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Megi bčjinami togíičnód) nátobů ftatěbo metu mpnitají 3tníáfftč příběh!)nátoba
šibomítébo; out)! poffptují nejtm'ce poučení bucbu a nejboinějffí útčďn) ftbci Iibffému.
S“ učíme fe 3 ma); 1. znáti 230W a bofonalofti je!;o, 2. účeI, fu ftere'muš fttnořeu

ieft čloročt. Wřimo to: 3. ufagujt' nám ceftt) moubte' pto5řetebbwfti ?Bošífe', ftenjmiš

libfttoo ob wěfů f ípafem' ímému webem) 5on a 4. bláíaií, čebo fe toatotoati a co
činiti máme, abpóom ttáčeli ceftou iiftou ťcíli ímému, fňobu. Emimo to ftam' nám
tyto bějiut) na oči melife' mnošftm' příftabů jinýď) libí, jat fpotočbugem' nan'emu, tat
i ! mýftrače a fouečuč mppramuji :) flibcď) i pobrůšfáď), ftetrjmi QBůí) (ibftmo ! bo:

Brému potvgBugomal a ob gteýo čbtšotval. Iim nám poítmujt' mocmjó pobuůtef,
abychom ubutč fe uefli ť ctuofti a Beblimč utífaíi wifebo břichu.

Go paf příbčbům ftatébo gátona giníáfítm' iefftě bámá cent) a mám), jeft, že
nejfon íepíánt) pouge po nátylebu a togumu [ibffe'm, nýbrž, že ipifomatelé jid) pfali,

toebeni jfouce “Ducýem fmatým. $]Stoto tafe' nefíuffí m nicý ftopomati gpůfoú, jat fe ínab

Iibífe' fmýíflem' famo o foBč wymiuomaío, a jat (the 6 uepříguitmými oíubt) o ímé ít'Ie

fe potýťaíi, Degl)jiď) guitajíee, [)er jim poblebajice: mjbtš nám ílun't' to tčd)to bčjinácb

ffoumati a gřošuč oúbiwomati 5půíobt) a proftřebft), jimiž Qiůí) tlejmljffe mocný a babu)
fám m člomččeufttvu mtmiuomaí ímrýfflem' ptame' a moubre',_i mňtčpomal bo írbcí

ímaté citi), i pobábal a [((ií můli (ibffou ! jebnám' fííecbetuému. Seu fbm', fe 6 ta

fomjmto ofem to těd)to přiběgicb oblíšíme, můžeme bobře pofoubiti pobirone' ofnbt)

uátoba žibomffe'bol fteťěš, bubteš přígnitot), Bubtcš nepřígnimt), nebyly nic jillébo, než

meíife bílo ueBefÍe'bo tmúrce a mpóomateíe [ibfttva, aBt) [)říóem fleílě [ibftmo ftan fe

Iibl'ttoem bobté wůle a boffto pofoje na aemi i fpáft) po fmrti, a ta! [;Iáíaío gbe iua
mččnofti flórou “boží.

Gpiíomateí te'to fnibt) obral 3 toelife'bo fflabu bějů Biíatichjó tofiťo bíawnějífí,
0 má; měbčl, žebt) jicb pognám' nejtm'ce proípítoaío Iibu, pro ftetúš tato fniba to ptmm'

řabě určena jeft. Roma jeft báuo čcíu a umění, aBt) fe čtením fw. Biblí tm'cc iefftč

mgbčíámaí, necýaf tv ní čítá, amffať i tomu může tento mýbor Dobře poilouáiti, afpoň

může ýo upogomiti, 6 iafou pilnoftí a pogotnoftt' má člomět me ím. sBíímu čífti.

žRogjímáni, ťtetá těmto bějům připojena jíou, maji aboánebo čtenáře namábčti, aBt)

nefpěcbal ob jebnoípo čtem' fbtuóe'mu, nýbrž dat; po !ažbe' pohané čáfti $Bííma imatébo
uwašotoal bobtá naučení, ftetá 3 té čáfti mpphjmají, i aby je bo fmébo ftbce uflábal

a “>qu nimpíí manbií, že ťbce iebnati ble naučení právně nabytého.



ŽBůBee, ťbož cbceě gčtení sBifma ím. a tnbiž, i gc'teni těcbto mlyňatfů ptamébo

ušitfu míti, čti: 1. € pemnou mírou a upřímnou uctimoftt' f$ifmn j'tnatému. *Bompfíi
fi, že sBijan) im., tenis fflcb gjemem' 2303130; jeft jařoBl) lift, ftettjš 231W fágal napfati

pijařům jmrjm, aBt) jej toBě pojíaí. 3 nemůže tatam) lift oBíabomati Ieč tmou ptambu,
a proto; jeft buben i míti) úplné i úcty nej!)[anjL

2. Cítí B úmyjíem čifttým a B mřeíou šáboftí, že je cbceě boBře přiučiti mfíemn,

cošBi) tobě profpěío fjpafem' bníje. %eBoť ptámč pro “mimi tmě jeft bána tato fniíya

a tubíš jen to, co ! fpafent' webe, m ní [)(ebati máš. Řbo *Bt'fnw ím. čítá & wife:
tečnofti, aneb jen pro utrácení (invite, tomu Drabě toto čtení ueptofpimd.

3. (So čteš, obtacuj na feBe a ne!)Ie'b po jinými). 513mm, je gbe 23% ftoBě

mlnmi, teBe poučuje, teBe tvaruje a f boBtémn webe. Římě tem; čteš: na př. 0 ílil'aed;

neB btogňáď) $áně, fám íebe fe taš: QI jaftj gimot mebn já? ©nn'm. bíe ffutfii íwtjd;

bonfati na tyto mm; 2305, či nemníím fe fpíffe Íefati tteftů, jimiž ŠBán Útočí?

521čteě=Ii :) ctnoůeď) a o neptamoftedó jnnjd) libí, opět [eBe je tag: Řontu jfetn ja'

poboBen? Go jjem jiš učinil, aBpď) je neptamofti mpaí a ctnofti přiučit?
4. (Dále čti G poťorou. 93115ft tobe ímčbom, že nemůžeš 5 toýoto čtení pta:

méljo ušitfu míti, pafíi ti 231W)nebá ímé milofti, fmětía a jih„ aby-8 pognaí a umře:

nat, co jemu je líbí. 513mm tafe'

5. fpoj G čtením mobíitlóu. Safoá fagbe' bůíešitčjfíí bílo počínáě i bofonámáš

me jmenu *Báně, tať i fonej toto jpafttebíne' bílo. mej čífti počnečš, i Íbn; po čtení

hlibu gatm'ráš, počbmiýni myf! jmen f iBobu; a ice můžeš při jačátřn tatto fe
ponwbíiti: '

„žRačiŠ, ó QSoše, togum můj u čtem' Ěmébo pifma fmatěbo ojmítiti mírou a

ftbce me' čabřinnúi fmatou [áífon jmen, aEpď; mal m nenámiít i gambí mffe, co je
55053: příčí, a naučí! je fmati jen to, co Ěobě mito. Cšfqe Sešíífe .?Prifta, gEdna

naffebo. 211mm“
5130čtení paf můžeš boíošiti:

„QBeIftj, mocný 2303! Síčebopujť, ulit) Živé fmate Uomo me mně pabío na jfáln

neBo meči ttm', nýbrž učiň, aBt) mpbámaío ftonáfobnébo užitfu ! ímé cti a ííátně.

Sh.—aeSegífje Grim, sBána nafiebo. 91mm“



I. 5 oh a.

Do množení íwěta až ho poloolúni praotce sčíhroímnw.
/ . xxx./nwm

1. ššůl) umořil ntb: a umí i mmm) ímětío, že 5010 Dobré, a obbělil ímětlo

mřti „) mm hurd). ob temnoftí, a nogmal ímětIo bnem a
tmu nocíva íta! fe mečer a jitro, ben

_ prmni. 9M! tafč 23%: 93118 obIoba 11

ma počátťu ítmořiI %ůb nebe a gemi. proftřeb mob, a obběIíl mobt) ob moh;
Bemě pať byla puftá a práčbnů a tma i učinil %ůb oblohu, a obběIiI mohl),

1. mtoiš. ], 2.

“lv-\_“ \\“ \. l \
_ , .
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ťtereg bylo pob oblohou, ob těd), fterěš
bylo nab oBIobou. QI ftalo fe toť. 3 na
gmalašůb oblohu nebem: a íta! fe mečcr

1

íe nab mobami. % řefl SBůb: %uti ímětlo.
QI učiněno icft ítoětIo. 3 miběl %ůb
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a iítro, ben brubú. — Štefl pat %ůb:
Gótomašbte fe moby, ťtetěš pob nebem
jfou, to mííto jebno, a ulo; fe íucbo. S
ftan ie tot. %! načtou! Éůb íucbo gemi
a fbromóábění mob nagnaí mořem. QI
míběl ?Bůb, Že to bylo bobté. S řeťlz

Bpíob černě bylinu gelenou a číníeí fímě,
a fttomg pIobně nefoucí omoce poble
potolení fměbo. 311an fe tot. QImnbala
gemě bylinu gelenou, a ftromg neíoucí
owoce. QI roíběl %ůb, še to bolo bobtě.

93 ftal fe mečer a jitro, ben třetí. —
met! pat %ůb: Éubte fmětta na obIoae
nebeíťě, aby běIíIa ben a noc, a byla
na gnomení čaíů, bnů'í let, aby ítoítíIa
na obloge nebefťé a oftoěcoroala gemí.
S ftan fe tať. QI učinil %ůb btoě íwětIa
meliťú, ímětlo mětííí, obo panotoalo nabe
bnem, a ímětlo menftí, obo panomalo
nab nocí, í bměgbg; a poftamil ie na
obloge nebeítě, aby fmítiIa nab četní, a
panomala nabe bnem a noci a běIíIa
íroětIo a tmu. QI míběI ?Bůb, ěe to bylo

bobrě. S ftaI íe toečer a jitro, ben čttortg'.
——met! taťě %ůb: %gbeite moby plug

Šimú a ptaetmo nab gemí pob oblobou
nebeítou. % ftmořil %ůb meltgbn melíťé
a toífelítě šimočicbg mobní a ptacttoo.

QI toíběl %ůb, že to bylo bobtě, i poše

bnaí jim řťa: Síoítteš a množte fe, a na
plňte mobp mořítě, a ptactmo at fe eog

mnošuie na_3emí. S íta! ie mečer a iítro,
ben páttj. Střet! tatě ašůb: %gbei čelně
bomaba a geměplagg i smířata gemfťú
pobíe poťotení jeiid). % ftalo fe tat, a
míbě! gšůb, še to bylo bobrě.

%osiímání.

Síftú učenec třeftaňftý pramil: Éoba

Ige číratí me čtmetém greable, a ftce: to

gtcable přírobg, to grcable íměbomí, to
greable emangelía, to gtcoble běiepífu.

Romo nepoftačí těd)to gtcobel, by to nic!)

ugřeí Sjofpobína, pobobe'í fe člotoětu, ienš

gúmgílně gamíraje očí ítoúcb přeb papríťg
f(unečnómí, trorbí, ěe jeft tma.

%oba ípatřuieme toe ftmoření fměta.
%effterú příroba ieft iaťobn oteíořená
ťniba, to níš ťašbg' číftí může měčnou

ptambu: še ieít 23135. !QBííe, eoátolilo aří

oto naííe, nebeia igemě, blátě: Šeft ?Bůl)._
„Beptei fe bomab a naučí tebe, a ptactma
nebefťěbo a ognámí tobě, mlum gemí a
obpomí tobě, a mopramomatí bubou tobě
ryby mořítě, ge mneďo to tura ©oípoo
bínoma učinila." (Sob 12, 7.) Rtáíně
ptamí fto. Satolím: „Sšato gobragu neb
bíla uměleďěbo počnámáme tutu uměl
comu, tať to ťaáběm tmotu pognati mů

žeme tmůrce." „?Repotřebnieš iině bibo/'
bí fm. %afttíus, „obl'ební fe po fmětě;
tent' tníba melíťá, ro níš QSoba pognatí
a ífutťg iebo číítí můěgeš, byt' bps byl
íebe íproftěiffí a neumělejífíJ' Ba tou pří
činou obporoěběí fm. pouftetoníť QIntonín,

túgán ifa, iat na poufítí beg ťněb tať
boťonalěbo umění boííci mobI: „E)Jtátniba

jeft meffterá přiroba, 3 tě mobu fe naučítí
mice, nešli ge tuned) ťněb fměta. Sbenně

čtu to této tníge o mnemoboucnofti, mou
broftí a bobrotíloofti Ěošfťěf' QInomibíme
to přítobě:

a) mocnoft s]3c'tně. áěíe, iebínúm
fíotoem učinil tofíeďo. Steťl pouge: Cžtuň
fe! a již, plane ftunce na nebi, jiš třpytí
fe neímírně mnoáftmí bměób, již gemě
togbótoá bylinu mfíeliťou a miliony šimo
čícbů naplňují ii. Sal? melebně mopiíuie
Sob toífemocnoít spáně, an bí: „věoípobín

jeft, tterg'š togtabuie obíobu nebeíťou a
gaměííuie semi na ničemg; ttetúg gama
5uie moby to oblacid) ítoúcb, aby neípablg
naiebnou botů, ttetúgš cíl ulogil mobdm

můťol a aamřel iato bmeřmí moře, a

řetí: 213 botub příibeě a nepůibeb bále,
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a tuto ro3ra3eti bubeě bntí mlnobiti
.fme'ho. ěloupomě nebefiti třefou fe a

trnou ť poťhnutí ieho, a Duch ieho o3bo
bil nebefaJ' (Sob 26, 38.) 521m řni3e

S)?oubrofti čteme: „Qiíšeliťá 3aiifté fila

óofpobinoroa a moci ramena jeho ťbo
obolá? ?iebo iaťo 3rnťo ua má3e, tať
ieft přeb ním olríflel 3emč a iaťo ťrůpěi
roíh přeb froitánim." (*Dioubr. 11, 22.)

sBenami míra me mifemocnoft %oší

jeft pramenem útěihh a [ílh i m neitě3
íííeh oťolnofteeh Šimota. %hfbh náB mfíeďo
opuftilo, a bht' nebhlo piítelíčťa, řterhš
bh pomocí mohl, ieft nab námi i při
náš %ůh mfiemohoucí: ten můáe mífeelo
báti, a může nam pomoci to bíbóeh tělef
nách i těáťofterh buffetonieh. %fiať ieftlíáe

míra ro mfiemohoueiho %oha pramenem
útěchh pro cnoftněho, be3boánému mnfí
půíobiti ftrach a hrů3u. altoei ieho niťbo
fe nemůše mhhnouti. Sibo ho nemiluie,

mníí fe ho báti. Sal? nefmhflně tebh
iebná, ťboš fe protímnie fmattjm jeho při=
ťá3aním. „cgiro3nh ieft sDán a meliťó melmi

a bimnó ieft moc jeho." (©ir. 43, Bl.)
„SBroto3 bobrořečte slšánu, mhmhfíuite ici,
iať mů3ete, nebo mětfií ieft nabe mfieeřu
chmálul" (Git. 43, 33.)

933 přírobč mibíme bále

b) moubroít $áně. 3 mibčl
Qofpobin mfíeďo — a bylo melmí bobrč.
Qobře a moubře mfíeďo učinil pan, a
mffeďo fpořábal, abh, ť čemu on chce,

flou3ilo. (Shtěl ŽBůh, abh bhlinh roftlh a
po mffeďh čaíh trtoalh. QI hle, tu roh

roebl 3emi 3 mobh, na níž, bh ie tramp a
ftromh uiabiti mohlh; bal flunei moc, je
3ahříroati, oblaťům be'fít', ie fmlaáomati a

jim famhm moc, fímč mhbamati, 3 něhoš
bh fe m3bh obnoroomalh. (Shtěl ?Bůh, abh

šimočichotoě 3ili a téá trroali. QIhle, připra

miI jim potrarou mííeliřou, obbařil ie umě

ním, abh bobrtj poťrm ob fiťobněho ro3e=
3uámali, a ubělil jim moci, abh netoliťo
mlabé poblč poťolení 1íloéhorobili, ale
ie taťe' tať blouho ťrmili a opatromali,
poťub bh fe íami šimiti, uťrljtoatí nebo
brániti nemohli; ptactroo opatřil peřím
a ťřiblh, bh litati mohlo, rhbám bal na:
ftroie E plomání; th, ťrteří měli to ftube=

nheh ťraiináih 3íti, přiobil teplhm ťo3i
chem; fteři to bahně pofrmu hlebati měli,
opatřil rohfoťljma nohama a blouhhm
3obaťem. Sále, iať mííecl'o ten immho

manh tmůrce bobře činí, iai mííemn ro3
umí! „Sal melieí ifou íťntťomé tmoii,
óofpobine, mffeel'h měci 8 moubroítí ifi
učinil: naplněna ieft 3emě 3b03ím tmhm !"
(Šalm 103, 24.) „Qýifíchláíá neífona
lou moubroít %oši. éělebím-li ť nebi:

„nebefa tohprarouií flórou 2393 a fl'ntťh
moci jeho 3měftuie obloha“ (Balm 18.);
pracuji-li toe bne, neb obpočímúm ro
noci: „ben oni mhprarouie moc a mou
broft ;Daně a noc noci o3uamuie umění
to." (Šalm 18.)

leííať nel3e ťrátlřo3raťěmu čloměťn
boftihnouti neobme3enou moubroft 2303;
„netoh3phtatelní iíou 'foubomě ieho, a
nemhftigiteluě eeíth jeho; nebo ťbo po,—,na!

fmhíl sBáně aneb bhl rr'ibeem jeho? Siebo

3 něho a flr3e něho a to něm jíon :piie
ďh měci, jemuž flétna na mčťhJ' (Siím.
11, 32.)

Sal be3pečně můgeme fe fpolehnoutí
na %oha me mfiem, cogšťolimnaš potřároá,

a bhfbhchom í nepo3nali, proč tal? a ne=
iinať 6 námi iebná, přebc mime, 3e co
Sn činí, Dobře činí, a ge milujícím ho

mííeďo flouší ť bobrěmíu. 9Roubroít sišáně

pom3bn3uie náš, abhthom taťč mh toííc,
co činíme, moubře, bobře, 6 ro3roahon

činili; neboť ? tomu nám %ůh bal ro3
um, abhchom ble flolm apofítola sJ.“sáně

bhli náflebomniei 2305., ial'ošto [unoroč1.
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neimileiííi a učili ie opatrně cyoDiti, ne
ialo nemouDři, ale ialo mouDři, toguměs
jící, ťterúby byla můle 2305. (Gm. 5.)

Qóle ylófá přiroDa

c) Dobrotimoft Spáně. Wettino
řilf šimočicya šúDnéyo, poťuD 5Depotřebné

pro něyo potratoy nebylo. ŠDřitve ufaDil
rooDy to mifta jejich a Dal iim moc, aby
ryby a jiné plugy gimily a pa? teprw
tyto ítmořil. SDřiroeučinil ítromoroi a by
liny Be femeny ieiicl) a potom teprtv

ptacttoo a jiná amijata, by [)neD měly,
čím by fe šitoily. (Slotoěla aš napofleDy

ftroořil, l'Dyg jiš ftromy pro nebo owoce

neíly, l'Dyg jiš geliny ť potramě ieyo
roftly a ny5 i gmiřata lieyo potřebě a
potěfíe ftroořena byla.

211, iať laflaroě ěBůl) o mfíeďy

trooty ímé pečuje, jal yoině je Dobrymi
Dary ímtjmi Daří, aby ťašDy ttoor Dle

gpůfobu íměyo íít'often byl! „Dci tofíecl)

to tebe Donfaii, SáofpoDine, a ty deúš
jim poltm jejich to čas přiyoDny; otroi
táě ruťu ímou a naplňuieě mffeliťéboŠimo
čicl)a pošeynánimf' (Šalm 144, 15. 16.)

ale atoláíítě Dobrotimym a laíťaroym
ieft %ůl) lnám liDem. máš Šimot, polrm,
oDěm a mffeďo Dobré oD nebo podjági.
8 ieyo láíly a Dobroty nám obilí cofte
a ítromoroi omoce myDámá; gieyo láíťy
a Dobroty Te nám moDa ! občerftmeni

pry'ífti; 5 ieyo lúíly a Dobroty nám Do
byteť ílouši a pracuje, mlélem, tuleni a
mafem fmy'm náš fyti a ťoáemi a rolnou
ímou nás oDimá. „QBííeliťc'Dóni royborně

a ragby Dar Dolonoly' B bůry jeft, Bitu

puiici oD otce fmětel." (Sal. 1, 17.)

QDošby nemiloroal otce tal Dobro=

timéyo 5 celéyo írDce fme'yo! EDogby

inoyl pošimati Dacii jeyo, anigby íche
mDěčně nepogbmiyomal ť Dárci mííeyo

Dobra! „(Syroalme éjofpobina, nebo Dobry

ieft, nebo na měly tcmá milochenftroi
ieyo." (Šalm 105, l.)

2. Bill) llmořil čloměha.

3 řeťl ?Bůy: llčiňme čloroěta ť

obragu a lpoDobenítroi fměmu, at“ponuie
naD rybami mořílymi a naD ptactmem
nebcíty'm i naD amiraty i naDe míli gemi
i naD rofíeliťym blogem, ťtery'g ie yybe

na černi. llčinil teDy ájoípoDin ašůl) clo:

měla 3 yliny černé, a WDCCIJÍto nebo Duffi,

i učiněn ieft čloměť bytofti šimon; ftmo=

řil pol? 58% člotoěla l obragu íroěmu.
(štipil paf byl 23% QoípoDin rái

rogloffe a ftmořil to něm mfíelilé ftro=
momi lpoyleDěni pělně a ťiiDlu chutně,
taťé ftcom šimota u proftřeD ráje i ftrom
měDěni Dobtéyo a alebo a čela mycyógela

gmifta rogt'ofíe límloáoroóni ráje. *Boial
teDy óěofpoDin žBůl) čloměta a poftaroil

ici to ráji rogťoííe, aby jei rogDělámal a
oftřiyal ho, a přitábal mu řla: Be míle
lil'e'yo ftromu rajíťěyo ieg, ge [ttomn pol
toěDěni Dobrěyo a alebo ať nejiš: nebo

to ťtegtjbyťoli Den 5 nebo 1ch, [mrti umřeš.
žlleťl tale &% Qoípobin: Neni Do

bré čloroěťu by'ti famotnému, učiňme mu

pomoc poDobnou jemu. sDřitoebl teDy

23% mííecly ŠÍIDOČÍCÍJDa rofíeďo čemílě

ptactmo nebeíťé l QIDamoroi, aby toiDěl

ialby naómal je. 3 naggmal QIDomjmény
jeiid) mííecla yomaDa o mneďo ptactmo
nebeílé a mfíeďa gmiřata gemě. QIDomoroi

pal nenaleal íe pomocnit poDobny iemu.
513qu teDy ?Bůy QofpoDin fen na QIDama,

a lDyš uínul, myňal ieDno 5 jeho žeber
a myplnil tělem mifto ieyo, a maDělal

ae Žebra „ženu a přimeDl ii l QlDamomi.
3 řeťl leam: íato ieft tmor ialo id,
tělo 5 těla méyo. “protož opufti čloměl
otce i matťu fmou, a přibršeti íe buDe
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mangeng ímé; a bubnu brna m iebnom
těle; a nagmal leam jméno Šem)ímé Gmc.

í's pošebuaí jim 23139 a řelřI: moíftež,

a mnogte fe a naplňte aemi a pobmaňte
ii a panujtc nab rybami moříťg'mi a
nab ptactmem nebeíťg'm i nabe mífemi
šimočidm, ftetéš fe [)g'baii na semi. 3
miběl %ůb mfíe, co; byl učinil a bylo
melmi bobtě. % íta! fe mečet a iitto,

ben fíeftó.

fe 3 šimobgtí íměbo. „QBeIBáťuiba fměta,"

pifíe iiftý nábogný 111113,„ieft otemřena,

a mfíať poíub není, ťbobp m ní čííti
mobl; přetočťoffng' obtag mgítamen, a
není, Eboš bg naň bleběI, a meíebil tmůrce
jeho. ětál tu [mět co přeháfng' palác;
ogboben mífím, coš pobpti na něm tog
foffně a taboftně činí. sJla flenuti nebe
íl'e'm fťměii fe milionp ímětel a oímět

[uií je bnem i noci; na gemi togproftřen

(žeby boťouóua jimi nebeía a četné
i mííeďa oftafa ieiid). QI bol'onal SBůb
bo hne íebmčbo bilo ímé a paf obpoči
nul bne íebmébo ob mnebo bila, ťteréš
byl bělaI a pogebnal bui febmému a po
fmět'il bo.

Mogiimáni.
ašůb ftmořil meíffeten [mět a přiobií

ťráíou mfíelifou a mffeďo, coš Šiie, tabuig

ieft bobaty ťobetec, 05bobenó ťtáfmjm
ťmětinami; fttomg oměííem) iíou malič
mjm omocem; meíele [)emgi fe tgbg me

mobě; taboftně mčnáífi fe ptactmo ť ne
beíům, a Iibegmj gpěm jeho naplňuie
bory a bolo. QBffed'a gmiřata jaťobg B
uctimofti očeťdmaií pána, jengbp jim melel.
%ne jeít ť příchobu iebo připtameno.
91503 bube Ptálem, icmug Qoípobin říffi

taE ťtáínou připtamil? 31303bube mIób'
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noutí mfiím, abt) fpoln cbmálil a melebil
tmůrce lofíebo? Seít to — člotoěť, troot
neipoflége meči mífemi tmotg na itoět
pomolamj, ťoruna to ttoorittoa ašogíbw'

Ba naifid) čafůro panuií oblebem
na čloměťa bma blamní blubg, ienš pta
mó půmob í pramú cil čloměťa gapíraií,
a tím mfieďen Šimot iebo Dubí. 513mm
Měchto blubů iníšuie čloměřa a tmtbi, že
on nic iiněbo není nešli poubé amíře, apro
tož,nemaie cogličnébo ob amířete půmobu,

nemá též iine'l)o cíle, iine'bo pomoláni nešli

smíře, totiž ioťo ůmíře šití a ušímati a
pal iaťo gmiře poiíti. SDL-luboblub přiliš

mgmgiiuie čloměťa, a tábbt) l)o učinil
?Bobem; tmtbit', še není %oba, pána a
mifcmoboucíbo itmořitele mfiebo, coš ieft,

núbtg že tento iroět fám ob měčnofti ieft
— Wil), a že řašbg' tmou: ieit toliťo čáítťa

a gpůíoba tobo Boáftmi, náilebomnč ge i
člomčť, co čáitťa toboto itoěta, ieft taťé

čúftťou bošftmi, iám %ůb. — Stalo obg
čeině blob nic iiněbo není,“negli přetwo
ření mambo, o aípoů poněl'ub čáftpcambg

to iooě gamícá, to!? i gbe.
(Sloměť neimgneiíeněiífi bílo tuťou

%ošíd), feftátoá ;; těla i 3 buiie; tělo ge
čemě učiněno ieft, buiie přimo ob %oba

pOCbúóÍ; ble těla ieft tebg čloroěť půmobu

gemiťěbo iaťo iínč tmou), ble buffe ieít
půmobu bogilébo. ?! míiať ani tělo není

čloměť, ani buffe není čloměť, nýbrž tělo
B bufíí [poiené to iebnu bgtoft ieft člo

toěl'; a tento čloměť nepodiáčí pouse ge
ócmě iaťo amíře, aniá ieít čáítl'a Bošftmi,
nýbrž ici't mámě tím, čím %ůl) fám iei
míti chtěl, učinilo tělo 3 bling gemě o
mbecbnum na ně buiií.

S bol %ůl) čloměťu iať na těle ta?
na bnííi přebnofti, ťtetými l)o bolelo
uabe miieďa iiná ítmoření na čemi po
mg'ifil. „6503 ieft čloměť,“ molú lo ušni

nutí golmífta sišáně coš ieít člomět,! "

še ifi naň pamětlím a ign čloměl'a, še
namiftěmuieš iei? llčinilB bo málo men
ffim anbělů, íláloou a ctí ťomnomal
ifi iei; a uítanotoil iň iei nab bilem tu
lou imúcl). QBffed'o iii položil pob nobg

iebo, otoce i moly, noi) to i groěř polní,
ptactroo nebeiťé i ryby mořiťě, ienš pto

clJáaeii fteůťt) mořiťě. ěoipobine, sBow:
náš, iať přebimné iei't iméno tmě po mfii
gemil“ (Šalm 8.)

Si; poble těla ieit člomčť mííecl)
ttooců čemi'ltg'cl)neignamenitěifíi o neimú

boměiiii. sJšřtmó ieft iebo pofmtoa a
rotong' cbob, bg móbůtll ť ftmořiteli ímému

patřiti a 11 nebo potěfieni a potřebné
poňlt) blebati mobl, ťbešto miiiďni oitatni
gimočidJomě hutí ie plaůi neb leůou neb
po čtgrecl) cbobí, blato imýcl) ťaemi itlo

ňuiice. „We toť gaiiité: ftmořen ieít člo:
měl,“ ptamí im. ?luguftin, „iať mibime
iínú bomaba netogumnú ťaemi obrácena,
ale itmořen ieft B mggbmíáenúm ť nebi
tělem, a to iei napomi'ná, aby těď) wěci,
ťtetě bořeiifí iíou, togblebámalf' — *Do
bolmě mfieďg iebo oubg: ruce, nohy, oči;
iebo pěťng' blaB, Eterg'imš [togumitelnou

řeč mgbámá, to wife ieft: bůlaóem, ge nabe

mifemi oitatními iimočiíďig mémobí, ieft
pánem a ftálem mffecl)pogemiťócb tmorů.

DBbimui člotoěčemeitiblou moubroit
a mocnoft ime'bo itmořitele, ienš tělo tmě

toť přebimuě gpůfobíl a měi- fe na po
ůoru, abge tobo toaneiicnébo bíla ?Boiibo
nepotuffil nebo ňeglebčlil. %eobtacui očí
ímády ? měcem nečiftg'lm a ftub urágeiiu

cim, nólnfš ušimci iid) |? pomašnmáni

flamug'cl) a meliťo'cl) íťutlů ěBošidJ. Sne

noítamui uiií ímúcl) ťřečem pobmobnúm,
uttbačnúm a begbošng'm, nobtg poílouďJei,
coby tě u míře a cuofti moblo potmrbiti.
Baggio íměbo neušímei l'u pomlumě, ne
fe tlení a glořečeni,ne ťteptání a tou
bání, uobeš ]? (bmále %oši (\ mclcbeni
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ímotěbo jména iebo. Sinfonia imáma ne
íabei na ftatel cist, nóbtš uáimei iicl) Po
práci poctimě a tu pomoci cbubp'cl)a po
třebnúcb; a nobt) tmě ať neobobi po ma
moně a po ceftácb, na nicbgfe pófíe bílá)

a nepramoft, nýbrž necbať cbobi„me tuned)
přiláganieb o fprameblnofťeď) sISáně beg

oubongJ' (Eur. 1, 6.)
Ssaťfoli melil'ě iíon přebnofti, jimiž

$ůl) obbařil tělo čloměťa, mnobem made
něiííi a btašfli ieft bufíe, lietouš $ůl)
mbecbl to tělo libíťě; neboť ítmořil ii

! Dbtaóu a l pobobenítmi íměmn. SDuňe

ieft bgtoít, ob těla tOóbÍÍná, nemá ani
maía, ani lofti, ani ťrme, ani coš bmot
nebo, a ptotoš nemůže ani omalána—ani
mibina býti. Dna ieft, ienš čini, ěe široi

ifine; ona mibi očima, flpfii ufíima,
řibi tělo a jebo úbp, “a jen paměti, t03=
umeni, fmobobnou můli a [měbomim opa
třena. $oble bufíe ieft tebp čloměť fttoo=
řeni meleílamně, ftmořeni ob $oba na
neimýš poctěně, neíouci na fobě obruč
$oái. sDobobenftmi toto ale góleši to tom,

že buffe libfťá můge sBáno $oba poónati,
milomati a B nim měčné blaženoíti po

široati; iaťoši tale, 39 bud) ieft roč
umem a fmobobnou můli opatřený a
neímttelný.

sBoanej tebp člotoěče tal togfolou

bobnoít ímon Gible, mffeďg mčei pobbal
$ůl) pob nobp tmě, abpti fám mfíecel
pobbón byl $obu. meiíon tebp měci toi
bitelně cilem tmbm, nóbtá toliťo proftřeb=

lem ! bofašeni cile mpěfiibo; pobbal ie
$ůb pob nobp tmě, abpů tp panomal
nab nimi, niťoliro ong nab tebou; nebu

biš tebp niťbg ottotem featlů a aboši
megbeiííibo, neb matné cti a fmětíťébo
pomófíeni neb fmpflnébo pogimáni, —
pob nobg tmě pobbal to éoípobin; ne
bubiš ottoťem nállonnofti, áábofti a ná
mgimotti fmúib; -— pob nobp tmě pobbal

je ©oípobin. $% obtaču froěmu ftmořil

tě $ůl), bletl, abbé ten obmg niť'op
nepofíťmtnil břicbga nepratooftini ímómi;
nefmttelnou učinil bufíi tmou, mpble=
bámei tebp fpaíeni fměbo, tep a attať
taběji mneďo, neš abgfi nefmttelnou
bufíi fmou na měly aabubil; neboť „co
by ti platno bylo, ťbpbpíi celý fmět čí
íťal, na bufíi paf ímé filobu trpěl."
($text, 16, 26.) „meimttelná buffej'
ptami fm. $etnarb, „má jenom po neímt
telnúcl) měcecl; toušitif' — QIIe iaťáťoli jeft
bobnoft a mpmp'fíenoít člotoěťa, přebce

jen ieft čloměť tmotem obmegenóm; ieftit'
rogbil meči obtagem a ílutečnoftí; a pro
toš meliťú, ano neíťončený jeft togbil
meči $ol3em a člotoěťem. $a to mňal
to blougněni fměm gapominá mnobb, ga
pominá, se tolilo obtngem ieft $ogim a
počinó fobě to btbofti a póíie ímé, iaťobp
byl $obem famg'm. sJleggapotninej tebg
niťbp, ge iii náboba bliněná. s]3omni na
to gtuláfíť, ťbpš pýiba tebe fe gmocniti
obce. „*Bomni, obťub pocbáaišf' bi ím.
$ematb, „a garbi ie. 3 bling _bplifi
učiněn a opět to ptacb a popel fe obrá
tíš. meímp'fflei tebp nemirně o íobě, ale
maie mábp přeb očima počáteť íroůj, buti
poniženúm a poťotnp'nL“

$ůb miběl tofíeclg měci, ťtetě učinil,
a byly melmi bobrě. 8 tobo pognómáme,
še šábná toěc na ítoětě neni matná a
nepotřebna, nýbrž še ragba ťiiftěmu cili
nftanotoena, a ob $oba toť opatřena
ieít, aby cile íměbo bofici mobla. s]3o
bobně i člotoěť muíi m-iti nějalě určeni,
a mufi býti fcbopen, tobo určeni neb
pomoláni fměbo bofábnouti. %ebo na
batmo $ůb čloměťa neítmořil, a bag
příčiny bo na tento fmět nepoftatoil.

SRuše, jaltjš měl $ůb úmpfl B člo
měťem při fttoořeni iebo, aneb lietě ieft

pomoláni člotoěl'a? $ůb obbařil čloměťa
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toóumem, abg pognámati mobl, cobl)
pramhímé a hobté bylo; a poněmahš jeft
513139měčná peamha a neíťonaté hobté,

určen jeft člomět, abl) %oba a jeho fm.
můlí roghg mie a toíee poónátoal. „íenť
jeft Žiwot roěčný, aby poónali tebe jamébo
ašobad' (San 17, 3.)

98% hal čtoměfu froobohnon toůli,

aby hobeé molíti, ale paf gamtbnouti
mobl, a obhařil [)o jpolu _fluěhomílu, ťte=

eébp bo unamičně thobeěmu nabíčeto a
potogbngotoalo, oh čtébo paf ohroeaeo

mato. S]ŠI'DÍDŠbyl a jeft úmgjlžšoší, abl)
číomět' jen co hobeébo jeft, milomal,
moli! a činit. S)„šoněmahš ale 231019jeft

nejtogšfíí hobré, a mfje hobté miluje,
jeít pomotán čtoměť, abt) iboba mitoloat,

a Ióíťn tn čacbomúmánim přiťágani %$
jich hotagomal. íať gni pnoní a btanmí
přitágant ro gáťoně: „Sltitotoati buheš
sbána %oba ímébo ; eetěbo fehee fměbo

a 3 celé hufíe ímé a ge míjí mgíli íme"
(mlat. 22, 37.)

Sient' teho jeft nejmošíji cil čtotoěta,
aby 23oba pognal, jej mítomat, a ga to
u %oba a 8 ?Bobem měčné blaáenofti
pojímat.

%[iše měíta ptaeomat cbuhp' čloměť

na poli bobatee. í's přifjet tento jehnobo
hne ťpoti jroe'mu, bg hobIe'hI na hěInítt).
$a! je ho řeči 6 ontjm dyuho'm hětníťem

a uťaónje mu pole aa polem, táóal fe
bo, ghati mí, tomu patří? Šthpá pat
helnít ohpoměhěl, je nemí, ptamil pán:
íotot jejt mě; to fate jeít mě; to mfíeďo,
co ghe mihíš, patří mně. ?S magi! hěIniť

lopatu to čem a fejmuto čepici B btatot)
poóhmíbt očí a entou ftoóď) ť nebeíům
a pramil: gate, tamto nebe — patři to
taté tobě? í's umIťl bobatec.

sDeo.nebe jfme ftmoření; hofóbnem-Ii

tobo, rofjebo jjme hofábti; čteatíme-Ií to,
atratili jíme míjeďo.

Gtmořil mg čloměta t obeagu ímé
mu. 3%obeagn %ošimn ítmořiI bo; muže
o ženu fttoořit, a pošelbnal jim %ůb a
četl: „Stoftteg a mnošte je a naplňte
genů." (1. S)?oj. 1, 27.) QBfíiďní teho Iihe'

poďnígeji oh jehnobo muže a 5 jehně
Šem), teho mfjiďni pohftaton jobě totoní
jfou, mfjid'ni jehinó rohina 9305, mefpo
[et bratři a jefttp. Sta tom btatrftroí je
óaťlúhó Iůjťa, tteeou Sbůb fám lofjtípil
ro [thce člotoěťa, „učinim ajehnobo míje
ďo [ihjťé poťoteni, aby přebg'roalo na
rofji ttoáři gemě“ (Grutť. apofft.17, 27.);
na tom taťé to melťě přifóčaní sBojí:
„mtilomati bnheě btiěnibo jmébo jaťo jebe
famčbo.“

ít) mnobé eoghílt), řtettjcbš ftároá
megi [ihmi a ťtettjmi je [iffí člotoěť oh

čloměta, plemeno oh plemena, gatláhaji
je buh roe měeed) příeoóentjd), tofjať ne

pohítatntjd), na nicbš málo gáteši, tu př.
to poftatoě, banoě; aneb to tafomg'cb,
jíóšto [ihě jami jíou půmohem, a jej
toIiťo ghe na semi cenu a pIatnoft maji,
jatoj jjou: ílatontj eoh, bobatíttoí, tot)
mljffenoft, na fteeg'cbšto točeed) ptáme
proto, ge na toěčnoňi nie platiti nebuhou,
niťho fl nemá mnobo gattáhati, a pro
něj niEho nemá brattem jmtjm cbuhfíím
a níje poftamentjm pobthati. ŽBejjl'eren
fmět bláíá (čím, fmoenoft, tomnoft a
beatrfttot, a thoš bt) nepřiíměhčit aplnébo
jehce tomuto blajn? 21 přehee panuje toe
jmětě tať mnobo točhmojeni a eoóttjjer jat
meči nároht) toť megi jehnottirog'mi, tať
mnobo mgpináni a topnáfíení fe jehnobo
nah hrubým, tat mnobo gámijti, nenómiítí,
bněmu a nepřátelftmí, tať mnobo [afotg
a tmehofti jehnobo proti hrubému. sBroš
to? io proto, že tihé aapomínaji na
%oba, ťtertj jeft otcem mfject), míjeďt) ftejně

mitujícim a necbce, aby fho gabgnut, núbeš
aby mfjiďní hojábti Šimota roěčnébo.
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„.S—balignení jeben otec mfíed) náš? Bbalí

QSůb ieben neftmořil náš? *Broč tebg

pobrbá iebenťagbg' 5 náš bratrem ímým,
ruííe přiťágani 23052“ (S))lalad). 2, 10.)

3. zimní mm;.

1. SDZoiŠ. ?, 3.

(šupa paf byl Qoípobin %ůl; tdi
roaťoňe ob počátťu, m němž poftamil
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ici m táii togťoífe, aby jej m;,bělámal a
oftřibal bo; a přiťágal mu řťa: Be wife
[iťébo břema 'tajíťébo jes; se břewa pať
měbění bobrébo a alébo ať nciiš; nebo
na ťtcrýťolibg'š ben & ně!)o jebl, ímtti

gemšcž.
90b paf byl dmtřeiííi, nešli mniďni

Šimočidyomévgemě, ťteréš byl učinil ©0ípo=
bin %ůb. Sieťl pal? Ženě: >]3toč přiťáčal
mám %ůb, abgftc nejebli 5 faěbébo ftromu
tajíťébo? Semuá obpoměběla čena: iíme

5% "f:—; —
, * '; zříš-“5
bi „aW' »

$ „\J
. “$% „“$
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čIoměťa, ieboš byl učinil. QI mgmebl
gofpobin %ůl) če gemě mííeIifé břemo

!?poblebční pěťné a f jíblu chutné; břemo
taťé šimota u proftřeb ráje a břemo mě

běni bobrébo a aIěbo. QI řeřa mgcbáóela

3 mííta togťofíe ť fmlagománi ráje. QI

pojal cóofpobin 23% čloměťa a poftamil

ráji, ale ;; owoce ftromu, ťtetóš ieít u
ptoítřeb ráje, přiťáóal nám %ůb, aby
chom neiebli, a abychom íg [)o nebotúťali,
barbom fnab negemřelí. Sier! paf bab E

ženě: sJřii'oli [mrti negemřete; neboť mi

QŠůb, že na ťterýťoli ben bubéte jiflió
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něbo, otemtou íe oči mafie, a bnhete ial'o
bobomé, měhonce hobtě iglé. SBihěla
tehp genu, áebg hobró byl fttom f jihlu,
a očím pěl'nó a na poblehění toótofínp':
i malá 3 omoce iebo a iehla. a hala
muší ímčmn, fterp'š taťě iehl. \

3 otemřenp ilon oči obou hmou, o.
ťhgš posnali, ge ifou nagí, namágali liftí
fiťomébo a uhělálí iobě gáftěrp.

Moaiimání.

sBrioni lihé, obhařeni oh %oba mú
bornúmi mlaftnoftmi a han), bgli hle
hnííe i těla hoťonalí a melmi fífoftni.

“Dune ieiicb byla čiítg'm obtagem a
nepoííťmtněnijm pohobenftmim ?Bogím.
lRognm ieiicl) hoftatečně p'o5námal mfíe,

čeboá jim ť ptamémn a úplnému fltěfti
ieiid) potřebí bylo; pognámal %oba á
hoťonalofti iebo. ?Bůb fám byl učitelem

ieiicl). sJišohobnč i můle jejid) byla ne

minná a fmatá; negnali náťlonnoft !
alénin; tongili iehině po %obn a po mfíem
hobtém a šáhná přemtácená nátuáimoft
nepřelášela iim n mplonámáni hobtébo,
šáhná šáholt nepřemábala ie l! ólémn.

QI tato ťtáíná á níilecbtilá hufíe
ieiicb přebijmala m čhtaměm, filnčm a
íličněin těle, ťterě pohrobeno nebolo ni

šáhnóm nefnágim, nemocem a boleftem;
ano ?Bůl)to neflonalě láíce ímé i toto tělo

jeiicl) přiohil neímttclnoftí, tal?je nemoblo
přirogenóm gpiiíobem gničeno bijti.

QI poílc'če i to mifto, ho ťterěbo %ůb

prmní tohiče poftaniil, bylo melmi utě
fícnč a togloííně ; bea náfilné a těšl'e'práce
nalegali tone, čebo facebomání šimota
potřebí bylo; míle, čim oplijmola gemě,
ílongilo ! potřebě a ! potěííení jejim;
ptactmo iim libegně progpěmomalo, fmítí
togťoíínp' móbllď) mphámalo a mfíiďni

ofiatni ěimočidJomč byli jim pohháni. 9l

nah to mfíe 23ůb připtamil lihem ieíítě
mětn'i blaáenofli, ťtetéš na gemi holici
nel5e, totiž oni měli iehnon ho nebe při
iíti a tam 8 !Bobem měčně fe tahomati.

Sřhošbg nepřál iobě pohobně bloge
nofti a nešáhal fi pohilu míti na nemý
ílomném fítěfti, iaťébo ?Bůb připramil
prmnim tohiěům nanim! QI mfíať ne
ftámá mice blaženébo šimota na tomto
lmětě. Seft nám ghe mnobo člčbo a míle
liťěbo trápení fnáfleti; gemě není mice
tal utěííentjm obphliin, anobtš fpiííe úho
lím nářťn á pláče; m Šimotě lihífém
nacbágí fe nyni tať mnobo glěbo mram
nébo i přitoóenébo, tal mnobo hříchů a
nepramofti, tal? mnobo práce, fmigele,
namáhání, nehoftatťn, utrpení a boleft
nijcb nemoci, aš poíléče ímtt fonec činí
meóheiffimn trápení. spříčina tal mnoba
alebo a mfleliťijcbítraftí, tteréš iíou na
černi, není to %obn; neboť %ůb ieft nei
móííe hobrotimó a proto necbtěl, abychom
ghe trnhng', bihnó a boleftnú šimot mehli,
núbtg chtěl, bgcbom 5 rahofti gemíťé meííli

ho ráhoíti mččně, bmbom mííecl; neínágí
a mfíebo trápení profti nepočítali btůgp
[mrti; aniá ieft tobo příčina m přiroóe
nčm čříáelli toboto íměta nebo faměbo
čloměťa, nebot „mihěl Sáoípohin mfíeďo,
což, byl učinil, a bylo melmi hobiti," a
čloměťa faměbo obhařil přitogenými í

nahpřitogenp'mi harp, f iebo blašenofti
potřebnými. s].šřičina mílebo alebo, coš

na fmětě, ieít bříd), jeho; ípácbali ptmní
tohičomě náfíi.

ašůb hal čloměťn miili fmobohnou,
aby íáin fe togbohl, dne-li m fmatěm
a blaáeněm ftamn, m ťtctěin 23iib bo

ftmořil, fetrmati, a co alůb 5 láfťp bol
uhělil, láířon a poflníínofti ťQŠobn fi
aaflongiti. „*)Jiegi Šimočicbg ieft iehíněmn
čloměťn háná fmobohná mille, hána mu

ne proto, abl) břenil, nýbrž, aby tím
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flamněifiim fe obiemil, ibbšbb nebřefíil,
moba břeffiti. Goá moblo ptoň bb'ti ílaro
nějfiibo, nešli, iai pifmo ím. ptami, ge
mobl galon přeftoupiti a nepřeftoupil;
glě činiti a nečinil" (Gaii. 31, 10.) „into
čeft gambomal iobě čloměť, pořubš 533

břicbu gůfial, stratil ii mfíať břichu fe
bopuftiro. Webblaf to paf mina barcoma,
nb'btš mina aneušimacibo, rtenjg bat ten
obrati! fu břefíeni, iebog obbtšel fu ítoěmu
oílameni.“ (Gn). %etnatb) leb čloměť
můle ímé ušimati a fmobobně fe rog
bobnouti mobl: bal mu %ůb přifáčani.
Sieebiěl ?Bůb timto přiťaganim inab ně
iaťě břímě ulošiti na čloloěťa, a jemu
iaťobb gamiítimě obepřiti pošimáni a fitěfti
nějaťe'bo, nýbrž, ebtěl mu baii přileáitoft,

abb aapitanim Šáboíti ímbcb boi'á3al miru
a úctu fmou “Banu fioribomanénm a aby
aamitaie, co 93ůb pob těšibm treftem mu
bb! gapoměběl, boťáaal láíťu, poílufinoft
a mbččnoft Eotci nejlaíťaměiífimu a tim
gaílonáil fi blašenofti, iaion připtawil
mu QŠůb.

Sal lebťé a fnabné bblo to přifa
5ani, ťterě ?Bůb bal prnmim robičiini;
neboť oftřibáni jebo je gabnébo namábóni
neftálo, ježto oplb'mali boinofti mfieeb
měci; aniž, jim půfobilo něiaiou nímu,
proioše i při něm gůftali hlaseni a fit'aftni.
?lle ptáme ta blaženoft a to fitěfti ieiid)
móbubilo admift m Báblu. upominťa, ěe
i on byl iebenťtate blašenbm tmotem
Ěogim, anto nbni ieft tolaítni minou fmou
mbloučen gřiffe blašenofti, a to na měli),
trápila a přiroebla bo fgábubne'mu timb
ílu, obi) & čloioěťa graf,-il a ro gábubu

měčnou umrbl. 21 ?Bobušel pomebl fe

mu úllab jebo. sJ'Srmni robičomě upo
fleebfle fmůbne'bo blaíu jebo, přeftoupili
galon %oši a tim břefíili.

sBiteftonpeni toto bylo těgťb'mbřicbem;

neboť přiťógani Qioši bblo lať [mětlč a

ůřeielně, še ptmnim tobičům naffim ani
možno nebblo poebbbomati o tom, co
sBill) ob nieb Šabal; a mbpinčni této po=

minnofti bblo tal fnabně, 3el=b iicb to
ani boie ani přemabáni [ebe menfiibo
nebblo ftalo, nabto fileni ifouce milofti
s„Boši mobli mnemu pofufíeni lebce obo
lati. „lltmořim Qiůb prnmibo Homéra,"
ptami ím. ?luguftin, „bal mu bobtou můli
a ubelil mu fpolu pomoc, beg Etete'á
olofíem bb nebbl to Dobrém fctrmati niobl,
B ftetouě ale feitmati mobl, Pbbbb bb!
cbtěl. Šeftliše tebb neebtěl, iebo ieft to
minou a neffiěftim, tomně tať, jaťobi)
mu to bblo ť gáfluge a ! uiifitěni iebo
fftčfti ílouáilo, ťbbbb bbl 930511 mětnb'm

gůftalf' óěřid) prionieb robičů gamital io
íobě pb'cbu, cbtčli bbti jafo bobomě; břifi=

nou čloěbalooft, rbtěli ioěběti bobté ialě;
gpoum a gprotimeni fe 230511, ieboš při
fágani gamrbli; neměru, ptotoše měřili
mice potufíiteli nešli %obu; nemběčnoft,
anto gaponměli na toliferó bobtobini %oši,
a protož; [mati otcomě nagijmaii břitb ten

„břicbem nefmirně meliťoftif'
D Púšbb tento trurbliiob páb ptm

nicb tobičů nafficb i nám bb! na mb
ftrabu. Dni bbli profti albd) šábofti bbiofie
to miloiti %ogi ftmořeni, a přeoce břefiili.

Roe ieft tebb čloměť, iterbš bb tai m
bobrěm utmróen libi, abb břeffiti nemobl?
Sibe ieft ten, rtmjg bb iift bbl proti pábu
a břiebu? Elieóaťlóbej tebi) [obě mnobo

na etnofti ímé, nýbrž; „l'bo fe bomnimáš,
še ftoiiš, blebig,abbé nepabl." (1. Řot. 10.)
sllšolej 3 uttob ítbce fmébo řájofpobinu:
SBÚÍÍČ, “““““ nás ro “pořafíeni, a neo

bepři pomoci ímé, tobě pofufieni bolébó
na náš, aniš bopuft', abbcbom ťlefli m
něm. -—

Sa? Babel pořuffeiiiin fmebl rnmi
tobiče nafie, tal“ aš pofub fe běie: óbel

nejptmě Etoniu bleběl, abb bůměru ptm



nid) tobiěů to %obo 3miroI a aby to ně
mlogil podmbnoft jat o fpmmeblnofti 3ú
tona $o3ibo to! o pominnofti jejich ť
oftřibóni tčboá 3dtona. „“Broč přiťá3nl

mám 23%, obnfte neieblí 3 Eagběbobřenm

raifťěbo?" Sou otá3ťou na fto31nněnou
bátoal, 3e gšůb be3e tofíí příčina) iim 3a

poměběl 3 owoce tojfťébo jífti, 3e tubiš
nefptaroeblímě ť nim jebnal a 3e oni
proto pominni nejfon,1et)o to tom poílou
(boti. Na to pobrůgřl) %oěí jim co [id)ě
ftraífútg líčil, boflábaie, 3e nitoli to není
pratoba, čim 513le jim mgbrošotoal, ano
br3 še 3 pouběbo foběett'oi onn 3ůporoět$

iim bal, abl) toti3 nebyli info on fám,
řťa: Štiťolim ne3emřete. Neboť roi QŠůb,

še ro ťterg'ťoti ben bubete iifti, otemrou
fe oči mafie a bubete jaťo bobomě. S
to3nítiI b'ábet tou [ftimon řeči pýchu to
frbci prmníd) tobičů tot, 3:13 přáli, aby
íe inn oterořetp oči a oni byli jaťo bo
bowě. $? tomu přimtětita fe 3áboftiruoft
při pobteběni na omoce ťtaíně. % m3ota
tebt) Ewa 3 owoce ftromn toho, a iebla
a bula mnái froe'nnl, ťtcrtjě tě3 iebl.

Žim 3půfobem přitvebl Babel prmní
robiče ťpřeítoupeni 3óťona %ogíbo a tím
tě3 3půfobem aš poíub ťašbě poťuneni,

nechť poď)á3í ob Bábta aneb 3 této aneb
ob 3Itjcb libí, blebi nás fračfti ť břichu.

sJšroč bl) to neb ono mělo býti na

ííťobn? tať ptmoi pořnfíeni ť nám; ano
3ámiítiwí a nepřeiíci jíou ti, fboš ti to

neb ono 3npowibaií a 3abraňnií; neměř,
není toť, jat pratoi; 313118jenom, co 3lěbo

můše 3 tobo pojíti'? naopoť po3núŠ, še
ti to příncfe n3iteť, a 3atnííŠ flabťofti,
jaťon if: poíub ani přebftamiti ftnemobl.

?lle běba, tbo uměři [tomfnn fmůb

connjm (\ neobpitá poťunení; nebot' „Šá
boít, ťbnŠ počne, potobi břid), bříd) paf,

ťbgš,ieft botonanp', 3plo3uje ímrt" (Sat.
1, 15.) „We blaboílamený muž„ ftern'š

fndííi'pořnffeni, nebo tbgá bnbe 3t'nffen,
me3me ťorunn 3iwota, ťterouš 3aftíbil
%ůt) těm, jenš bo milují.“ (Sat. 1, 12.)

4. Gren ptmníbo hříchu & ;aflíbení
mnknpitele.

1. 5172013. 8.

5213393 byli 3afted)li bIaŠ ááoípobina

%oba procbá3eiícibo fe to ráji, [hpli fe přeb
tmáři &;)ofpobina u proftřcb tofíti taj
íťěbo. S 3amolaI 23135leama a četl:
Élie jíl? Řterg'á řeťl: ©[a8 troůj ílgífel
jíem to ráji, a bál jfem íe proto, 3e jfent
nabtj a íťtgl item ie. Semvuá řetl ašůb:
% řboá tobě o3námiI, še 3fn nabý, iebině

3e jfl 3e ftromu iebt, 3ťterěb03 iíemvtobě
přiťá3al, abgŠ neiebt. 3 řeťl %[bamz Bena,
ťteronš ift mi bal 3a tomargíífu, bula
mi 3e ftromn a iebl item. % řeťl 213%

f 3eně: sBrož iíi to učinila? Rterááto ob

poměběla: gaab pobmebl mne a iebtn
jíeln. 3 řetl &;)ofpobin gšůt) ť babu: Be
if! to učinil, 3lořeěeng' if! me3i mffemi

Šímočirbg a 3miřatt) 3emě, po prfed) floyd)

poIe3eŠ a 3emi iifti bubeŠ po mňeďp bm)
3imotaftoěbo.%epřútelítmi polo3im
me3i tebou a ženou a me3i feme
nem tmtjm a íemenem jejim, onat'
potře blawn tmon a h) ouťlabg
činiti bnbeš potě ieii. Šeně taťě
řeťl: to3mno3nn bibl) tmě, mnobo boleíti
Š bětmi fmtjmi potuíiŠ, a pob moci mu3e

bubcŠ, a on panomatí bube nab tebou.
thamomi pat řeťlz Be jf! upoítecbl blafu
Šem) ímé a iebl jít 3e ftromn, 3 ťterěb03

přiťá3al jfem tobě, abgŠ neiebt, 3Iořečena
bube 3emě m bíle tme'm, to ptáced) bu

beŠ iífti 3 ni po mííeďt) oni) 3iroota

fměbo, ttni a bIoŠí tobě plobiti bnbe a
m potu tmáři ímé iifti bubeŠ chléb, bo

ťatoabá fe nenatorótíŠ bo 3emě, 3 ftetěš
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mgat ifu, neboť prod) it“: a to prach íe
namtátíš.

llbělal taťé &;)oípobin *Bůb?lbamowi

a Šeně iebo fuťně ťoáené o gobláčel je,

a mgbual je 5 ráje togfofíe, abl; můbělá
moli semi, a poftamíl přcb tóiem rog
ťoífe (iberubím) B mečem plameunúm ť
oítřibáni ceftl) ť ftromu Šimota.

w .
_ \

„\

.: * \Ý .—

v" __ .?v..

na milofti uabpřirogeně, ob $obo iim
uběleuě. fBoíub holi fc mírou bětinnou
toiuuli ť %obu; nyní mfíať bylo po této
wíře, oni íami togumtowalíi a přemg'fíleli,
cobt) of! pro ně to neilepííi bylo; ——poíub

w uctimofti měli gáťon a pobtůšťu
“Bogi, nyní mfíaf [ebťompílně a opomáě
Iiroě tim pobtbli; ——poíub mibali w“"f" *. '

\ ...
Nh;...... +I '

WW

Moaiímání.

Rbgťoli ím. ?lníelm tuto čáít pííma
fmatěbo četl, mábp gwolal: „D tě ftraš—
(ímé čměngl 3 toťoroébo blobu bo taťomě

bábubgl“ 23911)čajiíté tteítg, ťteréš ftibh)

nepoíluffnoft prmníď) robičů, meliťoíti bří
d)u iejiá) přiměřem).

Stejwětííi treft lege! ro břídw famém.
Stratili totiš prmní tobiče fmou ímotoít,
neminnoít a fprameblnoít, gaťlábaiici ie

230911otce a bobtobince neilaíťaměiííibo,
ro ieboš řígeni B úplnou bůroětou fe
obemgbati mohli, ngni mňať mloubila fe
pochybnoft a nebůměm to frbce jeiicb, ježto
íóblí po omocigapoměčeném, bomnimaiice
fe, že 58% pošímc'mí iebo toliťo čpoubě
admifti jim byl obepřel; —- poíub raboftně
o blaženě obcomali 6 %obcm otcem imám,
ale nyní íttadyomoli ie přídwbu jeho a
fťrtjmali íe přeb nim; —- poíub negnali
ftubu, čele a [ítoftí, neboť neměli, čebobp
šeleti a gač bl) ie ftobětii muíeli, nyni
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ton'al poanali, še nazgi ifon a ftnběli íe
pčeb febou i přeb %obem; -— poínb
nátlonnofti ieiicl) bylo frontě a [počábaně,
netonšilit po ničem, neš co jim přiroaeno
a !Bobem pomoleno bylo, nyni toffať,
anto neopřeli fe [mpflně gábofti [mě a
pomolili ii, počala ona mlábnonti jimi
a rugby mice pnbila a brášbila ie tčlěmn.
— SD tě ftrafíliioě směny! Quiana to
aaiiftě móměna ga atracenon neminnoít.
„9 co; to bibně něfftěfti čloměťa," mola
ím. ?lnguftin, „še potratil to, l' čemn
ieft učiněn! © coš to přetěěťó a pče
brown pab! Qběba člowěťn! nebot co ieft

čtratil a co nalegl? (So mu obenlo a co
mu počůftalo? Stratil blaboflamenftmi,
tn Pterěmng učiněn byl, a nalečl bibn,
l'n ťtetěá učiněn nebpl. Dbenlo ob něbo
to, bog čebo fítaftcn býti nemůge, a gů

ftalo mu to, co famo na (obě není, ne;
bibo/'

s130mm čloměče, ěe lbpťoli břeffiš,

těž tratiě fftěfti a blaženoft, neioinnoft
a poťoi frbce íměbo, a 5ůftane ti ien
ftracl) a báaeň, ftub a litoít, nepoloi
a přebbůglg íměbomi; stráciě blabofla
toenftmi, fn ltetěmná učiněn iii a naleo
ódš bibn, fn ftete'á if: učiněn nebpl.

$%tomuto prlonimn a nejmětfíimn
5111,ěe totiž prioni tobičomě stratili nab

pčitoóenon miloft [matofti a fptameblnofti,
ina íe umalili bněw SBogia tal fe aba
mili blišffíbo obcománi 6 $obem a bla
ženoíti měčně,připablg na něiiině tteftp
%oěi. Siognm jeiicl) íe polalil, tal se
nebyli mice [cbopni [nabně a beópečně

jaro przoe' počne—ironii%cba,
non' LJ.. f.
all.! 'CUC |a

mijd), ani měci gcionějfíicl). Clrtjmalit fe
pčeb Sáofpobinem, jalobg mobli pčeb
bytofti mfíubppčitomnon fe [ťróti aneb
mňeměboncibo *Bóna fioěbo omlonmanim
allamati. QBůle ieiid) nallonila fe ť
alěmn, a šůboftimofti těleíně boítalg pče

mabn nab mam a počalo na miftě toboto
můli čloměťa mlábnonti. inbg fe ftalo,
je čloměl cbtiti a činiti počal to, l'čemu
iei těleíná šaboftimoft pononťala, bot íe
tomu i tognm iebo na obpor ftaměl.

% tělo jejich atratilo nefmrtelnoít a
netrpitelnoft, to níš ob %oba ftmořeno
bylo; ftalo fe flabffim a ťčebčeiflim (:

pobtobeno bylo ročmanitg'm neínágim, ne
mocem, trubn a bolefti aš tonečně fnnti
poblcblo.

?lno i onobo mlabařítmi nab při
tobou, jalěbog íe mn pčeb pábem boftá
malo, břicbem abamen byl člomět. Dn,
! iebogto nobonin přitoba prmě mneďo
bobatftmi fioě ťlabla, npni mobnťm 3 ráje
io prácecl) a lopotád), m potn tmáři ani
jifti muícl; čelně, Etera ptmě apogebnáni
[měbo iemn nabělomala be5mnoba nama
bóni, nyni óločečena jeft to bile jeho, plobic
Illll trni a bloěi a apougic ie proti němu,
ťtetó ji ča pána bán byl. Ronečně prnmi
robiče břichem tím to moc Bábla upabli;
nebot „ob bobo fbo ieft přemošen, tobot
iflněebniťem ieft,“ piňe ím. apontol Sikh
(II. $“. 2, 19.) a „ťbo čini břid), flu
áebnif ieft břichu." (San. 8, 34.)

?ld), ial'ě to přebrogně nentěfti, l'terě

pnoni tobiče bčicbem na íebe byli uma
lili; ale btflóllěmí ieft, še břichem tim ne
ienom íobě, nn'brš i mfíem oftatnim libem
náramně nfílobili, tal ěe břid) ieiicl) fe
mffemi ólóml náflebl'p (\ účinťg ímp'mi
mílutlu ina náš mffeďp přeífel. „Sbaliá
fbiraii 3 ttni bročng a ; bobláči iifp?
Sutt“ Paábó ftrom bobrij owoce bobtě

í'tqč, 31'9'půl. firem Stí: Uluucc Yuhů; ů

nemůšet bobrů ftrom glěbo owoce něíti,
ani ftrom ali) omoce bobtěbo m9bámati."
(*))lat. 7, 16. 17.) Sleniliš čloměčenftmo

iaťobg ftrom melilp', ieboš íimě, ptmni
totig čloměť, na čem pofcneno bylo? Saťě

mffat femeno talowg' ftrom. Rbpbt) ?lbmn

A..-...A



bhl nehřeíííl, bhlbh půloobni ob %oha
mu ubělenou přiroaenoít íe mííemi bary
a miloítmi gonechal potoml'ům íloh'ni;
poněmabg ale hříchem gpqnil a počasí!
íebe íaměho na těle i na buííi, nemohl
nej gptgněnou a porušenou přitogenoít co
ímutně běbictmí aanethoti meííl'erěmu po
tomnímu pofolení líbíťěnm; a proto; není
to náš půmobní íloatoíh' a íprameblnoíti;
na míítě neminnoíti neímirnou minou
obtíšeni přichásíme na ítoět, a co íhnoíoě
hněwu robíme je u) nemiloítí u ?Boha
nejímětějííiho a nejípratoeblitoějííiho; luííi=
ďni jíme hřííjně plémě 5 hčíííněho íemene,
íoííiďui položené mětme porušeného ítromn
a porušené Děti & porušených robičů. 521

protož iroílí šalmiíta síšc'ulě: „QIj to ne

promoítí gplogeu jíem o m hříchu počala
mne motta má," (Šolm 50, 7.) a při
činu toho ubáwd ím. sBamol: „Sato "1:38
jebnoho člotoěl'o hřích na tento ímět přiííel

a ífrge hřích ímrt, toť na imíed'h libí lmtt
příííla, na němž míííďni hřeííílí." (šum.
5, 12.)

© hříchem prnmid) tobíčů gbčbili
jíme poruííeuoít buííe, mííech íil a činů
jejich; ílobh' a gatemnělij jeít rogum náš,
toť „še těgťo počnámcíme aneínabně toho
je bomtipujeme, coš na gemi jeít; o což
přeb očima jeít, jenů procínolegóme. Go
pol na nebi jeít, ťbo to mhítihne?" (Evloubr.

' 9, 16.) ©eílúblá o přemrácenó jeít můle
naííe, tal! še bolavé jen těšlo činíme o
mice f glěmu' jíme nailonění. „mečinim
toho bobrěho, ťterěš chci, ale mnohbhlráte

činím to glě, l'terěš nechci“ upi ím. sBumel.
(Slim. 7, 19.) Éěleíně Šóboítinoííe protími
íe ročumu a tělo áábá proti buchu. „iBim
jajiítě, ěe me mně, to její to mém těle,
nepřebh'má bolavé—, nebo chtění íe mne

přibrši, ale činění bobrěho nenalegám;
libují íobě íice m \jál'oně bojim poble

tonítřuího čloměťa, ale mibim jinh' čárou

m oubech ímh'ch, ťtetój obporuje gáiomi

mhíli mě a jímá mne pob adfon hříchu,
jenš jeít m oubed) mýdy" (mim 7. 18,
22. 23.) —

© hříchem prmnich tobíčů gběbilí

jíme tale mííecl'o to glě, l'terě ča příčinou
hříchu tělo libílě ítíhlo, totij: třehloít těla,

nemoce, boleíti, íoííelířou bibu i ímrt.
„(Slotoěl natočen 5 ženy, Prótth jim jío
čoB, naplněn bhmá mnohhmi bíbami."
(Sola. 14, l.) „Bnnepróóbnění melilě
ítwořeno jeít mííem libem a jho tějřě
no íhnh leamomh obe bne, to němj
mhííli ge šimota matťh ímě a; bo bne
poehomóni bo motlh mííech," t. j. bo
hrobu. (Git. 40, 1.)— 3 poílěgmeííťetú
příruba nepřátelílh íe chomá ! nám.
Žíšííiďuí šimloloě gpougi je proti čloměl'u:
moře gtroíťotátoó jeho lobě a pohlcuje
jej bo hluboťoítí ímé; mračna metojí
trupobiti na jeho polnoíti a bleílg a
hromh na jeho obhblí; oheňímoba pu=
ítoííí a ničí majeteř jeho; gemě íe toaíe
búmá a jařopámá jeho íamého i běti i
ítatel' jeho; mgbud) moromou ránou jej
uehmocuje, bhlinítmo jeb mu ítroji a uchh=

ítámó; gmičectmo ímutně mu činí iíťlobh,
ílotoem „glořečena jeít černě to bile jeho."

&;)lóíá-li mim ítmoření. íměta a iníha
přirobh, moenoít, moubroít a bobrotímoít
*Bóně: gměítuje nám gaíe ímutntj pób
pnoniíh tobičů, je QBůh jeít nejímětějííí,
je jen bobrě miluje, glě pol nenótoíbi;
neboť lebma je pnoni tobičomě ghřeííili,
jiš QSůhnepoíluíínoít jejich jim přebítírol;
směítuje, že ?Bůh jeítioííetoěboucí a mííu
be přítomný, jelifoš o hříchu čloměťa
měběl, íotma še íe ho tento bhl bopuítil,
ani; co plotuo bylo čloměl'u, še přeb iBo

hem íe íl'rh'mal; čloěítuje bále, še jeít ?Bůh
nejiohš prombomlumnh, ješto čim mhhro
šomal, to tal'ě tohplnil; ——aje její íoubce
nejíprameblítoějííi, onto po ípámaněm hří
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(bn aojíonšííó trefí moři! jat nab Qíbamem
a Groon, tař nab jmůbcem jejid).

?ítb! Roe jej't číoměí, jenš bt) 5
tať přebrognébo nefjtěftí, jatě jebínóm
břícbem příjjlo na slítmma a mejjťerě
pořoíení jeho, nepojnal, „še atd a bořťá
měc to jeft, opuj'títí onpobína %oba
jměbo." (Berem. 2, 19.) Rbojbt) neměl
to nejmětfjí ofjťíímoftí bříd) jaťošto nej
mětfjí gíě, jímšto %ůb nejfmětějjjí na
nejmóě fe ntáší a jpramebínojt jebo ?
potrejtání je mpbígí. sBatti bříd) prnmíď)
robíčů, Ptett') jíme ponge 3běbili, tal;| me

líce nám nfjtobíl: jat meííce nám mnjí
jjt'obítí břícbomě, Ptetócb fe boponfjtíme
mt) jamí. Gígó-íí bříď) jejt tobo příčinou,
je bujje šííbnébo čloměťa, přícbc'nejícíbo

na jmčt, není jiš mice čijtúm obragem
%oším: jat meííce pojtmtňnje obtaa a
pobobenftmí žíojí na buj'jí jme ten, ťbo
fám měbomě a bobromoíně břejjí. Éte
ftnI-íí %ůb jpmtoebíímtj náš pro bříd)
tobíčů nanicb, tím příjnějí treftati bnbe
náš pro míajtní přečínční; ad)! bro3nčť
jcjt upabnontí m tnce $oba jprcnoebíí
měbo. QI přece jat mnobú její, jeng
břídní je nebojí a je bo nematnje! ího;
toš namfjtěmuje ašůb až,pobneB í čajnýmí
nejít) nejenom jebnotíímce, aíeí celé to
bing i celé nárobp, jcnš necbtí cbobítí
cejtamí přitágání jebo, jat boťíúbá S'Dnd)
jmatý to fníge příjlomí, „jpmmebínojt gmp
fjnje nárob, ale bříd) bibně činí nárobp."
(14, 34.) „C'čípě, jgnn můj, onma njt
mtjcb a je to jrbcí jmém jaro gáťlab aa
Ioš; po míjeďg ong šimota jmébo m pa
měti měj %oba, a matnj je, (1596 níl'bt)
nejmolíl ť břichu, a abpě niťbt) neopou
fjtěí přířágánípána 23oba nafjebo." (iob.
4, 6.) „Sato přeb tmáří baba ntífej
přeb břicho; pařííf ním příftonpíě, nfjt
ťnon tě. Subomé Imomí jjon čnbomě jeho,
čabíjejíce bnfje [íbjte'. Sato meč na obě

fttanp ojító jeft mfjeIířá nepramoft, a
rána její její negbojíteínád' (Git. 21,
2. &) Webomnímej je, je %oba otlamatí,
neb přeb ním je fťrótí můžeš; neboť
„ťamš půjbu ob buchu tměbo a fam
přeb tmáří tmou ntetu? Sejtíí še bpd)

'mj'tonpíl na nebe, tam jfí tt), patIí bod)
ml'toupíl bo perla, přítomen jfí; bpť bpcb
í toga! ťříbla ímá na újmitě a bpbíel
to fončínád) moře, í tam tnfa tmá pro
mobíla bn mne a brgela bp mne pramíce
tmě." (Šaím 138, 7—10.) _ Smrafn
paf marnj je prmníbo potíejnutí, neboť
tostoě břichu jebnon toííťo otnfjená !
opětnému břícbu btášbi, až poflějj číoměfa
m gábnbn ínuebe. „Šábojt topí, počne,
porobí bříd), bříd) paf, íbnž, její topfo
nanlj, apíognje fmtt." (Stať. 1, 15.)

%Ianta, nábošná motta fmatěbo Bub
míťa, řtáíe %tanconfťěbo, jforo Denně
opořomaía jgnu jměmu bůíešító jloma:
„*Bamatuj fpnn můj, že není toětjjíbo gta
na jmětě, neglí bříd),—aačťoíím toron
cně tě miluje jtbcc me', přec tabějí bod)
tě mrtmébo miběía, neš apr to btogně
nejjtěřtí břichu upabí." QI jij'ttj nábošnú

rolnít, jemná pogát mejjteré jmění bp!
anémií, ptamií ? jonjebům jej těfjícím:
%eíťě jeft nejjtčjtí, jate' mne pottan:
ale — %obu bity, není to bříd).

sžlno taběji gemříti, nešli břefjítí!
sžíle čím mětj'jí bylo neíjtějtí, ftetéá

ptmní čIoměť břichem na je i na me
jjťerě potomťn ímé bp! umaííí, tím mětíjí
bylo mílojrbenjtmí %oší, jes Žíůb na
něm byl objemíí. 9Jíobít' %ůb jptame
bíímy' nepojlujíně líbí na měťt)gamtbnonti,
jaťo bp! gamrbl ppjjně anbětt), coš mfjať
neučinil. QI ťbpbp tať byl to bněmn

jměm učinil, co bp bp! mobl bříjjnú
číoměť řící, Ieč: „©pramebíímtj ní 90
jpooíne, a [ptameblímú její jonb tmůj."
(Šatm. 118, 137.) Stomu bt) byl mobt
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příčinu nefjtějti jmčbo přičitati, nežli jobě
jamému, ježto gšůb m nejlonalé jme
láj'ce jen bobrg'mi bary byl bo obbařil,
a jejjtě mětíjicb mu byl přijlibil. -— alle
žBůb nejmp'ě milojrbnp', jenž „nechce fmrt
břifjniťn, ale aby je obrátil ob ceft fmg'd)

a žim byl" (Saab. 18, 23.) určil to ta
búcl) fmg'd), že čloměťa žaminilébo mg

ťoupi. Sato ž poubé lójt'p čloměťa byl
ftmořil, tal ž pouběbo milojrbenftmi jej
mplonpiti užamřel. Rtějně praroi ím.
grantijjeť ©alejťú: „Win 28% mžal obleb
na to, že prmni čloměl přelftěn byl
ob nepřítele fmébo, že těžťé bglo po
ťuíjení, lterě bo ! babu přimeblo a že
mjjeďo poťoleni libjťé bylo by tal žabp
nula; jlitomam fe tebg příptamil eeftu, po
niž bg člowěť namtacen býti mobl ! ípa
jeni." Řbgž 231015ble [ptameblnofti [roč
joub nab prmnimi tobiči byl mgneíl,
bříme než je mpbnal ž ráje, m nejran
čeněm miloítbenjtmi jiném přiflibil jim,
že poíjle %glnpitele, jenž by potřel blamu
peťelnébo baba, jenž by potažené poťo
leni libíle' naptamil a obrobil a jenž by
pojmětil a jpaful, co bylo žabgnulo.

Ěalt' břicbalbamům žambal příčinu
! nejmirněmu miloítbenjtmi $ožimu, pro
fteté žemě učiněna jeít jemijjtěm tajem
ftmi %Ožicl), nab nimiž žajli i anbělě.
sItročežmola cirl'em jm. na bilou fobotu,

tožjimajic blubol'ojt milojrbenftmi %Ožibo:
„D jjt'ajtná mina ?lbamoma, jižto je ta
ťébo a ta! mžnefjeněbo QBgťupitele bo
ftalo." 3 nemůžeme žajiftě $obu boíti bě
ťomati, že přiílíbenim %gfupitele žjemil
nám nejlonalě miloírbenftroi ímé. „©0
brořeč," mola žalmifta *Báně, „bujje má

áěoípobinu, a mfjeďo, což me mně jeji,
ímatěmu jmenu jebo; neboť milojtim jeft
míjem neptamojtem tmúm, užbtamuje
mjjeďp nemoci tmě a mgjmobožuje ob
žabpnuti žimot tmůj. Eitoftimg' a milo

jrbng' jejt Qofpobin, bloubo fbomimajiei
a melmi milojrbnó. Stebnbef njtamiině
bněmati je, aniž na měťg brožiti. gie
ble břitbůrn naniď) učinil nam, ani ble
nepramofti naíjicl) obplatil nám. Webot
jaro jjou mgfoťů nebeja nab žemi, tal
upemnil miloírbenjtmi ímé nab těmi, lteřiž
je bo bojí; jat baleťo jeji múďjob ob
žópabu, tat mžbálil ob nás neptamofti
nane; a jatož je flitomúroá otec uab
jang, tal jlitomal fe &;)ojpobin nab těmi,
Eteřižje bo boji." (Šalm. 102). Satan
útěchou a tabofti naplňuje ítbce nafje
mira ro %ba milofrbnébo a otce mffebo
flitomóni! nenit' nám třeba žoujati, lbgž
jíme břejjili; čiňme poťóní, a ?Bůb fli
tuje je nab námi a obpujti nám promi
něni nafje; namtat'me je t ašobu a QŠůb
obrátí je t nam. „Dpult' bežbožnú ceftu
jinou a neth je namtáti t onpobinu,
i jlituje fe nab nim ějoípobin, nebf jeft
bujný ? obpufjtěni." (Síai. 55, 7).

Qlčťoli jeft QSůbmilojtbnú, jeft přebce
talě [prameblimý mftitel mňebo žlěbo.
Weufjetřil anbělů, ťbgž břefjili, neufjetřil
prmnid) robičů, ťbgž břeffili, neujjetřii
nás, bubeme-li břefjiti.Sat ale může
me břichu je umaromati? wobletime
na prmni robiče ímé. Dbfub to přifjlo, že
tal bluboce ťleíli? Wallonili nebo jiné řeči
fmůbce fměbo, — rogpuítili bážeň %Oži
že jrbce fmébo ——a žapomněli ja? na
bobtobini, jež bgli ob %ba obbrželi,
tal i na tteítg, Eterúmi jim Mb mgbto
žomal. int bylo nejblamnějj'jí příčiny
žalojtnébo pollefťu jejich. Gbceě-li je uma
romati pobobnébo pabu a ttejtu %Ožibo,
„aplet ujji ímé trnim a nejlgě jažgla
žlěbo" (Git. 28, 28.), matuj je žlúď) to
margjjů, jenž ? žlému tě ponouťaji; ne
bej fe mámiti, lbpž ptami: sBroš by to
neb ono mělo býti žapoměženo? — mžbgf
to není nic žlébo; jiní to tale činí, jen

2
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gómiftimi libé, fteřt ti'áóbné rabofti ne
přeji, ti to aaporoíbajt; gtuB ien a pře
ítoěbčiě ie, še ti to neufítobí, olebrš ta
boft a |Ttěftí přinefe; jat bp mobl sBůh
bobrotirog' tatomútb maličtofti ft loffimati,
aneb čloměťa pro ně tteftati? bleměř

řečem taťorotjm, ifout mámení nepřítele,
ťterú tě o cnoft (\ neminnoft a tím o

oratoř: íftěfti a ípoťoienoít frote připra
loiti d):e. $a! přelftil tíúbel motta nam,
toť i tebe bp přelftil, upoílecbneĚ-Ii blaíu
iebo. s)tebletí aniá mgíli fe čalibenim na
měci gapoměgené, nebot galíbeni půfobi
Šúboít (\ šáboft, em,; počne, porobí bříď),
břiď) pat, tbgš ie botonanó, Sologuje ímtt.
sJtebtai 6 poťufíenim, abl) tě ínab neo

uragiti Ěoba co otce nejlaítamějfííbo, ob
ťterebo máš šimot i mííeďo bobté na
těle ina buffí, a Pteró lepííid) jethě měci
připrowíl tobě na měčnoftí. „Qšágeů sBáně
obmeíelnie írbce a bámá mefeli a ra
ooít a blonboít bnů. íomu, Ebo; fe boji
sBána, Dobře bube m nejpoílebněiííi čas

a m ben fťonóni ímébo pošebnún bube."
(cau-. 1, 12. 13.)

5. jšain u Ethel.

1. W013. 4.

Sli oučinťomč břichu prmnibo íe

bneb na bčted; ?loamomúd) a (žmintjd)

touglilo a nepřimeblo ro pouta břichu.

Dóbroj fe pat frontou bágni 2303, neboť
„báseň QSu'měgnpusnie bříd)" (Git. l, 27.)
2301 íe Qioba co mňeměboucibo, mňube

přitomněbo a přiínébo foubce, ťterg' ro

tom íaměm oťanlšeuí, IU tterém břen'iě,

můge tě oo peťla gamrbnoutt 2301 fe

uťóaali. Seiitb neiprlonějffi fgnomé íIouIi
Rain a Me!. 239! pat leel poftúř moci
a Rain oráč. ©talo íe pat po mnobtjd)
hned), áe obětomal Stain gourobg gemíťé
bary &;)ofpobinn; QIbeI taťě obětomal 3
prmorosemjd) ftába ímébo. S íblébl %ůb
na leele a na bary jeho, na Raina pat
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a na bart) iebo nefblěbl. S rogbnčtoal
fe Stain náramně, aš opabla tmóř iebo.
% řefl áěofpobin tněmu: sBroč ili ie
rogbnětoal a proč ieft opabla tmář tmoie?
Bbaliá netoeameš obplatu, bubeěnli bobře
činiti, parti ale, bneb me btoeřid) treft
přítomen bube? alle máš přemábati Šá
boft alou a panoroati nab ni.

Rain tofíaťnebbal napomenutí toho.
3 četl iebnobo bne Ibratru fmému QIbe
lomí: %pibčme men. 91 tbpš byli na
poli, poroftal Řaín proti bratru fmému
a gabil iei.

Mogiímání.

sZ[Sřipompnleni na aločin Rainům

cbměie a třefe fe taábá bufíe nemínná.
Seftit' m prambč melitě a těšte prominění

gabiti čloměťa, natoš bratra ímébo; jeft to
břid), ieboá nagútoáme bři cbem bo neb e
molaiicím. %ebof [[DŠ, ro bí pifmo:
„.Sřrem bratra tměbo mola ge gemě
o pomftu." (1. s)Jtoiá.4. 10). Řaěbě [lomo
jeft tu gamaěné.„!Rešaluie bratr, ne
šaluie blaB iebo, bud; jebo, np'brš
motá bIaB trme, tterouářain myli!
t. 1.3[očinrjebo mola. žítebi taté:
molág těla bratroroa, nbbrg gegemě
mola. %ratr bratru obpouíftí, ale
gemě neobponfftí. ?Bratr mlčí, ale
gemě bo obíučuief' (©m. QImbroš)

Še tatomýto bříď)můberi ob furotobcb
libi aa melmi těgtp' pomaěomán bp'roá, mů

šeme pognati „id) úíubtů, neboť tojimají
a d)!ácboli ie me ímé břifínofti, řiťaiire:

abne'bo jíem negabil, šábněbo neotrabl.
Dtoífem tlamou fe ti a tatomi mpflíce,

ěe iíou toóbor ímé “pinč bili, poněmabá
iiní jíou botona černi; ale floma jejicb
botačují, še gmláňtni múbu tlabou na
tyto břirbp. Sešit čárou %oši „megabiješ"
tať řta to libíťé přírogenofti ímé, ta! že

i ten too; tremi, še $ůb mpřťl: „sřbog
botoli moli! trew libítou, mplita bube
trew iebo; nebo obras %ší ieft Hornet,"
(I. žDtoiŠ 9, G.) _že po ftoěm mnitřnim

přirogeněm bnutí co neimíce báti fe muíi,
aby jinému na óbrami aueb botonce na
šimotě neublížil.

Dbťub to trhy, se fe „Rain bopuftil
tat melitébo gločinu? — Ěain 5 počátťu
óabořel pouče gamifti proti bratru fměmu,

„a opucbla jeho tmóř“;i měl tuto Šáboft
to [obě potlačomati, atoffaf on ji Šimil
a puftil ii uplně usbu t. j. bopuftil, še
nab nim panomala a tal? fe ftalo, ěe ae
gamifti poňla nenámift čili melitlj a ftálb
bněro proti QIbeIomi, „bněroal íe na bra
tra íměbo." sBro tento bněm přál fl, aby
B bratrem [top'm nitbp nemufrl mlumiti,
aby bo niťbe nepotťal, aniš bp bo fbp
toiběl, a tat poauenábla potoftala šáboft.
abp QIbeIa ani na [mětě nebplo. 8 tobo
přání topffla mpfílěnta, Šebp mohl bratra
QIbela čabíti a — Ponečně „gabil bratra
íměbo na poli!" -— Rhys paf fe ftal
bratromrabem, omnem abrogil fe $oba,
pána a íoubre [toěbo, ale oílepen ita tmou
rutinní, bomp'fflel fe ujíti íonbu ?Bogímu
brbou obpoměbí a iatobp ani 23% ne
měl prawa pobnati bo tfoubu ftoe'mu
aneb iatobp on nebo! pobbán $obu
května, 6 roubamou ímělofti a 8 brubou
braofti obpoměběl: „Bbališ ftrašcem bratra
fmébo ifemjá ?" — mcg btw poanal, še
Qšošfťě ruce ujíti nemůěe a ge ro ie ftalo,

nišábnúm čpůíobem ani obftati fe ani
napratoeno bp'ti nemůše; i amalompílněl
a upabl ro goufaloft, „točím je nepratooft má
molaje, neš abpcb obpuntěni gafloušilf' ——
En mibíme, jat čloměť,tbpž, fe pobá bříňné

šábofti, trači ob břídm ť břicbu, iať iebna
alá šaboít líbne fe 5 hrabě, ia! fr tpto
ale šábofti člotoěfa jaťobp pobámaií, aš
Heine břiífnít tal! bluboťo, ge fe tomu2.



fám bimi a fám pochopiti nemůže, tam
až byl přinel. s]3rota prami fm. QImbroá:
„Sřbo šábofti ímód; mirniti neumi, bóma
into fplaffeng'mi foňmi ucbmácen, Nmejťón,
trbáu, mučen ;" a nani ftaři přebřoméřiťá
mali: (Zbraň ie prmníbo ien ťroťu, ne

boť brubg' iařo m [tofu—ť pábu tě jiš
přimobi.

6. Eitel! ňainům.

3 řell Qoípobiu fe Rainomi: Qbe
ieít QIbel bratr tmůi? Sřterg'áto 0pr

nebube bámati tobě ušitťů fmódy tulátem
a poběblám bubeš na semi. S řefl Rain
! Qofpobinu: Qbětfíit ieft nepramoít má,
nešli abgd) obpuíftěni gafloušil. Que mg
báníš mne bnešg mlafti mě, přeb tebou
fťrp'mati fc bubu a babu tuláťem a po
bčblcem na semi: proto; fagbú, ťboš
nalegne mne, gabiie mne. % řeťl iemu
Qofpobin: miťoli tat nebube, ale fagbtj,
ťboš gabiie .ýřaina, febmnáfobně treftán
babe. 91 pologil Qoípobin gnameui na
Raina, aby bo šábný negabil, ťboábg iei
nalegl.
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měběl: Wemím! Sbališ jíem id ftráš
nóm bratra íměbo? S řetl SBůbfněmu:
Go jít učinil? blue hme bratra tměbo
malá te mně ge gemě. *Brotoš nyni alo

řečeng' bubeě na semi, tteráá otemřela
úfta ímá a přijala frem bratra tměbo
grafy tmě; tbgš bubeč mabělámati ii,
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Mogiimáni.

Rain, jeuá fe bomómel, še aš gabíie
bratra ímébo, bube poťoing'm a mefelei
ífim, atlamal fe náramně. Ebra; umíra
jícíbo bratra aargl fe hluboce bo paměti
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a bo jrbce jeho tař, je ho miběl, l'ubh
chobil. Dpufjtěné ftábo leelomo, apuftlé
obhblí jeho, běti otce gelíeí, tofjcďo pří
pomínalo mu, je gabil bratra, mfjeďo mu
mhiítalo těšťou minu jeho; a fbhš na
ťonci bne ro tějťoítech jtrároeněho ulehl

na lůšl'o, mhftoupil roe fnu bratr jeho
přeb bufjí jeho a rohth'ťal mu Břímbn
jeho a běl'ilh ho jen a tmaroá noc jefjtě
mice nešli bělo je ga Dne. 3 nemohl bele ro
Erajíně šití, ťteráš mňubh neíla ftoph gabi
tého bratra a tubíg jarobh če lofjech fontů
jemu promolámala tohčitťh. S óafjel jinam,
óafjel baleto. alle co na plat? i tam
míběl leela to ťrroi lešícího i tam to
nocí tohftupomalh ftính a ing běíně. Sálebal
tebh opět Prajinu jinou a ftal fe „tulá
ťem a poběhlíťemna jemi" — iai je
bálo Rainomi a po něm roíjem pobobnh'm
gločiucům. Sbťub to p0ď)á5Í? — Soho
příčinou jeft í měb omi. fšpramcblímh
%ůh totiš mlošil nám to bufji jměbomi
t. j. tal? utmoříl bucha libjrého, je on
chtěj neb nechtěj při Pajběm jťutl'n, l'terhš
přeb je běře, mují foubítí, jromnamá=li
je ten jťnteť B můli %oji, aneb ítojízli
B ní na obporu. sBrotoš je taťě toto fměbomi
najh'ma mnitřní mrojenh hlas čili foub,
Eterhj praioí, jebname=libobře, bohumiíe,
čí jnab óle, bohapráčbně. íubíš při bobrhd)
fťutcích nabhmóme jměbomí bobre', při alhch

činech jměbomi ale. Gměbomí bobrě ne
toliťo chmali nás, anobrš mle'roa nám to
írbce taťé jíutečně bíašíci city fpolojenoftí
B febou jamh'm, potěchh, neminně mele
loftí, Eratce buífemního blahobytu. Siíth
fpijoroatel círtemní (Raůííobor) rohlíabá
to tatto: „ětrom, jej; mibíš ročťmetíh,
a jen; je jrorchomanou gelenoftí ítroěje,

široí je pobčemní rirobnou fjfamou, na po
mrch rohbdtoaje, co to Pořenu jeji obíajeno.

íoliťéš je obličej čloměťa lofjelil'ou ťrófjlí

mejeloftí, l'bhj roe abraioém mnitřťu ne

pociťuje níjafou obtíž porufj'eni." maproti
tomu fměbomi glé činí čloměťanepořojntjm,
mrguthm, nefjfaftnhm, jaE to boťlabá jm.

Sfibor jlomh: „92th a fioěbomí glěho
číoměla rolaftními fmhmi oftuh ho bobe,
mučí, hrhje a mjbhďh gšíraf' ——maileblh
člěho jměbomi jeft amlófjtě tuto to jiiootě
Řaínomě ioíběti. %hlf „Rainpanem tať ita
celého jměta; i nebhlo šabnhch joubců
íibjťhch, by ho ftihali, nebhlo šaláiů, by
je jich báli mujií; a přebce je lcťal a
3 mífta na míjto utíťal, hlebaje pořoje
a niťbe ho nenalejaje, proč? poněmabš
on noíil joubce ímého a šalář fmůj
ro frbci fměm. sDrotoj, mfíím pramem

můše je bobré fíoěbomí čítali ! nejroět—

íjím potlabům iloioěťa na jemi, jaťog ale
fločbomí nejioětíj'ím nefjtěftím na ímětě
nagmáno bh'tí mují. Webot tím má bobrě
jioěbomí, bhfbh bhl chut), bhf bh mujil
jmého chleba tějce fi ro potu troaří ímé
bobhmati a bhfbg jnab byl i neminně
prouaílebomón, thrán a fjlapán, on má
blaho mnítřuího poťoje, on má tu útěchu,

še %ůh o něm mi, je je %ohu negproue—

měřil, še %ůh můje mu Pašbhin bueui
pomoci, je jprameblimoít jeho přijbe jebuou
na jmětlo a je sliůh mu ioíje bohatě na
hrabí, co gbe neminně jnáíjel. — Sřboš
ioííať má _číé jmčbomí, ten můje íebčtí
lo palácích glatem mhťlábanhch, ionitřni
čerio ho tal hlobá, še lojTeďh jtioofth
a Brajh obhbli jeho ho netějjí; ten míige
jeběti při jtmoftuhch hobed;, brahé a má.
cné Ermě nemají pro něho pramě chutí
i je mu inab hnojí; ťrátce šímot je mu
při mjjcch rogťofjích jeho nelíbí, on bh
je raběji nemibčl na jmětě.

ijjem řitámáme taťh o něl'terhch
libech, že nemají áábuého jměbomí, Pop;
totíš mibíme, že ji ae fmh'ch aločinů ni
čehoj nebělají, fnab je i jimi honojí a
lehťomaáuě hřích ga hříchem páchají. —
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QBffaťi tito libé maji [měbomi, neš ono
[pi a ínab proto fpi, že bo Tami fibroalně
coaličmjm blučnp'm mptaáenim uípámaii
aneb ímé uffi proti iebo bioíu ucpúmaii.
QIle ípici [měbomi jebnou procitne a
obiuffené uííi gate proíiecbnou, a [ice
aš %ůb na taťomé břiffniťp bub těgťou
nemoci aneb jinou pobcomou mapomene,
aneb afpoň aš iebnou hurt na bměřeieiicb
baťiepá. ?llepať tim micebube [měbomi ieiid)
molati, tim mice ie bube btljóň a túcati, čim
be'le a náfiluěii biaíu jeho neílgffeli aneb
íebe obiufíiti fe [uašili íu pať mgíi
ieiid) iaťo ťřečomitě počne ie ímícati, oni

aiiiáioiiigílni a fnab i upabnou m bcognou
goufaloít. ucbomei ?Biib ťaábébo čloměťa

taťoměbo ťonce! sBirotož, rabi fm. San

Blatoúftij: „Sřbpš íe nlošiš na [ůjt'o ímé
a niťbo ti na přeťděce není, tu prioé
neš uíneš, otemři ťnibu íwěbomi ímébo

a připouiiuei [obě břicbg ímé, sbalí; ifi
fe ncprobřeííii něčim ro íloioed), m řeči

mam:na“ '“ :“;"il 15.1an '“ m|\m0":
IIGU IU \.uou ulwu IU lltvl'lblll— JODUUL

ťtomu nabábá sJSI-omi:ájněioeite fe, ioííať
uebřeííte; co praioite io írbciď) fioijcb, na
logcid) ímtjd) oáeltef' (Salm 4, 5)

7. ]Jotnlícni pokolení libfhibo.

SRO! íměta 1636.

3 mgfíeb Quin ob troáři Qoípobina
bloubo bloubil počtem, aš ionečně íe to
iebně t'raiině ufabil. Saro paf on fám
byl čip a gáťona %ogibo nepofinífnij,
int i potomci iebo mííelifijm nepraiooftem
fe obbali. QIbamomi pať na miíte gabi

te'bo QIbeIa narobii íe inn, jmenem ©etb,
jen; 1an pcmé albel bobaboimj a ctuoítmj
iía, robičům fmljm raboít činil; i potomci

boli-, amífať ponča ob potomťů Quinomtjd)

ť stému fmebeni iíouce mnobo břicbů a

nepramofti ionali. %iba pal? mo, šebp
mnobá nefílecbetnoít Iibífó; byla na gemi
a ioífeliťé mpííleni [cbce náchylné bylo
ť alému, gáelelo fe mu, že čloměťa učinil

na čemi. 3 řefl: mgblabim čloměťa, fte
téboá iíem ftmořil ge gemě, ob čloměťa
a; bo bomab, ob geměplagu a; bo ptactma
nebeíťébo: nebo Iito mi ieft, ge ifem ie
učinil. gloe paf, ieben 3 potomťů ©etbo
mých, nóbošnú a Éobu mužem)nalegl mi
loít přeb &;)oípobinem. Měl paf moe tři
inny, ©em, Gbam a Safet. 3 řeťl 23115
ťgioe: Stopliiěua ieft čemě nepramofti.
llčiň fobě i'ocáb 5 břimi ot'eíanébo, přibp
tečťg m totóbu uběicič, OIHim pomageě

ionitř i gemnitř. QI tatto uběiáě jei, tři
[et [oťtů bube bloubij, pabeíáte [oťtů
fíicohj, a třiceti Ioťtů mgíoťp, ot'no pat
tafé a bměře io tocábu uběiáš. ag)!e já

přimebu mobl) potopy na gemi, aby sa
bubil mííeliťe' tělo jíme pob nebem, a
ioííeďt) mčci, ťtetég na semi ifou, brašeng
b' „hn | “Í Ímnn & tobnn..„.r.. ..u.vuu „ w...... ......uwu ,.W.. .,
a ioejbeš bo ťocábu to a fpnomé tmoii,
gena tioú a čeng fpnů tmúd) 8 tebou
age mffecb šiioočicbů, 3 ptaiťtma a 5 boioab

a be ionebo geměplagu gem'íťébo po bměm

nabeteš bo ťocábu, aby šimi byli 8 tebou, a
nabereš 6 febou ae mfíed) poťrmů, ťteřiš
iebeui bóti mobou, a bubu ga pofrm to
bě i jim.

"o'—"nm

Rogiimáni.

1.513otomci9ainomi bpli ali, potomci
QIbeIoioi bobři libé. íaťto pobneBbúmá
toe ímětě, se bobři, ctnoftni tobičomé mi

maii obyčejně abařené bčti, naproti tomu
bobaprágbui a albm mán'nim obbani libé
mimaji uaítcge bečbojuě bittp; ítatě při:
Horni ptami, še íe iablťo buleťo ob ftromu
neobl'ouli. Slo poduigi gmpcboioóui biteť
a protoj obpoměbnoft tobičů alód) bube
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iebnou přeb Éobem neímímd. s)?ebof
mtamnoft a gťašenoít Iibfťá negaťlábá ie
to ťrroi a to maíe, ťteré bitťt) berou 3 to

bičů, nóbtg to bufíi [ibfťé. 23115 bámó

tobičům bobtljm iólg'm bítťg fteinébo bu:
fíemníbo nahání, t i. bitfg iebněd) ibm:
běd) boftámaii ob QŠoba buffi togumem
a fmobobnou můlí tomně uabauou. ia
bufíc ieft měťťá a přiiimá ob [mód] mg:

toubači ftámaji, táši fe, či to minou, ťbo
čťagíl těmto bětem Šimot meóbejfíí i šimot
měčmj? Rho go to bítťp bube mufeti přeb
foubcm %ogim obpomibati?

513mlSešiě pramil: „%ěba čloměťu,

fťróe ťterěboš přirbúói poborífeuí na tento
ímět; lépe by mu bylo, by byl šetuom ofliči
čaměííen na [)rblo jebo"; íneplatí floma
tato neimice a přebemfíim o tobičid), img

???;
Q..
Ěš “ŠJ“

.WM,;

momatelú jejich [Iomg a přiťlabg bojmt),
ťterě íe hluboce to už mtifťuií a potomni
pomabu jejicb gaťlóbaii a tmoři; řeťl bod),
že ta buffa jeft pobobna měťťému moíťu,
a tobiče mobou m ni mtifťuouti obtag
anběía aneb Bábla a ten obtag paf tam
gůftúroá na čas šimota. 91593 teho ali

tobičoroě gle mpcbomómaii bitů), toť ěe

3 nic!) fe aločincomě, bobaptáabni libé a

pobotneni bómaií bitfúm ímg'm, to jeft
flomem i přitlabem ť břichu fmáběii, fte
téš ble pomolání ímébo maii ob břichu
gbtgomati a ť %obu roéfti? — QIi, uroašte
to, míli tobičomě!

2. Qbo ftoii, blebiš, 11598neřleíI. ŠDo

bří potomci leelotoi ob glód)Raiuitů ť bři
cbu fmebeni ifou. 6m. Sam Blatoúftg' pta
mi: íafomá jeft měcipřitogenoft, še ťbgťoli
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fe bobty' fpoiuie Be aly'm, neby'má aly' po

lepííen bobry'm, nhbcá bobttj by'mópotu:
gen glym. Seft to gajíítě náílebeť ptmot
ného hříchu, se čloměť melmi ínabno 3
bráhy ctnoítněho Šímota gbloubí, amfíať
melmi těžce 5 bráhy ale na ceftu bobtou
uhne. Qini člotoěť ro mramném áímotě
utmtóeny nemůše fe [polehati na [mou.
mnoholetou ctnoft; neboťflebíny nechcání
přeb poííctiloíti. Stemůgeme íeteby tomu
bimiti, je bobři potomci ©ethomi to to
matyŠftmo B Rainity mftoupimfíe ob nich
potažení jíou, amfíať my'fttahu fi máme
3 toho mgíti, abychom Be glymi líbmi m

nigabuě čaftě a užíti obcotoáni aneb m
přátelíťě ípolřy nemcháčeli. žltil'bo fe ne

oniloumei: Sliač fe není chyb aneb řečí
oněchno glych libí co báti, nebot mně fe

to míle počínání jejich hnuti. Stab ti
měřím, příteli, še řbyg patříš na pacha

tele hříchu aneb flyn'iš nemotorně řečiie
jich, še obmtacíš očía ufíí ímy'ch; amífai'
fbygíe my'iemy ty čaftčii opatuií, namyf—
než jim, iaťo ie mlynář umylly' ťlepání
mlhnu; ano ptúmě tať umyfneš; neboť
ťbyě nětby mly'n ftoií, mlynáři a mňem
jeho bomácím po ťlepání mlynu fe fttjíťó;
prámě tai, řbyš umyllé ale činy neumibiě
a ale řeči neuílyfíiš, bube fe ti čaíem po

níd) fty'flati, a tbyš íe mrátí, ty již 8 roč

l'ofií to umítáš, co fe ti něťby bylo hnu
fílo. Gloměť poftupně t'táčí 8 hory ímé

ctnofti bo tmamé ptopaítí břichu. 913mm;
pěie gaímifta 513áuě(Š. 17, 27): „cze fma
tymi ímaty', 8 přemtócentjmi přemcaceny'
bubeŠJ' QI ptoto hlebej, příteli, tomacyě
ftmo a fpolt'y B libmi ctnoftnymi, to tě

gbobí, to tě íílechti, iať bi tráíně fmaty'
Eomáš Rempeníťh: „(žtubeny' uhel, ba-li
Íe na oheň, gahřeie a toapáli fe, a ob
cuie-lí mlagny' B hoclimhm a nábošntjm:
móbělany'm a mtamny'm fe ftami"

8. potopa |lmřta.

?) učinil gloe mfíeďo, coš byl togfóóal
jemu Qoípobin. 91 ťbyš pominulo íebm
bni, moby potopy točlily íe na gemí, pto
ttšeny ifou mffeďy fbubnice propafti
toeliťě, a průbuchomě nebeífti otemřini
Hou, i íta! íe běíft na gemi čtyřiceti
bní a čtyřiceti nocí, a :rogmnošeny iíou
moby, a my:,bmihly fo'cáb mghůtu ob
čelně, tať še ie manafíel nab mobami. QI
moby togmohly íe přilíiš'nab četní, a
přifryty iíou mfíeďy hory přemyfoťé pobe
mffim nebem-, patnácte loťtů myěňí byla
moba nešli hory, tterěá byla přibyla. %
gahynulo mííeliťě tělo, lřtetéš fe hy'balo

na semi, ptáťů, Šimočichů, gmiřati mn'ech

plagů, i míiíďni libé, coš byli na aemí,
pomřeli. Bůftal pač fám sRoe, a ťteříš

B ním byli to ťotábu 53 ttmaly moby
na semi fto pabeíáte bnů..

Mogiímdini.

%fíeobecná gřága mymobila
mfíeobecnh tteft.

sIšim íhomímal a čeťal bofti blou

ho, po 120 let, aš ťonečně íhomímaní
uitoupílo fptameblnofti. %:mygljmáš te'š i
ty íhomímamoft 2303 uab míru? impo
meň na íloma ŠDamibomn: Rteři ale
činí, myhlagenibubou anebubef
hříííniťa. 3 bubeš hllebati mifta
jeho, ale nenaleaneš. (Š. 36, 9. 10.)
Skřítci teby niEby to ftbci ftoěm: „ag)ře
ífil ifem a co fe mialěho ítalo?"
(lžic. 5, 5.) sBafli tě aš. poíub ufíetřil
93cm, „nepcoblémei obrátítí fe
!%)ofpobinu aniš o'bflóbej ben
obe bne; nebo něťby .přiibe hněm
ieho a to čas pomíty togpty'lí tě.
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(Git. 5, 8. 9.) mepřibámej Iebťomonně
břid) fu břichu, mufle ponětrabš tě Éůb
pofub uffetřil, še tě taťé potom tteítati

treftajici íptameblnoft %ši. sEmmi! íům
Gpafttel íměta: „S)Jlnobo jeft pomolanúd)
ale málo mgmolenúdy";,

nebube,ptamífšaímiftawáně: „Ciměbříň
niťů gnbgne" (3. 36, 28) n naííi ftnři
ge íťuffenoftí řiťámali: sBořuta, neběáí-Ii

břichu m patád), poůabu ťulbaiíc, jiítě jcb
nou bobom' bo. anig íe nato oblíšej, že
ta! mnosi břeňi 1an i to, a že by tebg
mufll %ůb melmi mnobúd) trcftati a gmb
nouti. ——BDe mibiš, še mnogftmi břiň

níťů nečmenfíuje minu jid) aniš nemg'li

9. 110: gamomán nbřtujc ánfpnhínn.

]. žIRoiš. 9.

!Hogpomenum fe pnť 23135 na moc,

a na mííeďg gimočíóp, ťteřiš byli 6 nim .
ro Eorábu, přimebl mitt na gemi, a po,
čalg fe umenfíomati moby po ftu pube
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íáii bnecb; a obpočinu! Potáb měfice [eb
měbo na horách ermenfťijcb. 91 ropě po
minulo čtyřiceti bni, otemřeto sJioe ofno
fotábu toppuftil frťaioce, ťtecljáto nemtd
til fe mice. %ppuftil tebp boliibici aa
nim, aby miběl, iigli bl) přeftah) mohl; na

[cord,—Pugemě, ťterágto cm;; iienafíla, Ebe

bg obpočinula noba jeii, namrátila fe
\? němu bo ťocábu, nebo mohl) iefíiě bl)

nemtátila fe mice ! němu! QI otemřem

moe fiředpi fotábu, pobleběl a miběl,
Šebo byl ofuňen fmtdjeť gemě.

s)JiIuwil pať QSůb ť gloe řl'a: 9531;

ibiš 5 fotáb'u tt) išena tmá, fpnomé tmo
ii i čem) ípnů tmúd; B tebou, a mfíeďg
gimočim momeo B febou, a meiběte ua
5emi; a toffteš a mnoáte fe na ní. 3
učinil moe ia? mu byl rogťágal Sóoípo

//'

!
“Hmmm

//
'-l/ .

if,/Á',,
/

\_\

|

. ,

lg po mfíi gemi; i mótóbl turu, a po
pabna ji mnefl ji bo ťorábu.

sJ3očfato pat na to febm oni jimjd),
opět mopuítii bolubici 3 forábii; ale ona
přifíla ! němu ! mečeru, nefouc ratoleft
olimomou B gelentjm [iftím co úfted; ímód).

íebg potogumčl sRoe, ge přeftalp moby
na gemi. % četa! nicméně ieíftě íebm ii

npd) bni, a mgpuftil holubicí, l'tetááto

bm. modul pat *Roeoltář a;)oípobinu,
a mam ge mífebo boboiťa a ptactma čiíté
[)o, obětomal oběti gdpalné na oltáři. 3
Iibila fe oběť ia Qofpobinu a četl: SRi

ťoli mice glořečiii nebubu gemi pro libi;
uftanoioim úmlumu fmou 6 mámi, a ni
Eoli mice nebube gabubeno mífelité tělo
mobami potom), aniš bube mice potopy
tafomé na gemi. 3 že?! %ůb: íotof bu
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be gnomeni úmiump, ťietěš bároóm, me
či mnou a meči mámi: hubu jmou po
ftamim m oblacid), a fbpj pomieřu nebe
obiaťp, uťááe je bubo má na obiacid),
a točpomenu je na úmlumu ímou 6 má
mi, a nebube mice moh potopy.

3 pošebnai 23135sJioe a jpnům je

!)o, a řeťi !? nim opět: ERoÍt'teš a mnoě

ie je a naplňte semi.

moaiimáni.

1. sBirijnó ttefi bofiibl nepramoft;
ale náboěnoft byla anebomána.

íu mibíme,še: „áěojp obin milu
je jptameblnoft a neopuíti ima
tód) jmijďy, na měřg aacbománi
bubou.“ (Š. 36, 28.) Baroš fe abc
jjetoiia jptameblnoft %ojí, pobobně jemi
je i ga najjid) bnů m říjeni toboto jmě
ta. ©mět jeft tať gřičen, je něťteři bří
d)omě jami jebou přinájjeji tteftp těIejně.
$a! nečiftota čili jmilftmo, nejtřibmojt
ro jibie a to piti, přilijjná bněmímojt a
aámift čbamuji čioměťa iěieíně jih), mr
baji bo to boieítně nemoce a uhacuji
mu bnů Šimoia; pobobně toamařiioft, Ie
noft a gabóifa óbamuji čioměťa meóbej
fjid; ftatl'ů, i potřebné mp'širop a autoci

běji bo ro bibu a nouči, to aabpnuti.
Rho poóotuje běb toboto jměta, jnabno
pogná, ge mpšíji, jpramebiimá tura mláb
ne ojubp Iibíťg'mi. Směni pobmobem,
hábeái a můbec břichem nabyté nebtjroó
požehnaně a mgttáci je 3 tobinp jaťo
moba jitem nadšená, jaťoš i Iib řifei, je
nejpraroebiitog' gtoě mgroůbi mnobě ípra
meblimě giatě 3 Domu. Bibě, Eteři ge ůijjt

nofii, ge mjtg aneb jařouťoii mánní jme
beni bgmíje ojměliii je ťřiměpřijabati, upa
baji m tčjťě nemoce a gábp umimji, tai je
míjubi) m [ibu jemi je to přeíměbčeni,
še fřimopřijeániť obyčejně nebočťó je bne

a min. %nptoii tomu libé, řteři je bři

chu mpftřibaji a 5 Iájťp ? %obu mno
I)ě oběti pobjtupuji, ro tojiičnúd) Šimota
nebobód) pobimně djtáněni o ! jjtějti ímé
niu mebeni bp'maji. io co je ftaio 8 Sio
emem, jenž při obecně potopě aadjomán
byl, Děje je pobneo 8 innobúm jptatoe
biiroljtn i B tobinou jebo, ťbpš mojnou,
neoutobou, Ptupobitim, ťrútce, ťbgš ire
jtem %ošim trpi celá obec,. celá hojina;
on bljmá pobimně ůacbtáněn, aneb utr
pěl-ii gttátu, býmá mu potom pobímně
saje nabtaáena. — Ss i'olem tebe je
jnab jebnou toalejou mint) rogiičntjd)
pobtom, jtarojti a boieíti. moje přibrš
je. pať ŽBoba fměbo a negjoufejl aneb
jejtli jf! fe ob %oba obmtátil, utec je
! němu, čiň poiáni a již mice je bo
nejpouíjtěj. ©tůj neroprototně ro bůměře
na %oba. u projiřeb bouři gagpimej:

Rboš odjranb mejtotpějííbo

to jftbjji jebo všímá,

ten u) jtinu QBjíemoboun'bo

beapečnč obpočítoá.

*Brotoš i já řifám 23mm

to tašbi) čas 6 bůtoěxnoíti:

Iba hrabem mbm,
Slips mou jcbtánou,
jdi na tobě mám bofti.

(*Bíjeň na šaím BO.)

2. Eibila je onpobinu oběť moe
moma. sJie to bored) měli %ůb čaiibeni

ale to mpfii, 3 ftetě tyto harp poíjlp a
Ptetáš je jimi jemiia, totiž; na mojii mběčně.
%ůb áábá ob náB moji mběčnou.
She moji mběčná, iam [ama jebou je roomi
nuje abošnoft a obětomnojt pro %oba
a mnobá jiná ctnoft Rive moji mběťu
ptágbna, byt' by i tura jebe fjtěbřeji
uběioroaia — puítne ba jiš gpuftió jeft
čioměť. *Deoto piííe jm. %ernarb:

*Dogorně umaáuj míje, čeho je ti bo

jtdroá, aby tim gpůjobem nečůftai beg
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přiqufíněbo bíťůčiněni m'šdbng' bar 2303,
nechť ieft melíťg', proftřební neb malý.
%Šbgf fe nám přiřaóuie i btobtům íc
btati, aby nefbgnuly, to ieft: ani těd)

neimeníígď) bobtobiní gapomínati nc
máme. (Si fnab neóbgne, co fe proťaguie
nemběčniťu? —

3. Suba jcft gnamení úmlutog me
gi %obem a [ibftmem, ěe totiž, Iibftmo fe
přibrat přitáóani %ogíd) a ěe %ůb ne

bubc je mice treftati mííeobccnou potopou.

10. prominční (Ebamomo proti atti.

]. 931013. 9.

S aačal moe mgblělámati gemi, a
ntípil minici; a ťbpž,pil mino, ieboš ou
činef jefítě nemal, opil líc a obnašen ieft
m ftanu ímém. (5303Haya miběl (Sham,
poměběl bměma bratřím fmóm. ?Ile 65cm

a Safet mlošili pldňť na ramena ímá,

Suba ti připomíná aaiífté mocuoft a me=
[ebuoft 2305, naše, Pbgťoli ii ug,řiž, apo

mců ft též na [ptamcblnoíti miloftbenftroí
2305 a na — pominnoít Dvou, ge máš
mšbg a ftóle cbobiti m přiřáaanid) sBo

3id), iinať neift buben, že tě sBůl) na
gemi trpí.

:: ťráčciíce apdtťem přifrgli otce fmébo,

maiicc tmáře ímé obmlrdceng. <Btocítim
paf gloe, řbgž,améběl, co byl učinil (Sham
[gn jcbo, řeťlz Blořečemú Gbauaan, ilu

Šebntťem bube bratři fmúcb; pošebnal
mňa? Gemomi a Safeitotoi, a ňtěítí a

mnoho bobtěbo iim ob sIšána %oba šá
bal. Šin) paf byl moc po potopě fměta
tři íta pabeíátc let, a umřel ftúr iía bemět
fet a pabefáte Ict.
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Mosiimáni.

l. Štepocbpbně, se nemběinoft ! robi
čům a gneuctiroáni jid) búmalo obpčeinou
nepramofti libi, ťteři potopou ítuěta ča
blageni jíou. sI.troto moe miba, ge ípn ie
bo Gbam na tuto nepmmoít též upabl,
tim mětffím bněmem a fice fpramebli
wijni [)něwein Čubořel proti němu a tu
biš jemu giořečil. ——Siobiče maji
pominnoft tbpbujici běti tte
ítati — smlófítě přiíně ie treítati maji,
tbnš ie necti a nepoíIoucbaii aneb boa
ťonce 13 5 nic!) [micb a getty tropí, ia:

toš ie tuto ftan. ?lebof robičomé jíou
bitřóm jaťo míftobtšitelomě Ěnši na semi,
směítuii jim gófon $oši, učí je [áfee
? ašobu a ! blignimu a ftataii fe o
iiď) mebIejffi potřeby, jíou tebg bětein
Mám to, co ieft proóřeteblnoft 2303
míiem Iibem anebo iíou iaťo tura, tte
tou %ůb ubiii bítťám bobtč harp ímé.
*Brotoš, fboš ieít ť tobičům nemběčnó,
gpurmj, nepoílnfínú a neuetimlj, utóši tim
$oba ímne'bo, jenž mu tnto tobiče bal
a jenž i móílomně přitáaai, aby bitťt)
ctiIi, miiomali a poíloudmii tobiče ímé.

(2. mm;. 26.) 513mmtatě 23131)řefiz „Dio,
ťierěš fe poímímó otci a ťteréš pobrbú
ptobem (čili poíluffenftroim) math; ímé,
af mpťlinou ie ťtťaroci potoční a fuěbi
[puomé orlice." (*Břiíl. 30, 17.) Bťiiffeuoít
tuned) ftatbcb libi botaguie, že fbo bp!
! robičům neuctimg' a nemběčnp', že [tu

tečně nefíťaften byl již na fmětě; třebaf měl
bujně ftatťů, byl nefítaften B manšelťou
aneb afpoň Be ímómi bětmi, ta! že fe
čaftoťróte to nempfoťěm měl'u ufouáii.

8 tobo pomítalo obyčejně přiíIomi:
QBIečeĚ-Iiotce lu ptábu, pomIeťou tě tmě

bitťg přes prób.
2. QImtTaf ctiti tobiče, mg; jíou Iib

mi boťonaiómi, me mffem přiťinbnómi
a mgotem ctnofti, neni měci přiliš těš—
ťou, jen že málo bitel' má to
ťomótho bofonaiúd) tobičů.
mobiče jabo libé můbec fe nčl'bg pře
tmapnii a maji ímé máfíně a tal| fe
ítúmá, se bítl'g ieiid), fbpš ifou jiš bo
fpěli, to [chci íměm muíeií to a ono ne
opatrné ftomo, ten a onen gib čin tobi
čů tupiti. QI mnať nicméně maii a mu
fi ímé tobiče ctiti. Gřebof Še otec tmůi

ebpbil, to nemůže fmaaati to bobrobini,
fteté byl tobě ob tmébo natočení prota
gomaI, je cbnbil, proto nepřeftal, bóti
tmtjm otcem, a přitágáni 2303 ani: Gti
otce fměbo a matl'u froou. Dno nepta
roi: cti jen bobtěbo otce a Dobrou matl'u

neb cti je, poťub úctpíe bobni boťaguiiDno
plati mffem bětem o toffed) robičid). .8 če

boš jbe, že mohou imaii bitů) na dmbl)
ítoljd) tobičů B bolefti a 8 potupon ble
běti, ne ale na oíobl) ieiid). 8 tobo ibe
bále, ge maji &)an imljd) tobičů přeb
jiutjmi Iibmi óaťrp'mati t. i. še, Fog; dm
bl) tobičů iíou taiut), že je nemaii mg
blaffomnti neb i iintjm pročtaaomati (:
še ťbpš iíou tt) &)ng roeřeině, ge ie ma
ji u přifešitoíti omloumati přeb iiutjmi
obmoiámaiice fe na toóličuě oťolnofti a
přiteŠitofti, fterp'mi tobičowě ť tbpbě ímé

ímebeni byli a na nichž, bt) ínab i

muobtj jimj tai tě; a fuab iefftě mice
byl Heil a ofměběujice, ge robičomé tobo

jiš těěce pnťaií, až je i ong famp, totiž
bítťg, čafem Iitomati muíi.

žlBlaftně bitťg' nemaii přiínou po
minnoít bomloumati cbpbuiicim tobičům
imám, neboť nejíou bitřám tobiče ! m9
cbomúmáni fměřeni, a taťě taťomóto bo
mluroa neímirnč mabi proti úctě, ftetouš
ifou bitťp ! tobičům pominni, amfíať
něťbg přebce, ťbpš iíou jiš bitťg u metu
amušiiěm a tobiče B nimi již gacbčqeií co
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8 mlabtjmi přáteln jmtjmí, ubátoó je při
lešítoft, še bitů) tobiče ímé na jid) dmbt)
upogorniti mobou. ŽB tom pábu nechat
bítťg 6 otcem a 8 matfou mlumi o jicl)
djnbácl) fe míjí jen mognou fjettnojti o
úctou, jen joul'romě, gtolójjtě ne přeb
mlabfjimi bratry a íefteanzi, toe míjí mit
nofti a ticboj'ti, a at' jme bomlumt) přeb

nújjeji na gpůjob proíbt). *Bomůšeli to,
neebt' go to míloft běťují globu a B tím

mětíji úctou o lójťou gadjoroaji je l na
pramenúm tobičům holím; nepomohlo-li
míjel, necbf jíou trpělitoí a jnájjeji l'říg
jim uložený 3 láíťg E Éobu. Sejt-li ale
(bobo tof melil'ó a jtále íe opalnjicí, toť
ěe bitťg pro anebománi čiítébo [měbomí
přeb %obem a bobtěbo jmena přeb lib
mi to bomě tobičů iroúcb bele Šití nemo
bon, netbaf me míjí ticboíti mgjbou goo
mn, af blebaji jmébo djleba me jlujbě u
jiných poctimúel) líbí o něho a j'tóle ga
obrácení ítotjcl) tobičů je mohli. Gmotú

Qlugnítin ptami: „Slšřiťágal sBrin, aby je)

noroé poíloucbali otce. Sebině tebbóš ne
má inn pojloucbati otce jmébo, ťbgbt) ně
čebo otec přiťagomal, co jejt proti sBonu

?Bobu jebo. aniš je proto [ml bněmati
otec, ropě je tatto přeb ním 930011 přeb
noft odtud," a jm. íomáš Rempeníl'ý bi:
„(Slbce-li tělejntj otec tmůj ob Ěoba tě
jméfti, obporoěg, že máš Sitce m nebeíid).

sBalli tě motto neb [eftra abršuje, rei jim:
9539 jj'te [mrteblni a Elamimi, Émůrce můj
mne pomoc."

3. moe pošebnal ©emoroi a Saje
tomi, t. j. moblil je go ně a u jiel) při
tomnofti, aby jim QSůbbolpogebnáni jmě
bo ro bojnojti. ebnati bitfám při bů=
legitějíjid) o jlamnojtnid) přilešitoítecb, jejt
tebn obyčej tal ftanj, jala jeít pololeni
libjťé. % u nás je tobo obyčeje godjomá
má. Smalým bítlúm, fbgš jbou jpat, čini
roaji robiče tříšťt) na čele, no úftecl) a na

pl.-jed) říťajice: $ošebnej tebe QŠůb Dtto,
Gan a ŠDud) Iman). íotéá je běje a ftce
i při bitťácb již boípělýcb, long mgcbó
gejí 3 bomu na ceítu neb na glufjenou
bo jměta. Broláíjtě jlaronojtntjm ópůjobem
běje je to, lbg; [gn neb bcera jbou bo
ťojtela ť obbamťám Slunečné, lbgš bitů)
je jcbúgejí u loše těáee nemocne'bo neb u

mírajícího otce, téá přiťlelaji ! jebo loěi
o projimnjit Dtče neb mntinl'o, projím,
pošebnejte nás. 3 búroá míoati, jal ně
lbg jlóicibíttt) berou jiš jiš ítublou pto
mici umlrojiclbo otce bo jme tun; a na
pomáhají mu, aby gnomenol jefjtě napo
íleb ajpoň čelo jejid) gnomenim [pojeni
najjebo. Rtáíntj to obyčej, ob něboš ne
má niťbg upufftěno býti. ——%ělbt) je

omfjem běje, je je ubírá beera beč po
šebnáni robičů ! obbamlám, ale ——brgp
po obbamlácl) řilámá o jlgambm otem:
Went přiteličťo nab tatičťa. Salé je [tá
má, še něltenj inn o pošebnání jmébo
otce móměnlúře nejtoji a flora jen na to
čel'á, aš uílgfji, še umřel, ale — potom je
jemu šitá: Stoy; otec jtáe, táb bys bo ga
btabal a lbgá umřel, ráb bps l)o rot)
hrabal.

11. „šumění měj: ?Sabel &tojptíjlem'

libí po míjí jemi.

žRol íměta 1770.

1. sobů. 10. 11.

Sloynnošili je pal potomci mnemo
mi, a byl 3 nid) náeob melifú. %gli paf
lojjíďni jagpla jebnobo a řeči jebnoftej
nád). Stemobouce míjal pojpolu přebóma
ti to jebné ťrajině, umgjlilí [obě, že bu
bon mgblebámati přibgtlů jiug'eb. SDříme

pal nešli je točefjli, řefli jeben ? btubé
mu: sJšojtšte, nabělejme cihel a polme
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je ohněm, a učii'nne fobě měfto a rači,

jeiišbt) mrd) bofnbomal [“ nebi, a ofIaro
nie jmeno ímé bříme neš fe m3běliine po
tuned) 3eniid). ©ftoupii pat 'ípcípobiu, aby
[patřil měfto a měši, Eteroná ftawěIi ít)
noroe' ?lbamomi, a četl: špic, jeben jeft
(it) a ieben ia3nť rofícm, a počali toto
bilo, ani3 přeftanou ob mgFIeni íwtjd),
bofaroabg'; iicb íťutťem nenaplní. sBoib'teg
toho, a 3mat'me tam ia39ť ieiid), apt)
Šóbnó nero3uměl blafu bliánibo [mébo
“21tať ro3běiil je Qoípobin 3 tobo mifta
po míied) 3emicI), a přeítnii [taioěti mě

fto. 91 proto na3múno ieft imeuo iebo
%abel, še tam 3maten ieft ia39f tuned)
libi. ——

Síouce nyni ro to3ličné uúrobt) 1:03
běleni a to3ptljieni po mffed) fraiinóď),
3apomněli na %oba a iebo frontou toůli,
3apomněli i na ctnoftnó a Netbetnij při
li'iab otce fměbo moe, bršeli 3a bobo měci
ftmořeně iaťo flunee, měíic, bmě3bt), ano
i 3miřata, jim fe ťianěiice a iim ťe cti
mfíeiiťé nepcaroofti prom03uiice.

(Seló téměř froět po3nencibIa mob

[ářfttoim naplněn ieft.

Ro3iimánt.

1. %ůb ieft půroob mefífe
t_ěbo [měta a té3 ftřeb neb
[tbce, 3 něbo3 a ťolem ně!;oš roffc
íe toči, pobgbuie a 3iie; %ůb ieft taťě
neimgěííi cil rofíebo, t. j. tuííe máť
němu 3řiti, po něm toužiti a f němu
fe ubicati. ímocoroé bc3buůi, příruba,
to čini tonitřni nutnofti, čloměť má to

činiti B poměbomim íebe, 3 můlc ímé.
58% to taťě top'íioroně prmnim robi

čům 3ieroil a oni to tom imnflu rot)

óomáwaii bitťi) ímé. sne potomci jejich.
i fami mnuťomé 9Ioemomi 3apomenuroííe

na příčinu potopu íměta, 3puftili 3 mníii

froč fwůj půmob a fmůi neimpěffi cil, $v
ba, obcbúlili ie ob nebo, přeftaii bo mi
Iowoti, přeítali fe tě3 milowati roeípoiet

a ro3ptg'lili íe počtem. sBřebce mfíať při

ro3enó, touba po ipoieni 3ůítala to nic!)
a oni po3bnwfíe půmobnibo ítřebu utmo
čili fi fami nom) iimj ftřeb. „llěiínne fo
bě niěfto a mě, ieiiábn mrd) boíabomal

f nebi.“ QBěŠ, ťómcn a ciblt) měli) bóti
fpojifítč iciidy. Scftliše člotoěl'a ! čiotoěťu

neioiše mnšňi ípoiifítě, ieítli bo ncmige
%ůb. můIe, 3áťon %ogi: měcipovinně, ÍPO'
lečne' [tatťn to neboťášou. % malém obta
3e to mibime to manšelítroi. 51mmfe man

3eié ipoiiii, abl) mgftaměii wčš 3 měna
ímébo a to aby je fpojomala, 51—39ieben

ie ro3eibe ! 3ápabu a buibtj ť módaobu;
ieítiiěe ale fpoii fe, abn fpolcčně fíli
! %obu a na té ceftě aby [obě napomá
baIi, 3ůftároaji pofpoiu to bobrtjď) i3ltjd)
hned), a byt bt) i přinofu neměli aneb
bo po3bgli, oni fe febe nero3báii, ale fpo
icni 3ůftáioaii aš bo ímtti. iotěš plati
u meliťofti me3i obcemi a me3i nócobi).
Stbgbn bnii potomci moemomi íettmali
při úctě pramébo 23050 a "3959 byli
cbobili rn 3áťoned) iebo, 3 nich; pcwni 3ni:
„miluj %obaf' a hrubě: „milui blišnibo
pro Ěobaj' m [mocnofti bnli bt) obg'mali
na 3emi a bgiibp m3bělówali ji a byl by
ieben nárob hrubému ochotně to potře
bcid; šimoto napomáhal: byl bt) iebcn
3 toho, čcboš mě! to bojnofti, ubčiomal
hrubému, na černě tento nou3i trpěl. Qlle

2. 23115 iim 3mátl ja3gť tof, še fi ne

co3uměli, ťašbtj tuté3 měc iintjm na3ó
máje jmenem; 3 čeboá nemolc a rů3nice
me3i nimi a Eonečně míícobecntj to3cf)ob
a co3pabnuti ípoiečnofti obecně poroftaio.
Db těd) bob mgroinomain feco3Iičné ná
řcči na fmětč a tu tepcw pobič těchto
nářeči potoftalt) t03iičně nátobnofti. sBo

ťoleni Iibíťé přeftalo btjti iebnou tobi



nou, jebním nárobem. Řeč je togtrbía a
řeč je ob tě boby bělila a tůgniia, ta!
je pomftaio pronájlebomdní nároba pro
ti nátobu, řtmainé tmačťp a mojm), aš
23ůb feííaí Gonafměbo na fmět, aby po:
ťoj [nejl na gemí a aby mefjťeté poťoiení

Iíbjié, bgmfíi togpíp'leno jaťo oroce Dea
pafttjře, bylo fpojeno to jeben omčinec,

bo cítíme s„Bojía aby míjíďuí byli opět
tobinou jebnou, ííbomé jebnobo těla,
jeboě biamou jeft RriftuB. Dmfíem ©gn
$03i negměnil nářečí noire, aby byla
ftejuá íloma m iífteď) míjení), ale mgjlal
apofftoig ímé, ťágam jim: „učte mfjeďg
nátob9," aby byla jebna mira, jebna
[ájťa a jebna naběje m frbcícfj míjcd;
a aby mfíiďni, ač toóličmjmi jačgťg,
mgbáwaíi %obu ftejnou čeít a djmáiu.

(So tebg to_jíičnoít jawťů r05ptgíuje,
jebnota míry, cítťew to opět jlučuje. 3 to
ho mibime, jať je má mím a nátobnoj't
! fobě. %ira jej't 8 nebe banp' bat, abl)
d)om pomoci její to Iáíce a poťoji áili
na jmětě a jpolečně ťráčeii ? nebejům.
mátobnoft její gnáml'a tě gemě, m ftetég
jíme je arobiii a čaťiábá je to řeči, ťtc
touš libé móběiaii. Seít tubíš nárobuoít
mčcí přípabnou a meblejííí, neboť na tom
tal? negáleší, ťbe jíme je geobilí a i'be Šijeme,

jaro na tom, jať gíjeme a bofíancnie=lí
fe ťcííi jména: na měčnofti. 9iemáme tu
bifjjebeu brnbébo pro nátobnojt nenámiběti
a pronájiebomatí. SJliluj ťašbú tobimí,
m níš jfí je Mobil, udrob, m ťterěmš jf:

byl mgdjomán a to němš žiješ, ale pře
bemfjím a nabe mfjeďo mčbámej ?Bobu
čeít a djmaiu, jemuš míjiďni nátobomé
náležejí a jjou ftejně míli co jeho bítl'g.

3. Eibé j'talvěli měš be5 Ěoba, pro
ti můii Qšoší a QŠůb smát! jim jagg!
Bím m nomém gáťoně poftamii %ůb
fám měj, cítťew a poftamil ji na jťóie;
ro tě amoiii jmě ííblo a na té ipojit ná
tobg mfjed) jaógťů m jebuotu míry.

Rolem ní mají je nyní točťlábatí
nárobomé mfjiďni a hlas 3 ní smějícífá
Še jim jebnu Iáíťu a ťojí je jebnou na:
bějí. ioto mjnejjené pomoiání ímé mg
auačuje cítťem i tím, se při flušbád; %o

Šicí) nemlumí tůsng'mí jaópťg, nebómá
Šábnému jawťu, šábněmu nárobu ,;tolóíít
ni přebiioj't, ale moblí je při flugbáá) ?Bu

šíci) jajijťem, ťtcrg'mš nyni nemlumí šób
ng' nátob mice, jasgiem, ftetóš gběbiia
po prmníď) učitelíd) fmijd), po jácíd;
apojítoíjťljd), totíš jaónťem Iatiujťijm.
s.)Jiiumí jice cítťem I'e ťašběmn glvlůfítě

jawťem jebo, ťašbébo mgučuje m fm.
emangelíu a ťašbébo těj'jí to ím. gpomčbi
řečí jeho, ťbg ale í'oná flušbl) 2303 a
mohli je ga mfíeďg líbí na ímčtě -— tož,
míuioi řečí jinou, řeči citťemuí. iai af
přicbágí ťřejfan roe [loětě ťamťoii, mfíu

by íbueb pobiiáloá math: cítíelo 3 řečí
její; nerogumí omííem ťašbtj řečí tě, ale
l'ašbú mi, co matía cítfem míumí, ťašbó
jlgííí a móumí jlomo mběťů ! $obu a
projbt) ga blabo mfjecb nátobil —



11. 33o h u.

9311pomolúní pruoto: ?lhrahamu 113Do narogmí Slltolgtílotou.

ůmob.

Sal iíme ie fmrchu bočtli, togpthlili
fe potomci moemotoi po flite semi a 3
iebnotlirohch robin óroítlh nárobomě. %ě
hem čafu gapomněli nótobomě na ímůi
půmob a na fmé mefpolné poberoenftroi;
téá počal fe nárob ob nároba líffiti míle
liiaťh'mi rogbilh to řeči; poloha a pomaha
móbálenhd) ttaiin, ro lteth'ch fe ti a oni
oíabili, rogličné gpůíobh, tterhmi gbe a
onbe fi ftoou pottamu bobhmati muftli
a jiné pobobné přičinh je fobě gcela a
úplně obcigili, ta! že ťonečně, fbhš ifou
fe, ga rogličnhmi gúimh fmhmi chobice,

potlámali a fth'lali: gáíft, třenice, ťtmamě
rmačlh a moinh megi nimi anilalh.

sBobobné gntěnh ftalh fei co ho po

gnáni praroěho ?Boha a jeho frontě můle.
sBotomci %emotoi totiž; rogali B iebou bo
íměta gnómon hlaronich ob %oha prmním
robičům siemenýth prarob, jimi fe bhli
ob ímého fpoleěněho praotce přiučili;
obtub to pochági, ěe íe pamótla toffech
melifhch ubúlofti libílěho pofolení 3 nej
ftarffi bohy, infoš ifon: ftmoření čloměfa,

jeho půmobni netoinnoft, ieho páb, galli:
beni $oší o oímobobiteli a potopa fměta,
téměř u roffech nótobů mice měně ubrěela.
QImflal btw jeít půmobni pohání o těchto

ovl

měcech íznhfílěnlami a búilami gťaleno
a 3ohh3běno bylo a gnómoft pramého
%oha mhhhnula 5 paměti fforo toflech
libi, tal še oni, jal bi fm. sBatoel, „gmě
nili flórou neporuflítelného %oha to po
bobenfttoí obragn pomífitelněho 'cloměl'a,

i ptactma, 1; ětroernohhch horoab i Bemě
plagů“; (! Slim. 1, 23.) a ialmile pogbhli
poanáni pramého %oha, tal „tohbal ie
?Bůh to přerotócenh fmgfl, aby činili, co

neíluífi, iíouce naplnění míli nepratooítí,

gloftié ímill'troem, plni admifti a rotašth'
($? Slim. 1, 29.)

&;)řid)roamifll nútobh a mlošil megi
ně ftlnou hráč, lteráě, jal fe gbálo, měla
ie narogbh běliti. — %! přebce měmobi
nabe mflemi jeben %ůh, ieben otec mflech,

jené nechce, abh řbo gahhnul; iieft tolil'o
iebna iebinó gieroená ptamba a roůle
?Boái a ieft tolilo iebno libítmo a ieben
a tenthš cíl míleth roflubh líbí! 3 ufta
nomil %ůh u měčně rabě ímé, se během

čafn opět togpthleně libftmo a tůgně na
febe nerorouci nórobh fpoii m ieben roe
lifh nótob, še fmolá a floučí mneďh opět
to iebnu po celém [mětě toalošenou t0=
bínu. ——

$? tomn lonci tohtoolil %ůh meči

mnohými nátobh ieben nátobeť, to němž

ie mělo to, co byl o fohě a o fm; můli
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libem ójemil, to půmobui rhóojti ubršeti..
8 tohoto mhtooleuého libit pal měla čijtó
míru a pramá pocta sBoji jaťog';i poónáni
a čachotoómáni pčiťágani žBogichmeči míje

ďh uárobh gemě je rogliti a jaťobh je
buffemuě aiirobniti tal, aby louečuě pra
mh jebinh' %ůh byl opět %ohem míjeli

ťg'rh uárobů na fwětě (\ aby jeho jmatá
můle byla pramiblem ímhfjleni a jebmiui
tuned; poťoleui a po míjecri) měťh a aby
tubiš, jaťoš jeft jeben 93:11)na nebi, toť

i bhl toejíl'en lib na semi jeho lib, jpo

jenh mejpol jebnou a toutěg mirou, toutéě
lójl'ou a toutéá uaběji.

QIbh ale tento gmolenh uárob ímé
pomolťmí po,;nal a aby tej i oftatui nú
robotoě o této jeho přebuofti čili Ljmláfjtni
jeho miloj'tí u %oha ólUĚbĚÍÍ, tohtoolil

%ůh pratoeuh mirob, bčime jejjtě uegli
ho na jmětě bylo. 3? tomu l'onei obral

íi Ěůh muěe, ťteri')gdbnhdj biteť ba ani
čóťh neměl, šebh jejjtě bitťh obbrěel.
9čebof tomuolenee bhl mušem w letech

již melmi poťročiltjm, i maušella jeho
beóbětťa, byla též j'tnřeuou. Sling, o něm,;

řeč, floul sJlbraham, a co byl ť němu
?Bůh mluwil, mhpramuje pijmo, jať tuto
udílebuje.

12. ílomolání abrahamomo a jani
beuí Šohem jemu učiněné.

íRo! fměta2083.

1. Wiojš. 11, 12.

Směsi tolifa bejbošmjmi byl mně,
to jemi chalbejjlé, jmenem *?lbraham, fte
rhě je praměho %oha ueípuítim, jemu
upřimuhm jrbeem íloušil a jmeno jeho
mghmal. 3 řeťl onpobin jebuoho čaju
ť QIbrahamomi: Qthbi je gemě ímé a
5 přibugenítmi jiného, a ;; bomu otee

jiného,. a pojU bo geměš, ťterouš uťáái

tobě-, a učiuim tě to iziárob meliťh a

pošehm'uu tobě a gioelebím jmeno tmě
a m tobě pogehnána bubou
tofjeeťa pololení černě. iebh mhjíel
leraham, jaloj byl přitáčal jemu Qofpo
bin, a maul Guru, mcmgelťu jinou, a
Bota íhna bratra jiného, a mejjťeren fta
teť. ?! m); přifjli bo gemě chanauejfťě,
uťáóal je Qofpobiu lerahamomi a četl
jemu: sBotomťům tmhm bóm jemi tuto.
Rterhá móbělal tu oltóč £>oípobinu a tosh
mal jmeno jeho.

Mogiimáui.

Wing, jehog sBůh ť tal mguefjene'mu

iil'olu byl obral, aby totig bhl praotcem
,juameuitého uútobu a fpolu abl) jťrse
něho čmláljtni bobrobini *Boši na míje
ďt) nárobi) toejjťerěho fruěta přejjlo, ne
mohl bhti čloměl'em obhčejuhm, mufil
to bhti muj čtoláíftuimi etnoj'tmi mhniťa
jicí. 3 tuhnilal jimi leraham čajiftě.
sBrioni a hlamni etuoíti jeho bhla ne
gloratnámiram %oha.—©tojeupro
ítčeb pohauftma, jía léčím a mgbijeu,
abh ;,účajtuil je to rogťoííich, jimi; poha

ué bohy jzoě ctiti je bomhíjleli, petoně
a uepohrmtě jtúl u míře ímé m ýofpo
Dina, pilně naflouchaje muul'uutim jeho
a plně můli jeho j'taň je co jtaň. ©0
jpobin mu roóťáóal, abh mgfjel 3 bomu
jměho, a obebral je bo eigě jemi. lera
ham netásal je: proč? Wemeíjfaje opuítil
otce, přibuůuě a přátele ímé, opujtil mlajt
a ťráčel, Pam Sáofpobin melel.

8 peronětoirh pofjla ijeho mřelá
nábojnoft. Dn miběllmfjubh, fam;
přiííel, ěojpobina, au jeítt přítomen-, pro
toá mjje, eo fonol, bhlo tat Břióeuo, aby
nebaminil proti můli jeho. sBří míjem,
eo počínal, móhmal jmeno *Br'měa pero:
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ni ílnteť, ťteth'g učinil me mlafti ímé no
mé, bhl, ge tojbělol &;)oípobinn oltář a
obětomal jemu. 953 té míře fotmila taťé
neómratna bůměra ?lbrahamoma to
23oha. (gioípobin ílibil mu četného potom
ítioa a QIbtaham beóběteť a manzel íta:
ré maníell'h měřil llotoům fpoípobinomhm,
ač neměběl, jal;| je tato připoměb *Ba

ně íplniti můje. áóoípobin bal mu potom
íhna, amííať ťásal nm, abh ho obětoioal.
E03 omííem gaíe ble obhčejného běhu
měei gmiaeti mohla naběje to potomíttoo;
aioííaf sžlbruham fíel ga roalaóem sBam?
a chhítal íe obětoioati íhna; nicméně bů
toěřomal připoioěbi ípoípobina gšoha
ímého.

Šima mira m %oha, jeng jeít wíín
bhpřitomen, nejmóííe ímath, měčnh',
wííemohonci a bobrotimtj, jeít ctnoíti,
beg níš íe číoměl sBohu libiti nemůge,
to gáťlab toííech oítatnid) ctnoíti, jal
ttorbi ím. sBamel: „523%with pať nemož
no nom íe ?Bohu." (3 3m. 11, e.)

Webot mira uči náB pratoěho
gšoha gnáti a toto pognáni jeít pro
člotoěla to nejbůlegitějííi pognáni na ítoě
tě. Gelh' ímět jeít člotoěťu poháblou i
čloioěť jeít íám íobě nejmětííi pohábťou,

holub nemi, je jeít gšůh nab námi, 3 je
hoá mííemohouei rulh mhííel meííleren
ítoět a jenš aš poíub toííeďo řibi a ípra
muje. — .

gbit—ouči náš gnúti můli sBoji.
SBro ťašbého ílušebnifa jeít prioni a nej
potřebnějííi měci, abh poónal můli ímého
pána, jina! nemůše je mu nijafš gambě
čiti a jeít ničemou to bomě jeho. ia!
pro čloměl'a, tmora Ěošiho jeít nemn
hnuteblnou potřebou, aby poónal, čim a
jal íe můge a má sBanu a ítoůtci ímé
mu gothoioati. ŠDoťub tu můli QŠogi člo

měf neůnú, potácí íe ímětem lebabhlo a
jeít íám B íebou neípofojen, pončtoabš

nejna pramiblo, ble ťteréhoí je má řibi
biti, abh nebo! na íloětě na smat.

, %íra uči néé anáti náš půtoob a
náš cil. s))?ht 5 %oha poííli a io tom

íe gaťlábú naííe bůítojaoítú ítojime toh
íoťo nab lašbhm tworem této čemě a
neímíme íe tnbiš ímhm jebminim P ólvi
řeti řabiti aneb ínigoloati; a info ob 230
ha jíme mhííli, máme gaíe ? %ohu při
jiti; — jat mčneííenhto půmob a cil náš!

%íta učí náš anati náš poměr
čili poítatoeni l jinh'm libem.
%ííiďni jíme přeb %ohem rotoui, mííiďni
jíme ob ného mhííli, o toííeďh íe 23:19
ítejnou láíťou ítarú, mííeďh djee ! íobe
bo nebe přijmouti. íebh nemů bhti ítoáru
meči námi, máme íe meípol etiti a mi
lotoati co bratři jebnoho otce.

%íra uči náš anúti cenu wííečh
měci na ítoětě. %ííeďh toéci jíou mim
búnh, abhchom jich ujimali ť boíašeni
cile ítoého. Gil naš jeít u %oha, šimot
měčnú. E))táme tebh mííed'h měci taf uši
mati, abhcbom jimi plnili kvůli gšoši a
boííli ga to n SBoha obměnh. Rho ale
pro měc toeóbejííi gapominá na %oho
aneb mhhlebáwaje ji, přeítupuje galon
2303, přeceňuje tu měc a íobě ííťobi.

%ira búmá nám útěchu agmu
šiloít to nejtěšííičh pohromách šimota;
nebot prami nám, še Qtůh o mííem toi
a ge beg jeho toůle nepabá ani mlaB
8 hlatoh naííi; ptaloi bále, ěe náš %ůh
čtouííi ale ba i B poluííenim proípěch a
íilu, abychom je íneíli.

%ira připratouje náB f ínab
né í mrti, ona tohjaíňuje ímrt eo pře
chob t thi — co bránu lepííiho jimcta.

*Brotoě ťbo nemá ptaioé mii—h,nemá

praiohch mratoů, nemá pramé ldíťh a
nemá blahé noběje! Snemoáno be5 with
libiti íe %ohu, ba ani togííaính'm

lihem! 3.
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13. abtobam přílilab Damnoni.

!. Mojí. 18.

239! po? QIbtobom bobotó meImi
m jmění 3Ioto o ftřibto; ale i Bot, fte
1153byl 6 sllbrolmniem, měl ftábo om

ci o íťott) i ftonp; oní3 moblo 3emě
iid) 3měftnoti, oby bnbleli fpoln, nebo
ftotct ieiid) byl mnobó. Dbťnbš i ftol

fe [márme3i_poftóří ftáb &lbtabomomtjd) o
Slotonnjd). EReEttebn lerobomť Slotomi:
sBroíím, of neni fmótn me3i mnou a te
bou, o me3i poftóři mými a poftóři tmp'
mi, nebo bratří jíme ble mfíeďa 3e
mě přcb tebou ieft, obftup obe mne, pro
fim; ieft=li3ena lemon fteonu půibeě, io
protnou brgeti bubn; jeft-Iiěe tp promon
3moliě,já na lemon pfiibn. $03bmib tebn Bot
očí, fpotiřil tnííeďu můťol ttoiinu iorbán
íťou, maieci boinoft moby a neiťtofněi
ffid) poftem, a 3molil íobě Bot troiinn
tuto a obítonpil ? móvbobu; ole lerabom
3ůítal m 3emi Gbanoon.

Slot pol' 3brgomal ie m měftečl'ád),

řteróá bylo otolo Sorbonu a bpblel m
Gobomě. Eibě po! Gobomííti neiborni
byli a [)řiífni přeb šmípobinem přiliš.

3 řel'l Qoípobin f QIbrobomomi,
potom ťbpš bp! obbělen ob něbo Bot:
s1303bmibni oči Emmě), a pobieb 3 mífta,

na něm3 nyni ifi, na půlnoc a na po-*
Iebne i na múobob a 3ápob; mncďu 3e
mi, Etetonš mibiě, tobě bom a potom

tům tmp'm, o učínim je info prod) 3emě;
luůše-Ii ťbo 3 libí 3ěiíti prod) 3emě, taťé
tmě potomťi) 3ěiíti bube moci.

Rmiimánt.

QIbtabom boťá3ol, jat meIice mu
na [mornofti o potoii 6 přibu3núm o

foufebem iebo 3óle3eio; i pobal Sloto
wi ruin .! [mířeni a bol mu na můli,
oly fám určil tomu to a ona poftmina
nálešcti má.

Qošběmn monbtěmn mníí na tom
meiice 3oie3eti, aby na ímornofti a na po

ťoii 6 jínómi žil na [mětě *Břebemfiim

icft ? ípořoi'cněmu Šimotn 3opotřebi po
ťoie 8 %obem o 8 mlaftnim [měbomím,
ftete'boš poťoie tebbp nobómáme, ťb93
mífetiťá přiťú3óni Ěoši 3od)omámoti íe
ínošime a li'bpšfmátofti, ťterě Segiě ĚriftuB
na obpnfítěni hříchů o tu ťrmeni buňe
ť Šimotn měěněmu uftonomil, ngimóme.
Stab to ieft nám torě poťoie 6 [ibmi 3o
potřebí, 3mláíftě B těmi, B ftenjmi m 113

fe'm jíme ipojení, 8 nimi; na iebuě obci
oneb pob iebuon ftřetbou přebómáme.
into toť potřebnou íwornoft B iinómi
no3ómóme těg bobtou můlil ?Be3 bobrě

můle 3 ničeho; ie nemůše ěloměť m
ptambě těííiti, mííeďo čloměťo bněte,
mt3i o [onši a on ieft m tropněm po
táceni ie bncbo, neměbo ioť a co počíti, obp
neutrpěl notně třimbn, necti o poboněni;
ano přiftupnie toťě ! němu pofuffeni, obp
ie tomnou měrou, 3lóm 3a 3Iě, obílonáii.
Be 3lě můte bofpobóřům pod;á3eii, int
i na čeiebi %brobomomě o Botomě roi

bime, fřitt) (: rů3nice me3i čelábťou, me

3i přibn3nómi, 3 tobo poqumn, fítwoni
jebně tobinp proti btnbě a ťonečně me
Iitě rmoěťn a mít!), ÍÍCÍJŠÍOnáílebťt) ně

ťbp aš přiliš [;rů3ně bómoii.
QI co bómd příčinou 3Iě můle?

Sříbra bómá příčina ta mcImi bů
[e3itd, no3míce pocbó3i 3Iú můie me3i fon

íebp 3 něioťě molicbetně neopotrnofti,
aneb 3 přefmopeni, o 3 neboro3uměuí.
iu pot Ie ťošbó m bomě íměm bněmá,
bomóíflí fe o jiném berníci) měci, než to

fťntl'n ifon, o mongelťo, čeleb o bitfp
přibrobnii a “tupou o tu bněm tofte io
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to topol u potota. — sBřiteli, ťbnš ti
naítároá alá můie, gpomeů fi na lera
bama a černi jam ! jobě: memim, co
na té měci jeft, jenš mróutoft pIobi, pů
jbu ! jouíebomi ne to bněmu'ng'br3 po
bobrém a řeťnu: 91t' nejjou jmárt) megi
námi, bomlumme, uromnejme, jmiřme je.
23315th bobra můIe ťolače jibú, 3m míjaf
ani černého rbíeba.

Diuíjeni ne tnšbt) je neáú růgnice
a jmár tai Erátce a jnabno utončiti, ja
řo je tuto ftan. 23úroá nám činiti i B lib
mi gln'mi, Eteři nemaji míry, jměbomí a
jprameblnoíti, ano jjon i mófjnimě rog
fmafíeni proti nám, ač jíme ť tomu při-'
činy neboli. % taťotoém bábu nejjme
omíjem pominni jíti bo jejich bomu a
mgjtjmati je ! juiiření, amíjaf t' tomu
máme btjti urbnftáni a mgbg botomi, při
jbou=li oui ťnóm, še jim rábi a ochotně
ruin ! jmíru pobáme. Mimo to mujime
na jebe báti pogor, abychom fe jim ni
tbe nemjtili ani ničeboš nečinili, robi) j'i
oni me glou ítránťu mobli mnřlábati;
tonečně mujime čeřati přilešitofti, a; bu
bou najjí pomoci potřebomati a ja! mi
Ie to potřeba najtane, ibneb jami 0 jo
bě, nečeťajice, už nás jnašně projití bu
bou, S pomocí jmou přihoapme. $ůÍ)
jťrče ŠRojŠifje rogřágal: „item-Ii bgB na
mola nepřítele ímébo aneb na ojla, an
bioubi, gafe přimeB bo ! němu. učí-el
Iibgs, an ojel tobo, jenš tě nendmibi,
[egi pob břemenem, nepominež, ale po
gbmibneš Do 8 nim." (2 931013.23, 4.)

91 jinbe čteme: „Seít-Iiše bt) [ačněl nepři

tel troůj, naťrm jej; jignil-Ii bg, bej mii
mobr) pití; nebo 11in řeřamé jbromášbiě
na biomu jeho, a óojpobin obplati to
bě." (Wifi. 25, 21.)

14. abrabnm přiklaib lňfln)

k bližnímu.

1. 92013. 14.

Saťřoli bobroírbečnó , mírný a
tiftupnú bn! QIbrabam, ta! še: raběji fám
ffťobu trpěl, jen aby Iáíl'u a jmornoft
8 blignim jrog'm garbomal, nicrměuč nebo!

anbú a bojácný. Rbeťoli je begprámi bě
Io, aneb jing'm ubligomalo, tuf garmou
tilo je jrbre jeho a on bleběl mfjemoá
ně ano i 8 nebečpečenftmim Šimota jmě
bo ťřimbě je opřiti a potlačcnúd) je
uimouti. Ia! ftaio je jebuobo čaju, še
ťrólomě čtgr měft gbmibli maltu proti
ťróli jobomjfému a gomorrbjíťěmu a pro
ti třem jing'm fráiům, a jmebíje S nimi
bitmu přemohli je, a pobrali míjeďen
ftateť jejid), a obgmatele, meči nimi,; i
Bota, jgua bratra QIbrabatmoma, jenš
bgblel to Gobomě, čajatě obtoebli. Seben
ale, iterúš byl & bitmg utetl, směítoroal

to ?lbrabamomi; coš tbgš njilgfjel lera
bam, jčetl 3 botomórb ť boji [[ušebniťů
jrog'ď) bomácíd) tři j'ta a ojmnácte a bnal
je ga nepřátelg, a rosběliro tomargíje
ímé, připabl na ně to noci, a pora5ií
je, i přitoebl gaje mffeďen jztatef i Bota
a mjíeďg jajaté nagpět. SS mgjjel ťról
Cěobomjťg' tojtřic QIbrabamoroi, ibn; roi

tčgně je toraeel 3 boje; ale i !Dielrbiíebed),
na! (žálemjťú, jenš byl fněóem QSoba
nejmoěfjibo, mgneja d)!čb a mino, obě
toroal a pošebnal mu, řfa: *Došebnanú
lerabam 230911nejmgčjjimu, ťterljš ftmo=
řil nebe i gemi, a pošebnanó amp nej
mgějji, jeboěto ochranou nepřátele jf!
přemohl. 3 bal mu lerabain bejátfg ge
míjed) měcí. Rrál pct Gohomjťg' řeťl
ť ?lbrabamoroi: bej mi tolito zajati, a
oftatni měci meómi jobě; ťterg'š obpomě
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běl jemu: Bbmibám turu ímou ? áěojpo
binu %obu nejrogěfjímu, Pterýš mlábnc
nebem i semi, že ani nejmenjjibo nerve
5mu če míjed) měcí, Pteréšlmé jjou, abgě
nei-elfí: Sá jíem obohatil sKompania. Si,
jang přifjli je mnou mám na pomoc, af
megmou 5 Pořijti bil jmůj.

pojf'gtuje je i nám přílejitoj't, abychom
je pronájlcbomanébo a utlačonébo fpolu
bratra ,;aftali.

©1913! m jouíebjtmu jmém mibáš

ubobébo jirotťa — opuíjtěnébo a jiši
taťé jpuftlébo; míč, ěe nefměbomitú po
tučníť jebo jtarú je pramálo o jměřence,

.
'Š\" \“\\\\\w\\\\..Q ..,. „» (“S *“

\ \\ . : *Ž'Š'lrilil.:;".;“gw _.

Mogiímání.

1. letabam byl ňce jen pajtýřem
a přcbce ro prjed) jebo probubila je to?
[)rbinná :: -5ntlt3ilá mojí, by?, je mu je:
bnalo o aajtóui je potlačeuébo a proud:
jlcbomanébo Bota! Mojí nbatná ro ptjed;
bojotouifapro ptám o a ptalobu
jcjt pramljm barem nebejťúm; ta toelmi
jílecbti nmšnou buíji libíťou. —- Gaíto

ale tím mice o běbictmí jeho, jařbg jej

co možná atenčil, a jim ftateť jmůj 1303
mnošil. iu Homem mugntjm sajtaň je
ubobébo oťtabeněbo bítěte, a mgjli neo
brojcnou upomeň nejměbomitébo hráče
na poloinnojt jabo.

Slúcbámáš, jal' tupen (\ pomloumán
btjmá anátnú troůj a jj'l přejměbčen, ěe

toíje to gíé o něm jen ualbóuo jeft; tu ne
butj ——němým; ale obboblanč a bůtagnč

boj čeft a bobté jmeno bratra jmébo.
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955 fpolečnofti proftořeťě brouíí fu

neboul oolobróbel' mno ímůj topo o nú
boáenftmí, círl'em, lněšftmo; tu íe omno
tui, Še bojotoniťem %ogím if: — boj a
goftámei fe mugně a oboobloně tobo, coš
%ošioo ieft

2. Go letooanl tuto molonal, mo
tonal jen 5 botlimofti pro čeít a flórou
$oši a 5 lóíťo ť bliánimu. Ellebťboš po
třenónt nepřátelům oojnou ťořift obeimul
a ted! Ešobomíťo' jej inašně áóbal, bo
mu jen lib, l'tero oímobobil, mobal, oítat
ni paf míle pro febe pobršel: obpo
měběl mu QIbraoam: „Bapřiíábl iíem fe,
ěe neloegmu ani nitě, ani řeměnfn obu

mí tmě 3 této měcí, ťteré iíou tmě." QIbta=

bom goiiíté ani ftínu aiíítnofti necotěl tt
pěti na íobč. sBřiliífná gifítnoít čili toti

moft če mífebo a při l'ašbé přílegitoíti
naboti něiol'éoo gifťn a ptoípčcon pro
[mou oíobn, bnbiš čeftně neb bečectně,
bnbiá bomoleno neb nebotooleno, íluie:
íoběctmí. Gobiť nebbú bibo jino'd), on
cblabně a looftejně pobliěí na neíftěfti

ci5í. Sen tu, lbe fe bomnímoti můše, ge
prořáóanó ílnšba jemu boine' obměněna
bube, nobíůí fe pomoci fmon. 93% obmě
no a iiíte obploto neone ani prftem
! uleloení bibo febe běíněiífi, řibě íe mgbo
tim oeflem Sibóěílo'm: (So mi chcete bá
ti, a já mám -— pomobn?

Soto fobčctmí obpotuie řóbu a po
řóbťu toboto fměto, neboť %ůb toóbal
toóličně flood) barů a necoce, abo ieben
mííeďo íóm čabmul, nobtg obo l'aábo
měl, čeooš ťěimotu nemoonuteblně po
třebuje. —— ©oběctmi obootuje lóíce

ťřelfonfťé, ftetá učí, abocoom oleběli l'po
třebám a neboftatfům iinod) a ťaábo' abo
ble mošnofti přiípimal bato fmo'mi tu,
l'be biba a nonge. „(Sošťoli učiníte jeb

nomu 5 mod) neimenfficl), mně jíte
učinili," bi 53cm.

©oběctmi gamábí čloloěla ? 1oeli=

Po'm břitoům. ť pobmobn u míře a máóe,

? lidnoě ba i tu ťrdbegi. Rboš čloměl
na to čeťá, až, iino' bube to potřebód),
aš blišnímu bube blob oleběti bo oťen,

obo paf 5 nouge ieoo měl oojnéoo giíťu,
abo mu btoge obilí probal a toť po:
flebm'oo fteicoru oo gbamil — 3ba3 to
není jiš břicbem Prábeši totono'm?

3. SJřelcbííebecb obětuje %obu colčb

a mino. %ióte tu na neiftarífi jiš bobě
přebobtageni neifmětěiffi oběti, ťtetouš po
tom uftanoloil ípafltel náš Seáiž Ětiftnš
na m.“íed'o mělo bubouci. slšroto taťé

přebpoloíbá ŠDmoibo ípaftteli (Šalm 10,
4) „ěe bube Eněóem ble řábu “Dlelcbiíebecoo

toa" a ím. sJčscnoelptaloi: „ŠDle poboben

ftroí žDřelcoiíebecooroapoloftámá jim) fněg,

Ptero'što učiněn ieít ne poble óóťona
přilágóni těleíněbo ale ble moci Šimota ne
pornííiteblnébo." (se Šib. 7, 15. m.)

15. :Bůo učinil [mlomon

5 fAhtabamem.

Rboá toto měci pominulo, ulógal
ie .Sjoípobin ?lbtooamomi o řell ? němu:
?leboi fe, letaoame, ióf ifem obránce
tmůj, a obplota ttoá melmi meliťá. % řetl
?lbraoam: sBone %oše, coš mi báš? těle
io umtu beg beti, o ciginec bube běbicem
mom. 91 oneb řel'l vboípobin: Wiloli, ne

bubet ciginec běbicem ttoo'm, ale fon tmůj
roloftni, ten bube běbicem tmom. S mo.
toebl iej roen, a šel! jemu: %čolebnig
E nebi, o gečti oměgbo, můžeš-li. 91 řeťl

jemu: toť bnbe fímě tmě. llměřil leta
oom QSoou, a počtěno icít mu to l' ípra
meblnofti.

Qboš pal ?lbraoam bol 99 let ftár,
uťágal fe mu Qoípobin a řefl l' němu:
Sáť %ůo mfíemooouci, &;on přebe mnou
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a butt botonalóm, a učinim [mloumu
ímou megi febou a tebou, a toamnošim
tebe melice roeImi. % pabl QIbtabam na
ttoář ímou. % řetl jemu Éůb: &lbeě
otcem nátobů mnobúcb, aniž nn'ce jmeno
tmě s2Ibcam (otec maneffenlj) ale načtoán
bubeš QIbmbam (otec nmobód) náro
bů), nebo otcem mnocbg'd)nátobů ufta
nomil iíem učiniti tebe, a bám tobě
a potomťům troóm semi putománi tmě
bo, o bubu $obem ieiicb, o totot ieft
gnomení umlunn) meči mnou a tebou:

Dbřegc'm bupe Eaábú 5 měs poblami
mušfťěbo. met! taťě %ůb ť ?lbcabamoc
toi: Garai, manáelce fmě nebubeš řiťoti
Šatní (t. i. žena má) ale €uro (tně3=
na, mnohých a roeIttch) ndtobů motta).
QI poěebuám it, a 3 ni bám tobě fnna,
iemušto požehnání bám a bube ro náro
bg a ťtólomě nótobů mgejbou 5 něbo.
3 pabl QIbtabam na tmář: fmou a ga
ímál fe řt'a na [chci [měmz Sbali ltole—

te'mu natobí fe fan? a čára 90tiletá
potobi? % řeťl %ůb ! ?lbcabamomi:
ěóta, manšelta tmú potobi tobě fgna,
a nagůmeč jmeno iebo Stát, a učinim
iei to nárob meliťú a uítanomim jemu
ímIoutou ga umlumu měčnou ipotom
tům iebo po něm."

Rogiimání.

1. QIbtabam ofměbčil meffrecóm poči=

nám'm a iebnónim imám, se ani to [ebe,
ani to pomiieiici ftatef ironii, ani m při
geň ťníšat a mocných neípole'bá, ani že
čemu; gbe na ímětě celým [tbcem fe ob
bati mini, nóbl—šže ien to óofpobina

boufá, a čeft a [[ámu Sebo mffemošně
togmábati fe hají; protož uiittil bo nebeífp'
sDán, še mšbgďt) otbráncemí meliťou ob=

měnou iebo bube. ——Sb QIbtabama

učíš [e i to, ja! bys ochrany a iebnou

boině obměny u Qofpobina [obě mt)
bobgL

QBffe to, na čem obgčeinó čloměť

bIebámú giftu a bIaba pogemffěbo, ieft
neftálě a meImi mctťamě, to! se, ťbog
na tom ftami bubomu fftěftí fměbo, ná=
ramně fe flame a mýlí.

%ffimni fi boípobáře! 953coli bo
mm'mú fe míti gáťlab [měbo šití ifměbo
byti, íe mffi píli, B mnobóm nátlabem
i íe mffi bůmgílnoftimgbělámá ji, amffař
čaíem nejen že nemgbělá— ba ani potřebně:
bo [cnebobělá; proč? protoěe fe mffim náíi
[im, fe míti moubcoftí [roou nemobl to pro
mg' čas přímoIati benc, mgťougliti teplo,
ocblabiti mebro, coš tone ieft nemgbnutelně
potřebno ! ááboucimu abatu, a t boině
mu múnoíu půbg. sBtambimá ifou [lo
roa apoíítoloma: „QIni ten ieft něco, tboá
ntěpuie, ani ten, Ebo; čalěmá: ale 23135,
Etetó gtůft bámá." (1 Rot. 3, 7.)

SBogotui obcbob aptůmníí. *Botoi a
mít meči nácobg, begpečnoft přeb Paš
bou nebobou na moři i na gemi, příč
uimě poměry to toupi a probeii a tiíí
ceto iinúd) měcí pobmiňují íft'aftng' mú
íIebet' obcbobu. She; ieft ten [ibíťó togum,
iengbg uměl mffed) těcbto nemgbnutebl
nád) pobmineť i náleáitě poíoubíti i
pofouaeně [měmu počitatoěmu náblebu
uplně pobcobiti? ábeš ta Iibfťá fila.
Etecábg i moři i gemím togťagomati a
je Homem [top'm říbiti bomebla?

52Ij, šóbng' ťtoť neni to! iiftú, bg=

(bom jim na btob fleínouti nemoblil
áábně támě tať fulně,bg nemohlo f(btom
noutil šábně tepnuti ttme m gilód) tal!
begpečně, by jim Ecem ftubnouti nemohla,
a šábný bed) není to! jiftá, by fe na
mého nemobl gatajiti! sBcotoá jen pemná,
gimá mica to moc a moubtoft Qoípobi
notou, ien bůměta to Šebo miloítbenítmí a
bobcotu může nám toe roffecb nebegpe
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čenftmícb, těál'g'ď) příbobóď) a pobromácb
bobatí íílp, amušííoftí a mgtmaíoftí.

Gbceě-Iíš tebg to tomto bíbněm ší
motě meabeifíím fe fílití a těnítí: nega
pomínej na ííoma, fteráš řeíl %ofpobín
EQIbrabamomí: „Sá ifem mfíemoboucí 5.50

ípobín, ťráčej přebe mnou, a bubíš boío
nalúmJ' *Damatuiš mgbg na Éoba mfíubg
přitomne'bo; gříbíš opatrně mfíe je
bnc'mí a počínání ímé ble nejfrnětějfíí tvů

Ie Seba, a tuší, že taí jíftě boipěieš bpra
mé boťonanftí.

Cómatp' $ematb píňe: „SDoufaiící
m sBárta nebubou čaiíftě opufítěuí. 513m
míí fe: %ubeí jím fpomábatí &)oípobin
a mbímobobíť je a mgttbneí je ob břífí
nířů a aneboma je. sBroš? sBro ťterě
gaílubg? (žlpš co nóílebuie: sBrowse
boufalí na něho.“ (Šalm 36, 40.)

2. gta anamení ůmlumg, jaťou 231015

8 QIbrabamem učinil, pííťágaí, bg ťagbó
pacboííť obřeóán byl. Dbřegóní toto mělo
bátí bůťagem, še ft óofpobín mgtoolíl
QIbtabama a potomťg iebo ča Iíb fmůj,
mělo bg'tí gnamením nemtjflomně Iófťg

Šebo a uftamíčnou upomínfou, še měrné
a obbaně mají mymoleneí íloušítí spánu
fmému. SDIetoboto gnamení ugnán by! l'a
šbg', ťbo ie fpuftíí fluábt) Qoípobínomg,
aa uběblíťa a obpabíce. —S Btebou te'š

óofpobín ugamřel ímíomou, í tobě toti
íťl ua Eřtu fm._ nearuííítelně anamení
úmíumg této; pročež Seba ifh Sema
ien nalešíš, a ftal ití fe Šebo bítě
tem, bratrem (žyna 230550 íběbíeem bla

áenoftí měčně.
&) Pěšbps nířbg te'to úmíumg negra

fííí a níťbg poblg'm gběbem a obpablí
Bem přeb óofpobínem fe neftaí.

(člunem fnab ro šimotě fměm o tom
neb onom obpablíťu, íterp' meřeině ob:
řeťl ie mnebo tobo, co na ťřtu fm. %obu

byl fIíbíl — a abrogíl ití fe přiflabu tal?

ímutněbo. QI (beeš měbětí, co ťřeííana

tať baIeťo aaměftí můge? Sšeft to: “Bó

eba Šimota, Šóboft očí, a Šáboft těla.
Sat mnobó nabutec m;,píraje ie

5 ptmřu mfíí nabmlóbě iinfiď), ro šimo
tě přebe taE potřebně ! gaíbomání řabu
a próma, abnufíl ft pofíég ínabroIábu
ěoípobína a ím. cítřme jabo a gapřeí
míru. í'sař mnobú ! můlí utmóní mět
ffíbo Eufu chleba, ! můlí mg'noínčifíímu

pomófíení fe gapomněí — fpuftíl fe 23oba,
ím. míry jebo. QI pobobně !? můlí těleíně

rogťoní, ť můlí íňatťn B něíterou ofobou
iíne' míry neieben jiš ftaI fc obpabííťem
ob min) a círťme. gšěba iemu! meměběl
aaiiftě, co číníí a tam bo to gamebe; ale
bogmí fe iebnou — fnab boftí btw.

16. fňbrabam boni tří anbřlt).

1. mm;. 18.

Síněbo paf čaíu ufágal fe Qoípo
bin abrabamomí, íebícínm me bmeříd)
ítanu fmčbo to neimětííím botíu bne.
Ql řbgš poóbmíbl očí, míběí tří muge íto

jící blíóío něbo; ftere'što Ebpž, u5řeí, bě

šel jím mftříc ge bmeří ftanu, a poííonu
učinil až, f gemí, a řeťl: $ane, naífel-Ií
jíem miíoft přeb očima tmg'ma, nepomí
iei fíušebm'ťa fměbo, ale přineíu trocbu
moby a umeite nobt) me, a obpočiňte
pob ftromem a přínefu fťg'mu chleba,
abgíte fe poíílnílí. Rtetljšto řeťlz llčiň,
jar jíí qumil. SJSofpíííiItebg QIbrabam
bo ftanu ! (čáře a řeťl jí: *Dofpčš, tří
miro mouíg bělné íměB, a nabělei pob
popelnp'd) d)Iebů. Gain pať ť [tdbu
běše! a toga! obtub tele nejlepífi a bal
flušebníhí, Eterg'gtopoípíííií a umařil je.
918ml taťe' mailo a míčťo í teíe, ítetéš
byl umařil, a položil přeb ně, fám paf
ftál poble nícb pob ftromem.
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QI Fohš pojebli řeřli ! němu: Qbe

jejt Góra mangelťa tmá? Dn obpomě
běl: !% ftanu jeft. Semušto řcťl: 213 ga

íe přijbu ! tobě o tento čaB přeB toť,
hubef míti fhna Sára manjelťa hod.
(503 ujlhfíetpjíi Góra gafmála je ga bmeř
mi ftanu. Steťl paf ýoípobin ! QIbraha
momi: s]Išročje jmála Góra? Sbalíg jeít
QSohu co nejnabněho? Bapřela pal? ©61
ra a báóní přeftrafjenó řcťla: Wejmála
jfem je. Sáojpobin ale řeťI: mení toť,
ale jmóla jji je.

%ogiimáni.

1. Sbobh tito eičinci byli, ;; počát
ťu jotma tufjil %Ihraham, mjjař maje je
ga pocejtnč měběI, je mají obpočinťu a
aotaloeni aapotřebí. $a jtačilo, abh ne:
čeťaje na jich mhflomnou ááboít, mhfjel jim
mítřic a nabibl jim přiftřeíjí m bomě

fmém; i Habe fobč ga čeft, ěe cigincí ga

mítali m ftan jeho. Bnamenej tuto no
mou ctnoít , jí; je jtťmí %Ibraham, totig
jeho přimětimou pohojtinnoft.

Ba čajů ?lbtahamomhch ncftámalo
hoftinců a hojpob ! přijímání a opatře
ní libi poceftnhch; ti tebh pouťógáni
bh'mali pouge na ochotnoft a hoftinnoft
obhmatelů těch míjí, ťubh je ubírali.

% to noroe'm gófoně roóťmetla tato
přeťtáíná ctnoft, jenž ílome pohoftinftmi.
Qřejfaně m tajběm potřebném čloměťu
miběli a mitali sBárta, jenž; nemá, Eambh
blamh fťlonil a jenů chce bohatě jplatiti
ražbou čijji mobh pobanou jemu Ebeťolí
a 69be i m nejmeníjim 3 ctitelů jeho.

$a! ím. (žilroeftr popeg, mfjeďh
chubě příchogí bo Sříma B melťou [afťamoftí

přijímal, nohh jejich mhmal a [ůgťaf
ípaní jim tohťačomal, tať že 8 Sobem
říci mohl: „%ně negůftal hoft, a bméře
mě poceftněmu otemřinh bhlh.“ (Sob.

31, 32) szar ištehoř %eliťh, jebeng je
ho pogbějjjich nájtupců, m obhčeji mímal
ťagběho přichoóiho cióince co nejmlibněii

uloítati a pohoftiti, coš, jať nám šimoto
pis jeho mhpramuje, tať milé bylo ne
bejťe'mu SBánu, že je jemu, jaťo onbh
věoípobin abrahamomi, to pobobě po
ceftněho ajemiti ráčil.

953 po:,bějfjích bobóch pomftaíi paf

alolófjtní řábomč, l'tcří ft aa. hlamni účel
ímůj obrali, jlougiti Stiftu m poceftnhď)
bege míjí obměny locóbejjfi; i uhhtomali
je to pujtinách a na horách pobIě uebeg
pečnhd) ceft. —

Db těd) bob fe mffať měnilo mno
ho. — Ba bnů ocnich nejíou jiš m té mí
ře poccftni pouťáaáni na hoftinnoft nafji,
ano opatrnoft řóge, bhchom u Ponání to
hoto jťutťu milojrbenftmí poóorni 595,
hl) je pob from náš nemetřelh ofobh
taťoroé, ťterěšbh jnab nám nebo homo-=
cím noíjim nebeópečnh bhti mohlh.
;proto i přímo ím. napomirřá: „92eumá=

bčjž, ťagběho m oům jmůj; neboť
úťlabomě [ftimého jí0u mnohonófobní.“
(Git. 11, 31.) — 513mm mfjať po
hoftinjtmi nemá gcela a úplně ga najjich
bnů přeftati.

9Iěfbh aamítá ť nám čloměť jifth

a begpečmj, jemná na tom gdíegi, aby
je neubhtomal ro hofpobm'm bomě, po=
němabá tam ínab uepořúbef a thE, ťte=
thá ghošnou mhjl jeho uráží, anobtá abh
přebtjmal raběii m bomě tiché tobinh;
něťbh poctimh člotoěl? nemá jťutečně to

liť peněg, aby po ceftách, ťtetég ťonati
mufi, mohl fobě potřebné pottamh a po
hoblí gaťoupiti; něfbh čloměť poctimh je
ceftou t05ftůnč a nemá to hojpobním bo
mě potřebného oííetření, nemá tam ani
pohoblněho tichého fontu. ŽB taťomhch
pábech abobi pohoftínftmi ťašblj bům
Přejfanjťh' a jluíji tu čajíftě náílebomati
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?lbtabama. — <člunmnnbé gmině robim)

ťřeítanfťé jcfítč jináče Ponámaji toto po

boftinftmi. Sní fcbmálně 30mm: Rtifta
\? fmému ftolu o mcliťúd) ímátcicb; totig

berou na boby %Ši něťtetébo ncíít'aftnč
bo měíífana, občana nebo šcbtál'a ť íwě=
mu ftqu aneb afpoň bo ímébo bomu
a fběluji mu ge mfícbo Iepňibo poťcmu
íměbo, ťterěbo jim 23119 na ten bcn bo
pčál. —

2. Góra, poíloudyaiic u bmeři fta=
nu, [mála fc farna m íobě — tainč, a
tim icft nám obtagcm libi nbmcócnljď),
jen tu pomijeiici čafnoft pobřigeuúd), ťtc=

ři prašábněbo ímgílu, ptašábuébo ne=
maji ponětí [) mošnim a nabfmgflném
řígcni fměta. Go icft nemogné u libi,
mošno icft u %Oba. %ěba nám, icítlige

obyčejný běb přirobg i ga nutné pta
miblo mňebo řigeni i mňi moci 23031'

pomašuiemc; ieftlijc nám mňed'cu múblcb
m budmmni ímět, mc mgěffi iigeui ubá:
Iofti fmětomg'd; úplně gaítřen jeft; ieftligc
jen na přítomnoft úplně gatyti áábné ne
cbomámc nabějc m [cpffi bubmicnoft, ba

o ni ani měběti nechceme. Go jcft nec
možné ti líbí, jcft mošné u ašoba. into
mópoměů pifma fmatěbo má nám mšbg
guiti m buni a nejmice tu, Eby; ftigeni
iíoucc točličnóm bolcm, fttácimc amugiiou
mpíl atrubnomgílnoft fe o nás poťoufíi.

16. <?(ln'almmpřimloumú [: ga obi)

matclc „Bohem a (šamarrbn.

1. 932015. 19.

8Datum mftali muší ti, a obrátili fe
proti Gobomě; letabam ale ffcl fpolu,
abl) ic promobil. Sřctl Qoípobin: Sbali
moci hubu taiiti přcb ?lbcabamcm, coš
bělati hubu, nebo mim, ge přitáše íunům

ímijm, ibomu ímému po íobě, aby oftři
[)ali ccftg óofpobinomg, a činili bobřc.
sBrutus řcli'l cípoípobin: Rřiť ©otomfťpd)

a Gamattbftp'cb tDSImIOŠCIIieft, a bříd)

ieiiď) meliťij jeft přiliš, i gicmil %ůi)
?lbrabamomi, že chce gabuhiti měfta ta
pro meliťě břidw ieiid). QIbtabam pat

přiblišim fc t Šěoípobinu 'r'cťl: BbaIiš
gabubiš íprameblimébo 6 bcgbognóm?
%ubclí pabcíótc fpramcblimpd) m mčítč, ta
ťě--[i3 gabgnou [polu—,a neobpuítiš miftu
tomuto pro pabcíútc íptamcblimúd), bu
bou=li na něm? Sbftup to ob tebe,
abgš tu měc učinil, a gabil fpmmebli
mébo 8 begbošng'm. 3 řeťl 'Sěofpobin i?

němu: Seft-Ii gc nalcónu m ©obomě pa
bcfátc ípramcblimúcb, obpuftím mňcmu
měítu pro ně. QI obpomibaic %btabam
řcPI: c jfem jebnou počal, hubu bále

mlumiti ť sBáuu fmému, actolim iicm
praci) a popel. 6,03, ťbgbp bylo beg pěti
pabcíátc íprameblimúcb? Bfagiš-li pro čti)
řicet pět mňeďo měfto? S četl: Skafa
3im, naibu-li tam čtyřiceti pěti. QI opět

qumiI ?lbtabam: Scft--[iž,epal? čtgciccti
tam naIcacno bubc, co učiuiB? žRcťl: Siře

bubu bití pro čtyřicet. 513mfim,nebnč
mej fc sBatle, hubu-Ii bále mlumiti: 603
bube-Ii tam natočeno třiceti? Dbpoměběl:

Qteuciním tobe, nalcgnu-Ii tam třiceti.
meil: sJ'Souěmabšjíem jcbnou počal, ic
fítě mlumiti hubu ťu sBánu fmc'mu: ($a,

i_cft-Iigctam bube nalcóeiw icn_ bmaceti?
stefi: s)icggabiiipro bmaccti. Weil: Spro

íim, nebněmei fe SBana, hubu-Ii jefitě jcb

nou mlumiti; co, icftligc tam naleůeno
bube beíet? St četl : ňieóablabim pro be
fet. 3 obcňcl Qoípobin, ťbgá přcftal mlu
miti !? QIbcabamomi a bma anbělé, tte
řiá byli 8 'Šoípobinem, fili bále ť Šobo
mě; QIbcabam pat bo přibgtťu fměbo fc
namtátiL



Moaiimáni.

1. albtaýam přimloumal fe ga obý
matele ěobomý a ©0m0ttb9, abý srůst)
ucýoroáni býli begbošni pro íprameblimé,
fteříbý fe tam naIégaIi. — sBřimluma
tato prograauic flce útrpně [tbce thra
ýamomo, ale nemoýla mýflýnána býti,

%oba profimáme, ani; můžeme mýflýffáni
býti, poněmabš aábáme [) měci, ťteré B
fprameblnoíti, bobtotou a moubtoftí $a

Ší, můýec B říóením %oším fe neícomná
maji. (Sloměťieft ťrátťogtaťý, a milí ně
fbý, gebt) to neb ono moblo mu proípčííno
býti, ťbešto ašůý mneměbouci jinať mibi
a flce ptámě to!, ja? měni míťutťu jíou
a co bý 3 nid) gaiifté pomo, a tubiš

poněmabš na těchto mčfteď) nebýlo ťmmě

něťoIiť ofob, Etetéš řiaenim %ogím m
ptamý časů měfta iíou mýmebený 59h),
Šábnéýo íprameblimébo a poněmabš %ůý
uftanomil týto gpuftlě a nenaptamiteblně
libi ůpůíobem bo oči pabaiicim gaýlabiti,
abt) mííem přímím měťům bána býla
mýftraýa a 069 fe obiemila treftaiici tu
ťa [pramebliméýo 230911.— 3 m9 něfbý

iebnó ne ble nerogumne' touýý a ptoíbý
naííi, ale ble r05nmu fmébo a ťnan'emu
fftěfti. „Dn fpatřuje Pončiný íměta a
mihi mfíeďo, coš jeft pob nebem.“ (Sob.
28, 24). Woubroft jeýo „boíáýá ob tance
03 bo ťonce fuluě, a řibi mííeďo Iibečněf'

(Woubt. 8, 1). akutně, proiicc o měci
čaíué huti pro febe buť pw jiné, přibei
me tvšbý ta íloma: parti-bý nám pto
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jpělo, či jal nás nči “BanSešiš: „me má
můle ftaň je, o Špane! ale noci.“ Rbhjbh
mna! %ůh nás nemhjlhfjel !. p. ťbhj jíme
projeli ga ujbrameni nemocného bitěte,
bratra, neb jiného přítele a th ojobh bh
umřelh: poťořme je pob mocnou turn
9303 a rceme: „(So %ůh činí, bobře činí.
metohjphtateblné jjou ceftt) sBáně, fbo
poónal lbg úmhjl jeho, lbo bhl rábeem je
ho? 23118 jmeno Seho melebeno ua
měly."

2. Rbhj mlutoil ?lbroham B ?Bohem
přimloutoaje je ga Gobomíl'ě o (Somorrhjl'é
polorně pramil: %ubu bále mluioiti Hltánu
jinému,ačfolim jfem prach a popel.
— Glomělu bána jejt meliťá přebnojt
přebe mjíemi trooth této gemě; onf můge
buóo jioe'ho pogbmíhnouti Mšohu a mii
je 8 %ohein rogmloumati t. j. můje jemu
jemítí íloroh jmijmi neb mhjíle'nlami jinou
nejhlubjji úctu, ímé bill), [roč touhy a
jiné proíbh, čili člotoěť je můše mobliti.
?lle nilbh nejmi při této toť mguefjeně
přebnojti ímé a při tomto toelebuém
mhťonu gopominati, že její přebce jen
tmoeem QSožjim,t. j. tmorem 5 milojti 230

gi jiroóm, še jejt prach a popel, ťbegto
óojpobin jeft fám ob jebe, jejt ob měťů
na měli), jej't nejmirnh a člotoěťu jen 3
čófti podjopiteblnh. Qiůh jejt půroobeem

míjeho a mfjeďo, co je hhbe a Šije, jen
to něm a jťróe něho je húbe a gije; on
frohm beehem hají tijiee jlnnci a jiném
bechem tmoří opět nowhch na tijiee; [)wčóbh
jjou jen jimiíg' lem roucha jeho; on frá
či na perutich metrů a přeb jeho jehrá
nim utiťaji rogbouřené mlnh mořílé bo
jtoijeh meči. %! co jeft uproftřeb toho

míjeho čloroěť? Bemě najje jeft jen jalo
bh prúíjel u nejmírně proftoře míjeho
mira a člotoif jeft na tomto [metomém
arnl'u neb prújíťu — opět nepatrné prá:
jjeť. -— spi—oto lbg; je čloměť Duchem

jmhm ť QSohu pomjnájjí a B %ohem
mlumi —- nejmi a nemůše jina! mlu=
roiti a o jobě jmhfjleti leč jen roelmi
poťorně. Siem prach a popel, fterú
jji to, o QSoŠe! oširoil. sj3roto gbojni libé

při moblitbáih jrohch mrhaji je to proti),
obi) 5 poťoeh neiohpabli, a proto to mno=
hhch miftech jeft ten obyčej, je ťbhš libé
bo chrómu tojtupuji, abl) je tam moblilí,
přebemjíim na čem je mrhnon a prod)
neb pitbu theómonaou políbí, čimj jaro“
QIbraham tohjlomují: „Éubn mlmoiti

\! *Bónujměmn, ačl'oli jjem prach a popel.“
—- 8 toho můžeme [nabno pojoubiti mii
ge-li je ?Bohu libiti jrbce libi, řteři n)
chrámě hrbě a phfjně jtojí ai tenťróte
ťoleno jhhbati je jaiobh fthbi, lbhj ©1311
%oši na oltář Bjtnpuje ro nejímětějjji
jroátofti. sjšatrno, že tito libé nemají po
fore). !Uiěli bh utvášiti, co pifje jm. 911:

gnj'tin: „íášeč je, cobh to nábogenfttoi
a to učeni říeífanjťém bhlo prmni? Db=
pomibám: sIšořora; co bruhě? potom;
a třetí? potom.“ sJieboť„Qšůh je phjjnhm
protimuje a jen polotnhm bámú miloft
ikonu.“

18. .Bln'na Boltona) a (Bomotthn.

1. Wtojš. 19.

S přijjli brna anbělé bo Gobomh
u mečer, a Slot jeběl to bráně měfta.

Rteehgto, řbhš ujřel je, rojtal, a fjel jim
to cejtn, o potlonu učinil jílonito je P
semi, a řeťl: sBrojim, páni, mejběte bo
bomn jlušebniťn jiného, a gůítaňte tam:
umejte nohh ímé a ráno půjbete na
cejtu jnaou. Sřteřij řefli: miťoíi, ale na

ulici gůjtaneme. % nutil je melmi, abh
jjli ! němu, a lbhš roefjlí bo bomu jeho,
ubělal hohe), a napeti chlebů přejnhch,
i jebli. sErnie pal nešli fjli jpat, muší
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měfta íbromášbíli íe přeb bomem, a ga
molamffe Bota ptali fe po [)ofteď) iebo,
chtíce jim ale učiniti. Bot iid) profil, aby
toho nečinili, ale oni neupoflerbli bo,
ano náfllí mu činili náramně, a jiš
blíaťo bylo, gebo boli wylomili bluéře.
%! ble, rogtábli tuťu ti musi, a umebli
! fobě Bota, a aawřeli bméře; a to, fte
říá mně byli, ranili flepotou ob neimen

neboť gablabi óofpobin měfto to: *IBffať
óbálo fe jim, iaťobg čertem mlumil, a
nechtěli iiti.

91 ťbgg bylo ráno, nutili anbělě
Bota řťouce: ?Bftaii, megmi genu fenou,
a bmě been), ťtetě máš, abys i to [po
Iu uegabgnul; a ťbgá on problému!
uchopili tuťn iebo, i seno iebo i bmou
beer iebo, a mywebli ie a poftamili mně

ifibo aá bo neiwětíiíbo, tať še bmeři na

jiti nemohli.
?Reťli pať anbělé ! Batumi: Máš- li
"\ pnl-n A. fw.—..[.? .-L - fi...-...čuc íiuuyu ó“ “vykur gut, íičú [I.)lll),TIEU

bcetg, mňeďg, ťteřiá tmoji iíoii, mnmeb
3 měíta toboto, nebo gablabime mifto to,
proto že melťé jíou břicho ieiiď) přeb
Qoípobinem, Etetóg poflal náš, abgdgom
gablabili ie. Žebp Hel Bot ťóeťům fmtjm,
a řefl: %ftaňte a mgiběte 5 mifta tohoto,

' ga měftem, a tam mhiwili ť nim řťouce:
gatbomeite Žiwot fwůi, neoblíbeite fe gpět,
aniŠ čůítaiite ftáti m ťraiině této můťol;

mě na [)GLEfi čůďjůmčilč,

ípolu negabgnuli.
QI fbpá flunce mgeíílo nab gemi, te

bt) b;)oípobin bíítil na Gobomu a 650
mortbu firmu a ohněm 3 nebe, (! pob
wtátil měfta ta a mífeďu můťol ťrajinu,
i mííeďg obgmatele. 91 oblébffi ie čena

AL M:*A :
uuypc \ wi)
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Eotoma aa jebe, obrácena jeft w íloup on=
mj. ?lbtabam paf wjtam ráno, Pbeš byl
ftól prwě 8 ůjoípobinem, poblebčl na 650
bomu a ©omortbu a na ťrajinu tu, ugřel
púř mgftupujíci ae gemě jaťo búm 5 peci.

Moaiimáui.

1. Sa? gpíjma ím. a 5 mýflabů
jm. Dtců ngmítú, byli !)řidjomč ©o=
bomíftjd) a (Sčomotrbifúd) mnogi a rogličs
ní a meči nimi gtnlóíjtě přemlůbala mram
ninečijtota čili jmiljtwi. Šmiljtmi famow
jobě jeít matťou přemnobtjď) břicbů, protož;
je čítá ť blawním břicbům; uebof

&) jmilftmí teba bufji ob %ba;
ťbo fertilní, nerab mgpomína na %Oba,
přeftámá je mointi, mčba, je 93%
ímilniti aapomibú. Dn fe ftámá jařo
mohlařem, tělo mlajtní či marně těleí—

na jeft mohlou jeho, na l'tetoug mgjli
bnem a noci a jiš mffeďo i jebe ga
oběť přiuáíji; ťbo je sBoba ópuftil,
ten jeft jiš na ceftě nejborfji mebanci

ť úplně gpoufjti bujjemui, ten přeběhl
3 řabg anbělů bo říjje bomab, jaf na
čnařuje ím. Satalim, jené bí: „Gmiljtmo
a milna toařoš myf! přemtací, bacha je
ílabuje a čloměťa roóumnébo m bimě
gmiře proměňuje."

b) (čmiljtmí gabiji tělo jmilníťa ibu
bi bujji. Sřboš to nemí, ěe jmiljttno abamuje
íilg těleíné, plobí toóličné boleítné nemo
ce a d)!JfÍá brgťou ímet? $Bobobně

babí i jílu bujjemni, paměť je jttúci,
robum f(ábne, čloměť blbi. Sig (čitad)
piíje: „Sřboš je připojuje f neměítťam, ne
íílecbetnó bube: [)nie a četmi gběbi jej."
(19, a.)

c) Gmiljtmí olupuje čloměťao míjeďg
ftatl'g pogemjťé. Rbog to nemi, jat bpne
bobatjtmi m rufou ímilníťomjd), jať on
jobě rbpftá mojim: Žebraďou na léta pogb

nějíji? ——sRejmětj'ji wíjal' ftatef toboto
jwěta jeji čeft, poctimč jmeno a to bři
djem tímto nejprmé "líbí, tař ge přirbáai
ímilniť m lebřof-t u míjed) míjubl) líbí

a ěe ťagbtj poctimtj Dům přeb nim bmeří
ímúd) gawita. „ŽDÍtčij-Í a banbu [bro
majtiuje jobě;“ bi l'niba s),šřijlomi,„a ban
ba jeho nebube jb!a5ena.“ (1, 33.)

d) Gmilftmí plobi jamé nepofoje a
tůgniee, onoť togbmojuje mangell) a na
plňuje je ganti a Pojeloftí proti íobě, ono
fjtme běti proti tobičům a eobiče gatmr
guje proti bětem, ono růóui bratra proti
bratru, přítele proti příteli a plobi tmač
tt) i turašbg. $a mfje býmá míbati m bo=
med), o nichž řiťáme, je jeít tam Gabo
ma a ©omorrba.

e) Qále ge ftanomifřa fřejt'aujfébo jeft
jmilítmi probřefjeni melil'ě, poněmabá jim
je prani tělo, ftetéj jej't na ťřtu [mate'm
jaťoš i oftatnimi jmátoftmi poímčceno,
smláfjtě uejjmětějjji fmatofti oltářní, tať
ge má toto tělo btjti jmatou uábobou ne
jen bun'e ť ipojení 6 Éobem určené, ale
jamébo %Oba, jené na té bujji cbce pře
bljruati, ji ímou miloítí pobuafíeti a ojí
womati; ono prani tělo, ťtetéá má po ímrti
m semi poímčcenou uloženo býti, abl)
jebnou pomftalo 3 metmtjd), proměněno a
8 bujjí opět jpojeuo bylo ť Šimotu m ne

befid).
Ronečnč pijmo jmaté na mnoha

mííted) melmi jajně a určitě o tom mlu
mí, ge jmilftmi gamitá buíji beam) nebeíl'é
na mém. Ěať čteme: „D tom mějte ro
gumčjícc, še šóbmj jmilniť... nemá bě
Dictmi m ftalomftmí nebeíťěm." (Gf. 5, 5.)

513mm: „Gmilítmi a mfjelifa nečijto
ta ani jmenomána nebuti meči mami/'
((if. 5, 3).

2. D ŠeněEotomě čteme, je oblibfji je

ga íebe, abgnula; obrácena jejt m íloup
jolntj. io nam mganačuje, jať nable a
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btogně pomfta fptameblimébo gšoba při
ťmapila, tal' še bofti nepatrné meíífáni
a otálení ftačilo, že i sena Botoma ob
této pohromu gaómácena ieft. Saro abc
platilo Homo, že tu útěťu bómá fpaíeuí:
ta? to platí pohneB o ťašbě (žobomě a
(Sňmnorřbe. Řbo 3 mifta hříchů a nepta
mofti djce mgmáanouti, ten muíi ibneb
bdti fe na útěf a fice wgbobně; mimi

19. Sníh natnpm.
propumřn.

1. Enii. 2L

,?[macl

(So 93136 QIbtabamomi příííbil, íta:

Io fe, totiš Gata obbršela ípna na ten
čaB, ťterg'ě jí byl 93ůb přebpoměběl. S

Š5
“ %

E
!=r:

*!lmnmnmnmnn

otáleti či meífřati a bloubo fe Ioučiti,

nefmi fe oblíšeti. Rba fe po břírbu aneb
po přilešitofti ť břichu obliái, opět na te

mata, jeho upabá. Gm. Smolím ptami:
„?Bičiš, 0598 pob tou ftřetbou, (ťbe při

Iešítoft ! břichu,) ncgůftal; aniz ie m ctnoft
íwou bůměřui; neift nab Samíona W=

nějni, ani gab SDamiba fmětěiífi, ani;
můšeš nab Galamouna býti moubřeifíi;
(1Dle! ti mffíďni fmilftmím hluboce Haiti."

nagmal QIbtabam jmeno jeho SW a
obi-ega! bo oímébo hne, jar; byl přifágal
jemu $%. 93%! taťé albtabam fgna 3
?lgar, čeng eggptíaě, jmenem Símaele.
Rbgš ale ugřela ©ara, že tento ie po
ímímá [gnu jejímu, řeťla QIbrabamomi:
289mm ofobu tuto i fgna jejího, neboť
nebube běbicem ípn ieií B ipnem mým
Sfóťem.

Bím net!)těltobo učiniti abrabam
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neboťmilotoal Simaele. 3emu3 bet! ňůb :
Webubiš tobě [ito bitěte, ani jebo mattg,
ale miieďo, coš tobě bi Gata učili-,neboť
to Sióiomi bube tobě na3ioáno iimě, ale
i igna ?lgařina niinim ro nátob meiiiú.

%ital tebg abrabam ráno, a mam
chléb a lábmici mobt), mlošil na rameno
ngar, a bal ii pad)ole a propuitil ji.
Sitetógto ťbgž obeiila, bIoubiIa na pouiiti.
QI Pbgš byla 3tcatocna moba tv [ábmieL
poloáila pacbole pob iebnim 3: ittomů,
ťteři tam byli, a obeiila a ieblc na pro
ti pobúI, cobo niob! 3 Iučiiitě boitřeliti,
nebo četla: memobu ie bíroati na to bi
tě, ano umírá, a ieběci naproti po3bmibla
blaiu iroěbo, a plaťala. %gilgiiei paf
QSůb blob pacboIete, a 3atooIaI anbči
%oái 3 nebe na agar, řťa: bo činiě
QIgat? meboi ie, nebo mgilgiiei !Bůb blaB
pacholete 3miita, na ttetěmš ieit. %itaň,
me3mi pacbole a web je 30 ruin, nebo
to narob melifg' učinim ie. 21 oterořel

%ůb oči jeji, ta! 3e u3řela itubnici mo
by, iiila a naplnila lábmici, a bala pa
d)o[eti piti. 21 byl %ůb 8 pacboletem
timto, ťtetéš toitlo a bnblilo na pouiiti,
a bg! 3 něbo mlábenec itřelec, i 3abú
mal ie bonbou 3měři ob let midbenee
tmi itoébo.

Ronimáni.
1. SDoťub gata neměla 3ábntjd;

biteť, milomala i ona prmnibo igna abra
bamoma, ftete'boš měl 3 QIgar, áeug Egypt
iťě; ťbgš ale i ona obbršeia ionu, miieďu
iroou Iáiťu měnomala toliťo bitěti rolaitni=

mu a jiš 3ámiběla Simaelomi [áiťn QIbra
bamomu, i bála ie o prámo a běbictmi
mlaitnibo igna iměbo. Stettpěla to3ličně
iifúbleni a poimimáni, ťtetě ii rtariii bě
ti proti mlabiiim ro neto3umn íměm bo
moluji; 3bólot' ie ii, še to ieii obta3 a

-3númťa buboucicb třimb, ťtere' iebnou
Simael iontu jejímu činiti bube, i3ábala,
aby onen byl 3 bomu abrabamoma na
iošbg mgpomě3en. Edita mateřiťd ieit
iiieďntnó cit, itetg' itmořitel iioěta mio
3il matce pro biabo biteť bo itbce. sDiat
ťa dne bitě imé míti na imětě iit'aitně
nyní i buboucně, i nemá poťoie a itáni,
neiietizi fil img'd) ani Šimota, boťub
blaha itočbo bitěte nebocili, aneb ie
nenaběie, aipoň že iebnou iitaitně bube.
Edice mateřiťě máme i mt) mnobo co
běťomati a protoš iluiii nám ii jen bla:
bořečiti.

almiiať Ióiťa mateřifa má taťě iroě
me3e, 3 itetg'cb mgitoupiti nema. Dna ne
má bg'ti ť iimjm neipratoeblima.

ngá bitťi) me3i iebou ie iil'áin, ne:
má ie bomg'iileti matťa, Šebg ieiimu bi
těti mábg ob jinijd) jen Přimba ie bála,
ono 3e 3cela nemiuně, be3e miii chyby,
a jiné bitťg 3e iiou ii3 proto iťt3 na
iťr3 3Iě a be3bošně, poněmabá bitěti ieiiz
mu ie poimimaii. 8 toho pomitamaii m
tobinód) čaiem meliiě mt3utoiti a fmato.
Sřbp3iťoumáme pomabu bětiťou, po3name
inabno, 3e biti'g při iměm iiťábleni obo:
čejně wiieďg iteinou minu neiou; nema:
iiee poiub 3úbng'd) mtamnicb 3áiab, po=
bátoaii ie oťamgitěmu bnuti mgili ime'

a tělciným pubům, ttetěš u nid; přemlo
baii. umgilo ieiid) při tom neiiou 3Ie',
aniš ie bd ieiitě 3 tobo na iiď) bubon
ci pomabu 8 iiitotou ioubiti a tubi3 ne:
3aiIubuii ničeboš leč jen poučeni, potů
rani a pobto3eni na té i na oně itraně.

mero3umná motta při ťašbě boiti
nepatrné Šalobč bitěte iměbo, ibneb buě
mem ie ro3póli, bitěti imáma miieďo roč:
ři a proti jiným 3uři. !Ho3umná motta
miiať napřeb wěc 3iouiii, při čemě ie čaito

přeiroěběi, še bitě ieii ťřimě šaluie, a paf
bo poučí. UtrpěIo-li bitě iťutečnou třimbu

4
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a neba-Ii je ta mice naptamiti, prami:
llč je tebt) jebnou jnáfjeti ťřirobp; aš
arofteě, bubeš tobo čajtoťtáte potřebo=
mati.

2. Sato m bomě lerabamomě bglg
bma ípnomě ťajbtj 3 jiné muttg, ta! to
búwá abufta i mesi námi.

%botoec fi běře hrubou manjeitu,
aby mu pomohla mgcbomúmati hitů) 3
prmnibo maujelftma. Šledjetnú mangelta
nečiní rojbilu megi bětmi ímómi a pajtot
nimi; ji nólejeji tofjeďt), ong, ěe jjou 3
mlaftni Ernie jeji, toto, še jjou 3
můle jeji; nebot Fang pobala rubu
manželi fměmu, pobala ji taťě bě=
tem jebo, aneb mmoolila ji tuto bitů)
ga ímé. QIno m mnobtjd) připabnofted)

jejt macecha ! paftornim bitťúm jefjtě
přignimějni a opatrnějfii, nejliť mlaftnim,
aby tu!? objemila a oíměbčila (díru jmou
ť nim, ješto o Iófce ťmlajtnim niťbo ne
podgtjbuje a pocbgboloati nemůže. Smlóíjtě,
ťbe je jebnó o rogběleni otcotoítébo jmě
ni, chrání je opatrná a íprameblimó ma
cecha přemioutoati otce, aby řřito'ou uči
niI prmnim bětem ! můli hrubým. Sen
[aítou ojlepená, nejprameblitoá čena to
něť'ol) šábó, při čemž mfjať gapomněla, ěe

nejpramebluoft čajem jtoljm muji meči
bratrem a bratrem učiniti melifú togbroj
a že na cisim jmění uejpočímá pošebná
ni Éoái.

3. QIgar bioubila na pouíjti 8 jon
ťem jmp'm a Pong je jim nebojtámaio

mob:) ! nápoji, byl Sfmael m uebegpeči

gabpnouti ěigni. érognú to ftam motto!q J\nhnn hnití-(Čl fn! kÍnn'tn fn r nnnnn
'\J \LJUUlbl—Cťuunll Cub UCURyU, “o blotllllll

%oáim nalegia pramen, 5 něbog pobaia
jpnťu potřebného nápoje a tať bo ob
jmrti ocbránila. (So motta to tom pábu,
ťbpš jejímu bitěti fmtt broói, bomebe a
jneje, iogbuguje gajiftě pobiroeni nafje. —

3 to jň co bitě byl flabp', cburamú,

fmtti biigťú a co činila motta ttoó ? — Qbe
bne ob biiěbo rána bo tmatoě noci pra
cotoala, aby tobě gjebnala potřebně po
ttatot), potřebného obětou a přiftřefii, a
ťbgš utrmócena praci benní měla ji obo
počinouti, opět jloušila tobě. (želé noci

nofila tebe na milou jmg'd), aa rána, ač
umblena, puftila je bo notně práce. QI
co ja to měla? Dbměna její bola bojnú,
tbgě miběla, ge potrm jejimi mogolg togbě
[ang' tobě chutná, a tabofti pleíala, fbpá
jji je na ni ujmál. —€>le, to byla ob:
měna ga toIii' praci, toiiť probběnúd; no:
ci, toliť tijiců ťtoťů přiliš jhomnú. mg.,
ni matťa tma jejt jejjló, potřebuje pob=
port), pomoci a útěd39,— abaiiá pat tmůj
jtartj blub ji jpiócíč? (Ši jnab ji ani &
nemfjimaš? —,—?lneb fnab již;motta trvá

to btobě? muse fpomináč nčťbt) roběčnon
. moblitbou na ni?

20. flibrabum obětuje Bíúku.

mol íměta 2145.

1. 932015. 22.

Rbpá tgto měci je ftalt), jťoujjel ?Biib
sllbrabama a četl ť němu: ?Íbrabame,

lerabame! 91 on obporočběl: iu jíem.
Štefl ?Bůb ť němu: %ejmi fpna jmébo
jebnotogenébo, řteréboj miluješ, Sféra,
a obětuj bo m obět gópalnou na jebnč
boře, fterouš uťáái tobě. Šebo lera
bam to noci tojtam, ojebIaI ojla fměbo,
webu 8 jebou bt'oa jlušebniťp a Sjaťa

0! n' „..-(.Pní M:;M' ! ním.
wm. |wéyu. *“ Lugo uujuue uuu/l |, vuc
ti čápalně, obejjel ť miftu, ťterějj byl při:
tága! jemu Ěůb. SDne pat třetibo, po=
gbmib oči ugřeI to mifto abaleta, a řel'l
! fluáebníťům jiným: sJíšočefejtej tuto B
ofiem, já a pacbole tamto půjbeme,
0 131393poHonu učiníme ?Bobu, natotóti
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me íe ? mám. Baal taťě břimi ! aápalně
oběti a mloáil je na Sféra fnna fmébo,
fám paf neíl m tuřou oheň a meč. QI
ťbgš farní bma fíli fpolu, řetl Sfůť otci
ímému: Dtče můj, ai oheň a břimt', the;
jeft čápalná oběť? QIbtabam pat řetlz
?Bůb opatří fobě gůpaInou oběť, ionu můj.
éti teba fpolu, apřiffli na miíto, ftetěá
byl nřógal ienm ?Bůb, na němž mgbělal

fřopce, wěgicibo megi trm'm ga tobt), tte:
téboě rosaro obětomaI ro oběť čápalnou
mifto fgno.

sDomolalpař anběl šofpobinům Wara:
hama po btubě B nebe, řta: ,.Gťrge ie
be faměbo přiíóbl iíem, prami .ípoípobin:
še ift učinil tu mše, a neobpuftil ifi ionu
ímému iebnorogeněmu pro mne, počet;
núm tobě a to5mno3ím [imě tmě iařo

oltář, a fmtcbu břimí iromnal; a fbgš
ímágal Sidra, fona imébo, položil bo na
oItóř na btanici břem. 3 mgtábl ruřu a
uc'gopíí meč, aby občtomaí ípna íměbo. % bře,
anběl Qofpobinům B nebe motal: ?lbra
bame, nemgtabui tuto fmě na pacbole,
ani; mu co čin; ngniť iíem pognal, še
fe boiiě %oba, a neobpuftil ionu ímé
mu iebnotogeněmu pro mne. — s]Lšogbmibl
paf QIbrabam oči flood), a naše! ga íebou

broěgbt) nebefřé, a info piíet, ftettjá jeft
na břehu moříťěm; a požehnání bu
bon to temeni tměm mífiďni ná
toboi'oé gemě, ge ii'i uooítečol btaíu
mého"

mamrátim fe paf QIbrabam ť Hu:

gebniťům imám, obeííel bomů.

4.
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Moailmání.

1. %ětflt a tnšfíi gťoufítg nemůže
ulošeno bóti člomělu nab tu, ťterouš
nlošil ?Bůl) QIbrabamomi, tbgš mu t05=
fáčal, abp iemu obětomal ínna íměbo
jebnoročeněbo m obět aapalnou. Dtec ob
máoi 3 bonn: [pnla fměbo, abl; bo ne=
přimebl niťbg mice naapět, tráěi B nim
po tři bnp na boru mpláaanon ! oběti.
Dtec třetíbo bne tlabe bříměna tam:
na fgnta [měbo, aby je tam mpneíl na
horu, lbeš má ubobtj ítat a upálen
btjti. Sat aft bylo otci ololo frbce, stolů
fftě tbgž, oíub [mů] netufllcíSíal neminně
fe taje: „Dtče můi, aj oheň a břími,
ale fbeš jeft gapalná oběť? 2M), nemůše
a neími mu otec říci: íp fpnu můi, to
můi jebináčťu, th ton obětí. QI lera
bam ro tě aťonflce fetrmal. $emně ftál
u mířea pollufínofti Hjoípobinu; nepro=
titoil íe můli iebo i na té neitěgňi měci;
frbce mu putalo bořťoíti, on nerepce, ale
měren gůítáwá Qoípooinu fme'mu až ho
fonce, aš 513ml fám m poílebnim ota

mšeni poflgtl obět iinou na míítě 3ábaně=
bo fgna.

S mám, milí tobičomě, nětbp trpťě
gtonííťp naítómaií. gšůl) ob más šáha
nabpět bitťt), tterě mám bal; nesahá ie
talomúmto gpůfobem, lteróg ieft owffem
příliš boleftnú, nóbrš gpůíobem přitoge—
mjm; togfíla na bitl'p mafie nemoc
a tonečně anběla [mrti, abl) neminně
buííe ieiid) uneíl ! trůnu 230'5imu.Shall;
pal i mg [mou obbanoit bo můle ?Boši
těš tafomým ílmělúm gpůfobcm oíměbčn
iete jala QIbrabam? ?li, ílge a pláče ma:
fle jina! ptami. muše, učte fe ob 21bta=
bama ínáffeti oíub ímůi. ŽBůb obměnil
QIbrabama ga poflufínoít lebo melilou
tabofti i boiným poáebnanim: tal aaiiítě

dne 23% i más obměniti, lbpá le bo
můle iebo obemgbáte, řlouce: QSůb bal,
?Bůb mgal, butt imeno jebo melebeno.
%ít gaiíftě ?Bůb, proč ta! učinil. Běpe
iěft mám býti beg bitet, neš míti bitte;
nečbařeně, negbebne' aneb 3mr5aěeně na
těle, a můbec bittg nefft'aftně; a to my
newite, co četalo na bíttn roaffe, to ma
blo miběti toliťo oťo 2303, ťterě mi, co
bylo a co bube i co býti může. — Gnab
?Bůb proto mám načal bitů) mafie, abgfte
fe uftrnuli nab něttetóm rnottem spřá
telítma fměbo aneb nab fnottem acela
cigim. Stage nemefíleite fu taloroéto bit:

to nabití aa ímé. ?Bube mám taťě milé,
ťbpš bo ne těleínou ale mpěfli buňenmi
ťřeífanfťou láíton fplobite, ťbpš bo bo
btp'm mpcbománím iato obrobite.

2. Gm. %rantiílel' (žaleěftó piňe:
„QIbtabam byl iiš mětem ieflló; neměl
leč iebinébo fpna, [pna tal fliěněbo, taf
moubrěbo, tal ctnoítněbo, tal milománi
bobněbo: amfíať přebce mftupnie na
boru, mftupuie tam nic nenamitaie, ne=
reptaie, nic nepochybuje. $a on fám ieft
botom ímon mlaftni entou iei obětoroati.
QI tp, třeífane můi, ifi taf málo obbo
blan, neřťu íměbo fpna, ímou bceru, mfleďo
ímé jmění, nýbrž, jebinú penig obětomati,
aan nuaněmn 3 laíťg ť %obu přifpěl;
není botom to obět Éobu přiněíti ani
iebinou togfoflnou bobinn, ani iebinou
če fmód) nállonnofti!

3. Še ?Bůb ob QIbrabama tuto obět
šabal, mgtlábajt fmatí thomě i na ten
fmgíl, še 93ůb w QIbrabamu aSíátu po—
ťoleni libflěmu nagnačil a přebobragil,
co iebnou fám učiní B Synem ímým
iebnotogenóm, B Segiflem Reiftem. SReboť
„tal milomal $ůb květ, še (těma [měbo
iebnotogenébo bal, abt) šabng', Ebo ro ně=

bo měří, negabpnul, ale měl šimot měčnúJ'
(San 3, 16.) 91 ěgn 2303 ita scela
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a úplně neminntj fračel ř obětí na boru
Ralmarii nefa na ramenou jmúd) břemo,

na tterěmš m plamenu brojmjrb boleftí
gimot boťonal.

21. fAbrabam mnrlal [lujrbníka
[mil)a, abl) mnbltbal manželku

Bfúkomi.

1. Moji. 24, 25.

Šima paf byla (ž—arafto a jebm=
mecitma let, a umřela m erron m ge
mi djananejfťé, a ťbgj bol ťmilil a opla
tal ji QIbrabam, ťoupi! aa čtyři fta lotů
ftřibra pole, na němž byla jeířgně bmo
jitó, a pod)oma! gbe manjelfu ímou.

Webloubo paf po jmrti (šaty, man
šelťg ímé, pomolal lerabam jtarfjíbo
jluáebniťa bomu jměbo, ťterúš byl ufta

nomen nabe míjemi měcmí, a M! f ně=
mu: SBřiíóbej mně, je nemejmeš man=
Šeltg [gnn mému ge bcer rbananejíťórb,
meói nimi; bgblim, ale je půjbeš bo ge
mě a bo přibugcnftmi měbo, a obtub
mejmeš manjeltu fpnu mému Síáfomi.
proměběl flujebnitz (5103,nebube-li rbtiti
šena jíti je mnou bo gemě této, mam
ípna tměbo tam umeíti? S řeťl lera
bam: óleb, abbé niťbg čaje neumobil
jana me'bo tam. óofpobin %ůb, ťterljg
momebt mne je gemě narojeni mébo,
pojTIe anběla jmčbo přeb tebou, a mej
meě obtub mangell'u ionu měmu.513ať[i.
bg gena nechtěla jíti S tebou, nebubeš 3a=

máóán přiíabcu, tolil'o jgua mébo neu=
mob tam. gaje.

íebg přiíábal flušebm'f jemu, a
mam beíet melbloubů ge ftóba pana ímé:
bo a je mííed) bobrbd) měcí jebo, obejjel
a přijíel bo SJleíopotamie l' měftu, m němš
boblel Warbor, přibuónp' abrabamům.
21 Ebpš ned)a[ melbloubů obpočinouti

přeb mějtem u ftubnice mečernibo čaju,

ťterébog obgčei maji sem) mgrbújeti pro
mobu, řeťl: onpobine, %oáe pána mě
bo QIbrabama, proíím, učiň milojrbenftmi
B panem mým QIbrabamem. sále, já ftov
jím bfiófú ftubnice moby, a bcett) obo
matelů toboto měfta mgjbon majit moby.
sBrotoš běmečťa, ťtere'g já řefnu: Staťloň

měberce jmébo, ať je napiji, a ona ob=_
pomt: 5m, ano i melbloubům tmbm bam
napoj: tat' jejt, tterouš jít připramil ilu
šebnitu jměmu Síóťomi, a "1:58 to po
ročumim, je jf! učinil milofrbenjtmí 8 pa
nem mtjm. Seíítě m jobě jlom nebotonat,
a ble! Siebeťa mpcbagela, bcera %atuele,
mnučťa Wácbora bratra QIbrabamoma,
B mčberci na rameni mm. 3 Bítoupila
f ftubníci a naplnila mčberce a namra=
comaIa je. 3 běše! proti ní [tujebnif a
řel'l: Sej mi pití maličťo moby 3 měberce
jmébo. Rteráš obpoměběla: 5m, pane můj,
a rgrble jloáila měberce na loťet fmůj a
bala mu pití. 21 ťboá on je napil, pra=
mila: QIno imelbloubňm tmg'm nawóšim
moby, aby fenaoili. 91 mglimfji 5 měber
ce jměbo bo torot, gaíe běšelať ftubuici,
aby mágita mobu, a namááimííi, mjíerbněm
melbloubům bala piti, Du pat bimal je
na ni mlče. sJšotom pat, ťbpj je napiíi

melbloubomé, mona! a pobal ji glaté navíj
nice a naratnuice a řeťl ť ni: Gli jf! bcera?

Šieťni mi, jeítli u otce tmébo mifta ť 5ů|tá=
ni? Qterág obpomébčla: chra jjctn $a=
tuele, a jlámp 'a jena taté bojně jeft u
nóB a mifto proítranné ! jůítáni.

S jťlonil je jlujebniť a ťlaněl je
Čníhnhjmr řPn Sršně,ghnnnh ňnfhnhin Mukrlvvco"..“. „vquvv
pana mébo QIbrabama, ttertjá neobjal
miloítbenftmí a prambp ímé ob pána měs
bo a přímou ceítou přimebl mne bo bo=
mu přibuóng'rb pána mébo.

žeby běgela běmečta, a jměftomala
boma mííeďp měci, ťteréá byla Moneta.
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SDlěl'apaf ERebeťabratra, jmenem Eábana,
ťtetg'á ípěfíně mgfíel ť člnměťu, i řeťl

[ němu: %eibi, pogebnauó ýofpobinům,
proč ftoiíš mně? *Břiptamil jfcm tobě
Dům, a mífto melbloubům. Ss umebl bo
bo Domu ímebo, a obíebhl melbloubg
a bal flámt) i fena. S poteší! přeb nebo

d)!e'b. ©[u3ebniť ale řeřl: Webupu iifti,
botubá nemgptawím řeči ímg'cb. inet! na
to Bában: 9Jllum. % myprawomal o mel:

nam fe obrátil; '$ obpomčběliBóban a
Ěatuelz áěoípobin nám tim očnómil mů:
li ímou: nemůěeme proti Iibofti jebo nic
jiného učiniti. ýle ghe jeft mebeťa, me5=
mi ii a ibi, a at' ieft manzelťa ígna pá:
na tmébo, infoá poručil Qofpobin.

503 ťbgš uflgffel flušebniť QIbraba
mům, pabna poťlonil fe ěofpobinu 03
ť gemi, a mgňam nábobg ftříbtne a
alatč a oběm, bal je mebece w bar,

fem bobatftmi, ieš ěofpobiu %ůb ubělil
pánu iebo letabamomi, o přiíaóe,jařouá
íe jemu gamágal, o moblitbč, iaťouš to:
na! |? &;)oípobinu u flubuice & o mfíem,

co; fe ftalo meči nim a Sřebeťou. 3 bo:

logií paf: Učinite=li miloftbenftmí a ptam
bu ě pánem mám, a Dáte-Ii bcem fmou
Sfáťomi aa manšelťu, nónamte mi: paťli

je jiné libí, i to poměgte ni, abych ji

bratrům tafé lejím a matce bart) obě;
tomal.

%ogiimání.

Qobtóm a bobaboinóm tobičům ga
iiíté ueimíce na tom gólegí, aby bitťp
jejich toftlg m bdění 2303 a profpímalt)

,netoliťo wěťem ale i ctnoíti a ptawou



moubtoftí, abh boiábnumífe měťu bofpě—

lého niťbh neobtorátili je ob %oha a
ímathch jeho přil'óóaní. S? tomu též,

íměřomata mfjeďa péče QIbtahamoroa.
sJtetoliťo je ji; ob nejoutlejífiho měťu toebI
íhnťa fmého řQSohu, ale hleběl i pro
buboucnoft upemniti a utmtbití ho me
míře, to ctnofti a bohabojnofti.

QBěba přebobře jal? meliťh mplhto má
čena na muže, měba ge již prmní člotoěť

manáelťou fmou ímeben bh! ť hříchu, a
je čťóaa mefjťetého čloroěčenítma ga ča

ju moemoma to tom měla nejhlatonějfji
příčinu, je fhnomé boji, totij náboěni po»
tomtomé ©ethomí, brali íobě ga manšel=
fh bceth libíťé, totiá ale a proftopaíjné
potomřhně Rainomh, ob nichg paf jami
ř hřirbu a proftopúnnofti ímebeni bhli:
pečomal o to nejmíee, abh ctnoítnou
a bohabojnou neměftu [hnu ímému roh
hlebal. 23h“ leraham to ťtajině ímé
nab jiné bohatý a manefíenh', mohIf te
tu; je ohlebnouti to tobinach chananejfťh'd),

a jajiíté niěábnh otec 5 bohatých a rogue:
fjenh'ch ťmenů ftajinh tě nethbt) obpí=
tal bcetn froou báti ga choť Sióťoroi, a
B taboíti bh bh! fajbh tatto toeíjel to [15
th image!?6 albtahamem. au; QIbtaha
momi mice na tom galešelo, aby míra,
ctnoft a bohabojnoft čachománh bhlh to
Domě jeho i na čaíh bubouci, než, aby
přibhlo mu bohatítroi, aneb abl) naftalo
úsťé ipojení 8 mčnejjenhmi tobinami cha:
nanejjťhmi, l'tetéá thh moblářítmi obha
nh a mtamů nefjlechetnh'ch.Nepotřebomalt'
ipojení toho 6 bohatými a mocnými,
ťbhj QBňemohouci bhl S ním. 91 paťlibh
$ůh ho opuftil, co by projpělh jemu
i íhnotoi jeho míjeďh tobinh i nejbo=
hatíjí a nejrogneíjenějfjí? 91 protoj ujta=
nomil je na tom, je nemečme manjelťh
pto [hna ímého 5 ocet chananejíťhch, nh:
brg 3 Domu a přibučenítma imého, o němž

přeíměbčen th, še mira a nábošnoft po:"
nnji to něm.

mooičomě ťřeíťanjjti! fbhj ro ftam
manjeljtmi chcete bóti jhnů neb beer
ímtjch, učte je 5 přiťlabu ?lbtahamoma,
ěe ílufji nejtoice toho bbáti, abl) bhlh
ctnoítného a bobabojněho eho'toáni oíobh,
B Etenjmi mafie bítťh fňatbem manjel=
jťh'm jpojenh bhti mají. Roe není with
a ctnojti, nemůže bóti fjfaftného man
jelftmí; míru a etnoft nenahlrabi ní na:
ja, ni bohatfttoi ani jiné pomijejici měci
tohoto íměta. Se-Ii obcotoúni B neměřiei=

mi aneb B fpuftlhmi Iibmi můbec nebečs
pečné ctnofti a bobthm mtamům, a prato:
ba=Ii, je člě jpolečnofti fagt b-obtě mtamh,
tim mětffí nebeópečenfttoí htogi těm, ťbog
to nejujfji [majeh totiš to manjeljttoi,
mftupuji B oíobami, ťterě but? mírou je

ob ních Iifjí, aneb ctno[tného a bobaboj
ného chotoani nemají. Glomišťpřitogenou
jlabofti a náťlonnoíti ! čběmu mehen,
jpiífe a jnabněji najlebuje přiflabů číhá;
než Dobrých, a ta! bohuŠeI je ítótoá, že
mně neměřici čafto i manšelťu ímou ! ne
měře ímábí, a jena proftopánná fhříehu
maje jměho. s]3toto ptamí příjlomi: „ŠDo
brd šena běla Dobrého maje/' a jiné při
ílotoí bí: „íDobtě áenh není ceny."

Sig m ftatém Baťoně čapoměběl go

ípobin SítaeIitům, aby nemchógelito [mlou
mu 8 Ghauanejíťómi, anij ípřídnili je
6 nimi mangelítmím; „bceth ímé/' bí ©0
[pobin, „nebáš fhnu jeho ani beeth jeho
megmeš jhnu Imáma, nebot ítvcbe jhna
ttoého, abh nenáílebomal mne, a abh
taběji floušil bohům cigíml' (5. sJJIojě.7).
Qhoííať jat' Iehťomhflně jebnaji mnogi
tobičomé, nehlebíce na bohabojnoft a na
ctnoft při těch, je; bítfam fmh'm ga man
Šele mhmolují, jen m;; 0119 čafněho ga
opatřem' bojbou. Go mfjaf .ptoípěje, ťbh
bh bítťám ímg'm poťlabh celého jměta gijťa
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Ii, ťbgá tyto na bufíi ímé fíťobu trpí; neboť
bcert) B brubem nefílerbetmjm, ťbgbg febe
bobatni byl, nťaftne'býti nemobou, auf buť
fuáo'máni, nátííťp a gármutet fnáífeti mu
fi, aneb téě famg m neptamoít upabaií,
a tal' igbe i ra měčnofti nefífaftnómi
fe ftámajice, na tobiče ímé nařiťaii a ie
půmobci nefítěftí fměbo naatjwaii. —

22. Sluitlmík ahtnbamúm přimúhí

utmřliu „Bfúhmní

“Eftam po! ránu mlurnil Hušebnit:
*Bropuíťtemne, af jbu ! pánu ímému. $ ob:
pomčběli bratři její a matťa: Sled), af

posůftane běmečťa _afpoň befet bni u nás
a potom půjba SMI: Steóbršujtc mne,
neboťQoípobin fpramomal ceftumou, pto

puífteš mne, af ibu Epánu fměmu. 3 ření;
BamoIejme běmečřu, a septeime ie na
můli její. QIlbg; jíouc pomolúna přiffla,
ptali fe: (Sbceš-li jíti 6 člomětem timto?
Qtetášto řeťla: sJlšůjbu.íebt) propuftili ii
a cbomačťujeií, i ílušebníta abtabamo
ma, přeiíce fítěftí a poáebnáni íeftře a
bceři fmě. ícbt) mebeťa a běmečťp její,
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míebne na melbíoubg náílebomalg muže.
ťteróš rychle fe namtacomal fu pánu
Íměmu.

íobo pat čaíu prorbáget fe Sídí,
fbgg fe byl ben utbtjlil, na poli, a ťbgš
poěbmibl očí, nářeI mclbloubg přicbágeiící
paleta. iRebeřa taťě ugřemni Sidra
Bíebla B melblouba, a řetla Hlušebníťu:
Rba ieít ten čloměť, ímá jbe po poli
mftřic nám? 3 řeťl ii: 550 ieft pán můi.
Dna pat móamni rychle pIáfíf přiftřela
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fe. čínšebniť pát mfícďp měcí,tterěš byl
ípůíobil, mppramomal Sfářomi, muj;
umebl ji bo ftanu Gato mattg ímé, a
má! ji ga manšelťu, a rodice ii miIomáL
%gli paf bnomě Šimota ?lbtabnmoma
175 let, a íd)á5eie umřel m ftarofti bo
btě, a podmmalí bo Sfáť a Simac!
m jeíťgni bmoiite' na poli, ftetčá byl
ťuupil QIbrabam.

Roziimáuí.

(šliegcr, flušebniť lerabamům, pře:
ťtáínám jeft morem bobrébo a fila—bet
něbo čelebina. Weiptmé a přebemffim
mu gálešelo na tom, aby bofonale po
anal můli pána ímébo, a opatrně fe
mgptámal na pominnofti ímé; a l! čemu
aft taE činil? gaiifté jen proto, aby můli
pána a pominnofti ímé co nejboťonaleji
plniti mohl; on ieft poflun'ng'. —
.Sfbgg říčením %oěim nalegl žRebeťu, co

neměftu Síáfomu, nechtěl břime jífti,
boťub bg nempptamil pofclftmi ímé, ano
i na [afťamě wggmání %atuele a Bába:
na ani ben [: ned;tě[ počbršeti, a pro—
fll: propuífteš mne, af ibn l! pánu
fmému, abt) neměl ftaroftí, a bod) mobl
51260mu ognámiti fífaftné mgřígeni poíelftmí
Dněpru;on milomal pána'ímébo. —
Mnoho melbloubů a iinn'd) mgácnód) á
btabúd) měcí bylo mu Měřeno, on na
mgbal než co bylo potřebné a nic nepo
bráeI pro ícbe; —- on byl měrný čili
poctimó. — 91 já! fe cbomal ť %obu
fmému? „Rbgš přiblíáil fe f ftubnici a ne
tbal obpočinonti melblonbů fmóď), tui
obrátil myf! [mou !%obu a proti! ga
fít'aítnč mgřigeni ůlobg ímé, řťa: „©0
[pobine, 2303: pána měbo QIbtabama, učiň
miloírbcnftmi 6 pánem mg'm;" ble, úlohu
ímou, ptáci mu uloácnou počíná B mroucí
(: nábošnou moblitbou ť iBobu, wčba še

na pomoci a pošcbnáni 5803ím mc mnam
mffubl) mfíeďo gálcěi. QI tim; řióenim
%ošim pognal 230mm uítnnnmenou nc
měftu Sfáťomu, tuť opět !$ mběčnúm
írbccm Hanč! ic Qofpobinu, řřá: „*Ba
Šebnang' &;)ofpobin%ůb pána mého ?lbta
hama, ťtcrp'ě neobial miloftbenítmi a
prambp ímé ob pána mébo, a přímou
ceftou mne přimebl bo bomu přibučnljd)
pána mého/' Ba fít'aítné abařeni úťolu
[mébo mtouci bity móbámá Ěoípobinu;
— ble, on byl pobočný.

Učte fc čelebinomé a ron'iďni, řtcři

jiným floušíte, ochotnofti a piInofti, láícc,
měmofti a poctimofti ť pánům imám.

ošěletiteš i my fobě čqopatřiti potřebná
umění a ídwpnofti ťu tonální pominnofti
ímÚdJ; ťonejte měrné a fmčbozmitěmffeďo,

coš fe mám uťlábá, nechť máB ťbo mibi

neb nemibi; %ůl) ímébťem ]ieft iebnáni
mánebo, on, jenž gná Wm (1fťnumá Iehroi,

na jemo přimebc mfíe, coáťolim i přeb
libmi gataieno bylo; počínejte práce ímé
B moblitbou aneb mc jmenu spáně a bi
fů čiňte ga fffaftně boťončeni jich; ne
bleBtc [mébo pobobli neb giíťu ncfpra
mebfimébo, ng'btg ušitřu pánů [mácb bletite,
bg ie mní bůměrnofti na más mňnbg
fe fpolcbnonti mohli. (platite na ncimane
ffeněifíi přítlab [amébo Sešíííe, sJšána a
(“špafttele naííebo, ťterlj přin'el na tento

fmět, aby jiným flongil, ne ale aby mu
bylo íloušeno.

„C'člugcbnícipoííun'ni buBte me mííem

pánů ímúd), ne na oro ílouščcc, info [i
bcm fe líbím, ale to íproftnofti frbce bo:
iice ie Šnba. (Snšťnli činíte, ge [rhce
čiňte info sBánn a ne lihem., měbouce,
se ob sBána megmete obplaížu měčnébo
běbictmí." (Roloíé. 3, 22—24.)
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23. Biohomi ie natočili tuna

[nnomř (činu & jakub.

1. Moji. 25.

5130imtti QIbtabama poěebnal %ůb

Siáťomi. 5130mnoha letech obbršeta Efte

beťa bma inny na jebnou. Sen, jenš
prmní ie narobit, egiiamtj byl, a miieďen
jaťo růže chlupatá a na5múno jeit jmeno
jebo Giau; hrubý pat nagmán byl Safub.
Rbpš pat botoitlí, učiněn jeit (Sian muj
umělá lomu, i polí bIeběI; Safub pat
byl paitóřem. Sid! miiomaí ©iaua, proto
je atomu jeho poťrmů pojímat, ale Efte
befa núlotoala Safuba. Umařil jebnobo
bne Satub temi, E němuj Gian mtátim
ie gemblenó B pole a miba bo jíiti, četl:
(Dej mi & maření tobo, nebo jiem ná
ramně gemblenp'. Semuj řetl Satub: 513m
bej mi prmoročenitmí iroc'. Dbpoměběl

Ěiau: běle, umígúm; ť čemuž mí bube
ptmotoóenitroí? 9M! Satub: sBříiábni te
bp mi. % přiiúbl jemu (Sian, a probaí
mu prmorogenitmí. QI toť mčam d)!ěb

a trmi 5 iočomíce, jebl a pít a obiiel,

málo iobě máje, že ptmowjenitmí probal.

stočiímání.

1. *Diroíš ie, mílg' čtenáři! gajíitě

ueimítně Iebťompilnoiti, ě ťterouš (Šiau
aabobil melíťé ptámo prmotočenitmi ime
bo, jejto přebce muiíl měbéti, že jeit B
prmotogenitmím ipojeno náčelnictmí či
otcomiťá přebnoit m Domě %btabamomě

i je má gailibení ilamněbo potomitma,
3 neboj mnjbe muj, to nemá poáebnáui
bubou miiíďni nótobomé! ýotiiíš ie, je
mi bůleáíté ptámo toto puitil 3 tuto,
probam je ga bíbnú poťtm čočfomú! ——

Qlte čamrbujeŠ-íi jebnáni Qianomo

co ópogbílě, banebně, ba bříiině, muiíš
taťé gamtbnoutí pobobné počínání líbí
aa naiiíd) Dnů. Roni něťbo pro uplateť
púdjá neipramebínoit, není to te'š, jaro
fbpbl) ga míiu čočťn probal imě ptmo
toóenitmí; ba botiii to měci, on probá
má ipaiení imé buiie. Rbpbp !. př. nčťbo
ť můIí neťoíifa gíatg'm, ttetp'cbš mu čloměť

pro přeitupet obáalomanú ilíbíl neb bat,
mčbomě u ioubu rogbal řřimě iměbcctmí
aneb botonce iíošil třímou příiabu, —
nejebná taťomp' třímá iměbeťiaťo jebnal
Giau, neptobal ipaiení imč buiie,
neprobal ptambu, neučinil rouhání
%oba pro bíbnp' gtoš? Sřbpbn něťbo ie
bal ga nějaťú bat, iuab jen ga bábou
píma, najmoutí, aby ie něťomu na míitě
jíněbo pomitit, totiž abp bo buť na itatfu
neb na těle poiiťobíl, neptobal ten ptmo
togenitmí imě, nabějí ť Šímotu měčněmu
ga bíbnp' potem? QI co činí tí banební
tobičomé, ťteří bomolují, aby imilnó bobáč
jacbágel B beerou jejich jen proto, ge pat
5 jeho bobatitmí bubou Emei to a ono
bráti, je 5 jeho itolu bube ie plnití i
itůI jejich? meptobámají wíce neš ptmo
togenitmí, neprobámají pogemiťé iitěití,
neminnoit í ipaiení buiie ímé bcetp í
ipaiení iroé rolaitní ga bíbný poťnn? 91
co učinil ten čloměť, jenž ob cítíme ťato
[iďé obitoupíl a přeběbl m bům nepřá
telů jejich jen proto, je ie tam nabál bělejiií
bo chleba a tučnějiiíd) fouiťů? %eptobal ten
míru, nejabal ipaiení imě buiie pro po
ťrm těleinn'? !Bůbec faábp', tboš púdjú
bříd), aby mu 3 tobo poiieI gíif čainú.
jeit poboben Éiauomi, poněmabg čabaguje
melifě promo, naběji imou ť Šimotu měč
němu, ga bíbný penígeř megbejiiíbo bla

ba, řtetéš nemá Šúbně itáíoití a jehož
trmání jeit — B pití.

sBtotoš neobiuóuj Giana, ale —
poiuguj iebe.
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2. QI ťb93 již; máme u mufime

Giana obíoubiti, abaš nemuíime obíoubiti
tatě Saťuba! S Saťub d39bil. Rb9b9 b9l
Saťub miba ©íaua blabomčbo a poťrmu
iebo šóboftimébo, íočomice ítoě íobě obe
přel a jí Gfauomi bege míti m9minť9

3 poubé [óíf9 poíť9tI: tož, gaiiftě b9I b9
mu ímou brattífou Ióíťu oíměbčil a še
Ióíťa [óítu bubi, i (Sfaua ť mřeleifíimu
bmttfťe'mu miIotoúní potoóbubil. 932019
mí bat9 čaftoťtúte meliťě roběť9
fe gaťlábaií. 253mnoběm bomě b9
čajifté neb9lo růónic a třiťů, nenómifti
aptonúílebotoáni, ale b9Iob9 tam ítálě a
upřímné Ióíť9, ťb9b9 bratří ! bratřím,
fb9b9 neměfta aneb get ! ftotúm tobi
čům a móminťářům b9li fíetměifíi i to
mal9'd) toěced).

3b93 na př. gšůb mtabóm boípo
bářům něťb9 [epffíbo poťrmu poíť9tne,
proč b9 5 tobo něiaťou nepatrnou čdftťu

neměli poíť9tnouti ftarúm; ftaři, ťb93 fe
iim to pobá 8 Iafťato9'mi ílom9, berou
to tábí, ne pro bobtotu baru ale pro
Iafťatooft a ffetrnoft, ťterá fe tim gpůío

bem jemi, ba čaítoftóte jim nab mat9'm
a něšnóm bárťem aš ílge raboíti 3 oči
tefou a oni ie paf mnobem mětffími
mběť9 a obětmi apláceii.

3. Ste; Saťub cb9bil ieíftě mice. Dn
miba bratra fmébo ilaběbo, nepomógli
měbo a lebťom9ítnébo poučil těd)to toab
iebo, ab9 bo oňtbil. 9329 nemáme ge
flabofti iin9'd) pobmobnúm a it
ítočntjmapůíobem Bořiftiti. Sřb93
mibíme, ge jiný nemá togumu, máme m9
90 míti-, fb93 toibíme, ge jiný ftatťl)
fm9'mi, cenu ieiid) ne;,naie, [ebťomóguě
plýtmá, máme míti [měbomí, máme bo
upogotniti na to, iai? d99buie a fobě

fíťobi i máme bo maromati, ab9 íe ne
bal ob jiných pobroefti; tím méně [mí
me m9 90 pobmáběti a oťtábatí. Sen

ťbo toť iebná, iebná poctitoě a fprameblimě
a fprameblnoft ieftnem99nuteblněpotřebná
ctnoít. SDi %án: &lebeite neiprtoé trá
[orofttoí %ošíbo a íprameblnofti iebo.
(lať ťb93 b9íi miběl čloměta, an to

opilftmi probómá pole ga taťotoou cenu,
še inab poubě obilí na něm ga mice
ftoii, nefmíč 90 ťoupiti ga tuto cenu, ftce

b96 b9l tobo čloměťa ťtábcem; ťb93
mibiš, še čIoroěEprobámá ftřibro, maie

je ga Šboái cinotoě, aneb probúmá gtato,
male ie ga moíač a t9 t9to ťom9 bobřc
guláš, nefmíš říci, to iebo jeft minou, ge
mice nechce; ano t9 mufiš upogotniti bo
na jeho 01119! a chceš-Ii mec ťoupiti,

muíiš mu pobati, čač ročc íťutečně ftoji.
(So nechceš, ab9 fe tobě ftan, nečiň ii
němu..

24. :3119 ;aflibuje Eíúkomí
měnám.

1. Moiš. 26.

%93 fe paf opět aačal blob na ,se
mi po té neoutobě, fteróš fe b9la příbo
bíIa toe hneď) letabamomód), obeflel
Síáť bo (Šerut. S uťáaaI fe mu 'Spoípo
bin, a četl: gtcšftupui bo Ěg9pta, ale
obpočiň to gemi, ťterouš polním tobě; a
buť ro ní poboítinu a bubu 8 tebou a po
gebnúm tobě, neboť tobě a potomťům
tmtjm bém mneď9 ťraiin9 t9to, a 1:05:
mnoším íímě tmě ioťo 9mě5b9 nebeíté,
a poáebnúni bubon to temeni
tměm (t. i. to iebnom 3 potomfů tto9'c9)
mfficťni nárobomě gemě, proto že
upoílecbl ?lbrabam blaíu měbo a oftří
bal přiťóóání m9'ď). Sůftal teb9 Síáť to
Geratód). Gel paf Síóť to semi tě a po
gebnal mu cípoípobin, tať se těšil ftottát
toIiE, a obobacen ieft melmi, a měl taťě

otoci a ítotů a čelebi melmi mnobo.
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sBrotoš gároibice mu obljmatelě tě
gemě, mífeďt) ftubnice, ttetěš boli molo
pali jlujjebnici jel)o, tobo čaíu aařitili
náplnimfje je gemi. 3 ftalo je, že fám
ťtál getatító řetl ! Síátomi: Dbejbi ob
náB, neb mnohem mocnějííi, neš mt) učiněn

jft. S obeffel tebt) Sjáť a topol iině jtu
bnice, alei tam byl [mát paftúřů getat
íltjd) proti paftljřům Sjátotog'm, řtoucidjz
Stane jeít moba. Shneb tebt) Sjáť obtub,
topol jinou ftubniei, o ttetou je nema
bili. QSSítoupilpat gtobo mifta bo 930:
jabě, lbegto utáóal je mu .Sjofpobin m
noci, řta: Sá jjem 23% lerabama, otce
tmébo, neboj je, neboť já S tebou jíem; po
gebnám tobě a tOólllllDšÍm [imě tmě pro
ílušebnita froěbo letabamá sBrotoámgbě
Ial tu oltář, a mgúmaje jmeno óěojpobi

nomo, togbil tu ftan, a tOófóóal [lněebni
tům jmóm, aby topali ftubnici.

Moaiimáni.

1. smělo bt) je mníliti, ge maji libě
bojti na těch pobromád) a nebobácb, tte

reg pochájeji 3 přitom) íměta; amfíal?
oni ji čbgtečně nonnjd) ačafto jefjtě bot
j'jid) jami přiběláwaji. — Síóťomi jámi
bili libé, je mu 93% gebnal a protoš
jongili a oronáílebomali bo. SISStě jemi,
ťbeš íe pobybomalo a páilá ftába Síáto
ma, nebolo boíti tetutg'd) noob, i murilt)
fopáng býti ftubně, bo ťtenjcl) je ájgtala
moba ga čajů beíftiloúd) a 5 tterýd; po
tom napájena byla ítába. Roe nebolo
taťomtjcl;ftubnic, nemobl topbtjomati Síáť
ftába ímá a nemohl jámáiti, protož;bal
ftubnice topati. Qlle ftubnice tl) nemoblp
l)(ibám) boti, poněmubg bylo to bojně
móbálenoíti ob febe a m jíirém poli.
Sámiftimi libé míjat tgto ftubnice čajo
pároali a ničili, to! áe nemobl Sid! jim
obolati, jebo ftába i on byl na nebeópeči

gabgnouti. o'nrámaii: oibfré fpitnuti, borfji
nešli %oši bopnfjtěni. —

sBognej, milg' čtenáři! fam gámift
gamábi. Siemebe jen ťpomlumám, tutt
báni na cti a tíočeni, ona mebe i ! lou
pegnictmi a ruce ttatoměmu, aněbog lu
pič ničebog nemá, leč taboíti, še jiněbo
stačil. Eo tabojt Bábeljtál QIjtuteěně liá
bel bol ptmni, to němž nám přímo ím.
tuto neptamoft na oči ftatoi, ano ton
ptarouje, še bab gámiběl ptnmim tobičům
tajíťě tabofti a miloft %oši. (5m. ?lugu
ftin botlábá: „Bároift abamila QIbelešimota,
ogbrojila bratry Sofejomg proti jící)bratru,
mtbla Qaniele bo jámu lmoroě a při
bila najji blaton, Segiíje Rtijta na řřišf'
sBrotošnapominá ím. $ett: „(šlošte míje
litou gloft a míjelitou left a potrptítmi
a gároifti i mfjeďa utrbáni.“ (1. *Detr.
2, l.)

2. sI.tatlije tobě gámiběji libé, neboj

je, se tě čniěi, jen óůftaň měten [roč po
minnofti. Roma Wil) jlibil, niťbg bo ne
mine. Dnt' řibi běb ojubů libíl'ýd), tot
ge [ptameblime'mn míjeďo ptoípimá a je
gátoiftnici čaftoťráte tomu pomohou, jeboš
pronáílebuji. QBibime,3: Síátomi neufjťo
bili; čim mice bo pronáílebomali, tim
jítibi'eji a miloftiměji je mu protagomal
ěoípobin; a ťbnž,mu čaínpali mntopané
ftubně — bál topati jinbe; mgíjel 5 jicl)
trajin a přifíel ro úrobnějffi, fbeš byl
giro meči lepííimi libmi, n mětííim poťoji
a [potojenofti a mgbělal tam oltář ©0
jpobinu, aby mu běťoroal ga neíťončeně
mnobá bobtobini.

%ppramuie je, že jifttj s[g' čloměť
j e ročbněmál, miba, jat íoníebomi
minně těma přeb oťnem bujně toftou;
i cbtěl mu je gničiti. sBtotoš ro noci je

přiťrabl a rámy pořegal. Sieg, co 5 tobo
pojilo? Stěmg, ttetěg poíub přiliš bujnělg a
málo útobně bylo, ob tobo bne nalogo
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malt) melmi bojně a bohatě bro3ně a ta!
čim 3átoiftniť ebtěl nfjťobiti, tim ptáme
projpěl. Ia! ie běje me jioětěčalto. — gibt
bi) iněťbo mlynáři to potoce ioobu 3i'alil,

groto on přebce můj'je bilou monťu mletí.
Gifi, co jeft ptaměbo, neboj je áábněbo.

25. Brát: žehná _3akubomi.

1. Moji. 27.

Geftaral je pal? SW, a pofjlt) byli)
oči jebo, taf3e miběti nemobl. Spomolal
(Silano, fpna jmébo ftarííibo a řell jemu:
Qbibiš, 3e jíem ftár, a newim bne [mrti
ímé; me3mi tebg 3braň jinou, a mgjbi
men, a mi); něco nlomíš, ubělej mi3
tobo ťrmi, jaťoě míš. še já djci, a při:
neo mi, at pojim, a ať pogebnám tobě,
prmě neš mm:. (503 long uílgflela Sie
beťa, a Gian obíjel na pole, aby ro3ťa
3áni otce naplmil, řefla fgnn jinému
Salubomi: élgňela jjem otce troe'bomlu
micibo 8 Qjauem, bratrem tmg'm, a řl'ouci
bo l' němu: sBřinee mi 3 lomu jměbo a
nabělej poťrmu, ať pojim a pošebnaui
tobě přeb ěofpobinem, ptmě nej umen—
Slnni tebn, ionu můj, pomol tabóm mám
a jba ! ftábu, přines mně bma ťo3elce
nejlepíji, af nabělám 3 nic!; pol'rmů otci
tměmu, ftete'š tab jibá, fterě lbgá mu
přinefeš a jifti bube, af pošebná tobě,
prmě neš umře. Saťub obpoměběl: !IBEĚ,

še (Šlau bratr můj cblupatp' jeft, a já
blabťú, jeítliše omaťa mne otec můj a
neiti; bojím je, aby je nebomnimal, 3e
jíem fi chtěl 3 něbo poíměrl) ubělati, a

še umebu na tebe 3lořečeni mííto poše
bnáni. $? němuš matfa řeťla: Elia mne
buB to 3lořečeni, ionu můj, toliťo upo
jledjni blajn měbo, a jim přines, co jjem
řetla. Dbfjel, přineíl a bol matce. sBří:
pramila tebp ona poťrmp, jaro; 3nala,

ge cbee Sia! melmi bobrě, a to flair)
(Ejauomg, i'terěáu jebe mělo boma, oblella
Samba, a foěťami ťo3elčimí obtoinnla
ruce jebo, bil nabn' brbla 3aťrnla, a ba
la mu ftmi a djlebů, ťterě3byla napeťla.
Rterěšto ťbgá mnejl, řell: Dtěe můj!
Dn paf obpoměběl: Glnfíim! Rboá jfi
tt), jgnn můj? S řeťl Sainb: Sá jjem
prmoto3entj tmůj Gian, učinil jjem, jal
jj'i mi ro3tú3al; mjtaů, jebni a je3 3 lo
mu měbo, aby mi pošeljnalo buíje ttoó.
QI opět řeřl Sidi ? fgnu jinému: Rteraťů
tať bt3o nale3ti mobl, fgnu můj? Rie
tg'š obpoměběl: ?lBůle %o3i bylo, aby je
mi br3o nabobilo, co jfem chtěl. S řefl
Síaf: sBěiftup jem, ať je tebe botfnu, jg:
nu můj, a 3ťnfim, jj'i-li tg inn můj Gjau
čili ne. sIšřiítoupil on ! otci, a omaťam

bo, řeťl Sidi: Sólas jiftě blaB Saťubům
jeji, ale ruce jíou ruce (žíauomg. QInepo3nal
bo, neboť chlupaté ruCe měly pobobenjttoi
ftaríjíbo. S jebl 3 pobang'd) mu frmi,
a pil taiě mino, a ťbnš fe napil, řeřl:
*Břiftup ie mně a Dej mi políbeni, fgnu
můj. sBřiftonpil a políbil bo. Qi bneb ja!
aeitil můni tondja jeho, a Šebnaje mu
řeťl: ©le můně fgna niebo jaro můně
pole plne'bo, ťterěmuápoáebnalípoípobin.
ŠDej3 tobě gšůb 3 roíg nebejťě a 3 tuč

nojti 3emjťé bojnoft obilí a mina, a at'
tobě [louái libé, a ťlaněji je tobě polo:
lení: bubiš panem bratři [iobch-, ťbo bg
3lořeěil tobě, ten buB 3lořečeng', a ťbobg
bobrořečil tobě, bobrořečenim naplněn butt.

(žotma Síúť řeč bol'onal, a fbpš
Safub mníjel men, přinel Gjau, a maře=
ně poťrmg 3 lomu mncfl ! otci, řťa:
QBftaň, otče můj, a je3 3 lomu jgna tmě
bo, aby pošebnala mi bufje bod! 3 řefl
jemu sme: ábo jů to? Slet—153obpomě
běl: Sá jíem inn tmůj prmor03enp', Gian.
Bell fe Síúť náramně, a bimě je, řell:
Rboá tebp jeft ten, l'tetg'š bámno ulotoiro
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atoěř, přínefl mi, a iebI ifem ge mffebo,
ptmě neš Ífi tp přímí? S pošebnal iíem
mu a bnbe pošebnanúm. llílpfíem (Šíau
řečí otcomg gařmal ťřiťem meliťp'm, a

aběfíen na, řeťl: *Doáebnej taťé i mně,

otče můj. Rtetp'š řcťl: sBřifíelbratr tmůi
množ. a loga! pojebnóní tme'. Qterp'š řeřl:
sBrátoě naómáno jeft jmeno jebo Sal'ub,
nebo pobloebl mne již po hrubé: prmoto
čenftmí mé ptmě objal, a nyní po hrubě

'to tofe nebefťě B bůtp bube pošebnání
tmě, Šín) Dubeč ob meče, a bratru fmě

mu íloušiti bubeě, ale příibe čas, ťbp
fmršeě ibo jebo B fííie ímé.

Moaiímání.

1. Romo čtoucíínu nenapabnou flo
ma Sfáťoma: QBibíŠ, še Hem ftát a
nemíní bne fmttí mně!" QIno,neiifttj

ucbmátíl požehnání mé. QI opět ť otci

řefl: Sbaliá jít neóadjomal i mně poše=
bnání? Dbpoměběl Sfáť: sBánem tmóm
ifem bo uftanotoil, obílim a mínem amo:
níl jíem bo, o tobě po těchto měced), ft):

nu můj, co mice učiním? Semuš řeťl
(Síauz Sbališ toIiPo jebno pošebnání máš,
otče? Žitné taťě, profím, abys pošebnal.
21 ťbpš Ifáním melíťg'm plural, bnut iía
Síáť, řeťI ř němu: 5253tučnoftí aemě a

ieft ben i bobina fmtti.. žluto ptamba
nepotřebuje bůfaóů, pomčloabá ařunenoft
nám ji bláíá. %Šbpť nám fašbó tý:
ben, taPřfa ťagbó ben oblafíuie úmrtí
tobo neb onobo čIoměťa. „SBřiííla fmrt fftóe

bříd) na ímét; a info příď), tof přeebágí
i fmrt na mffeďg líbí; nebo tofíem ulo=
sen o jeft, i ebnou umříti." (Šib.9, 27).
Wíťbo není ptoft fmttí, ani bobatec ani
gebráť, ani pán ani íl'ušebníl'. % Ptá!
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mufí flojití ťorunu jmou a pobatí je
míábl'bní neuptoj'iteíné ——židy! ťbb paf

aji mbptffí bobina má? inf ínab mam)
tbáě, člomčče, čta řábft) toto! 518135,

eo ptamí leojítol sBúně: „Garni rob:
borně míte, je přijbe ben '.Báně
jal'o aloběj m noci." (I. Sibej.5, 2.)
a co řeťl *Bán Sejíš: „ŽB ťtetou bobi
na je nenabějete, přijbe Spain."(Eur.
12, 40.)

%! ptáme tato nejijtota pobnula
Sidra, je pamatomal m čoB na tu po:
jlební bobínufmou: %emím one jmtti
ímé. Webplo to míra? poube upamatomóní
je 583 účeIe, nóbl-g upamatomato je na

ftáří ímé a blíjl'oft fmttí ímé, djtčí učí
niti í poílební gaříjení fme'. Šafo otec
jebo QIbtabam bal mu pojebnání, Pong
miběl blígťb íonec jmtjd; bnů, tať chtěl
učiniti taťé Síáť; a protoj pomolal ímé
bo ígna ptmotojenébo, a tOčfáčaÍ jeniu
připtamítí funí, ja! jí táb jíbal, aby mu
paf počebuala buííe jebo. D, ťéšbg tof
činili míjiďni otcomě i maíťg a míjiďni,
ťteří mlúbnou nějaťg'm fíatťem pogemíťtjm,
ťějbg fpořábalí obegřetně a íprameblimě
góleáítofti ímé to ptamú čaB, řbb jfou
jefjtě při bobrě pamětí a potřebné fíle.
Soi mnobá ťletba nebylo by proneíjena,
jať mnobá Šaloft ujjetřena a jat ninoo
bá “roba obrotácena!

Bemře otec, gemřemotta, nejanedjam
jje pojíební můíi jinou, a negbární jgnomé
a Dcery bábají i berou je, aby jeben
míce brubebo ulomíl. Seben otlamámá
btuběbo lu aťáůe toffeobecné. — Bemře

bojpobář neučínim pořígení jme poflební
a ubobá čeleb ohebájí 3 bomu gbamena
jjouc í tobo, co jí [ptamebíímě příflufjelo;
bg! blujen cbube'mu číoměfu, ťtettj mu

fměřil peníje neb gabrobal toglíčno'd; roč
cí, a niťbe není o tom amínťg, jar ng

ní cbutíaB bořáše, že mu to neb ono
ptámem náleší?
' sBroto učíň ťajbt) pořábnoft jmou

m ptamtj čas a neobťlábej mm; 8 hůle
Šítúm bííem tímto až na pojíební bobu,
fbej nebubeě moci wíce jnob ani mlu
miti, aní mgflití. mejapominej na jiné
bítťt), ani na to, jímá jfí gamóján mběč
noftí; o fbgg jfí ťašběmu bal, co jebo
jeft, a rno; jfi gaopotřil aneb pobelil jme
mffeďg bítíp, nejapomeň taťě na jmou
bufíí. Wejpolěbej na moblitbg těd), jímá
jfi bobře činil, abbb jnab aboleftng'cb
muť očiftcomijcb marně nemolaí: „2535p o
meňte ji na mne ajpoň rot) přá
telé mojí" (Sob. 19, 21.) iBroto ťbo
můgeš, bíeb', aby bylo pamatománo na
tebe na mointbód) cítfemníd), (: při oběti
mffe fmaté.

2. Sjáť učinil poříóení ímé nab
ftatťeín, jeboá byl je fme'bo přičinění a 3
pošebnání %ošíbo fprameblímě nabyl. Sioť
pominnoftí tobičů. % oni mají bIeběti bo
buboucnofti jiš ob tě boby, Eboj mftupují
bo ftamu manjeljfébo, aby bítťám jmg'm
mobli janedjati ajpoň nějaťébo pobilu.
sDinogí fe rice o to jafajují, amfjať toj
bílmjmí gpůfobg! Sebni rogblebámají
giífu ceftou íprameblímou; jiní Iftí a
úíťoťem. Bbaj tito pojlebnějfjí fjt'aftní
bubon, ponecháme říjení $ojímu, a pro:
mlumíme jen o jmění fptameblimě nobg
te'm. Wage, mobou-li tobiče říci bítťdm
fmtjm: gta ttoém pobííu neIpí ani jebin
ťébo baIíře nefpramebliměbo! ——QImífať

ten pobíl čajnó není mfíe, coš poaůftamíti
mají tobičomě bítťám fmým. Seftiť jefftě
jiný poťíab, jiné běbíctmí, jej faábý otec
a motta mají boti bítťám jmg'm. Šó tu
mgjlím ťřeífanffé mocboroóní. ío jejt
anamenitějjjí pobíl nešli ftatft) megbejííí;
třeba tobo pobílu Elamnú fmět řóbně
oceniti necbtěl aneb neuměl. QImífať
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cena iebo přemeliťd, a uemůáe áóbntjmt
ftatl'g meabeifíimi nabrašena bóti. %Rějj
ft ftatťů megbeifficb, co chceš, nemáě=li

bobrě mgrbománi, nic ti to nepomůže.
QI co patři ? bobrěmu mgóománi? Dtče
a matťo! ílgffte blaB přítele mlumicibo
f mám tatto: „Báby uč mointbě a ana
menei bitě ímé anamenim fm. řřiše to?,

až ono naučí te fm. ťříšem famo íe 3e=
bnati! Dbefilei bítě ímé beblimč bo ffťo
Ig, abt) mffem potřebným měbomoftem
a obamlúfítě fm. nábošettftrni fe mgučilo,
nebo co potřebnějffí nab ně! Ilč bitě fmč
abmořílofti, úíluánofti a úftnpnofti; nebo
tim ítoět óiíl'ól llč je praeomitofti, aby
měbělo, jat těěťo mgbobtjmati ft rbleba
megbeifííbo, třeba by tobo pogběií nepo
třebomalo! llč ie bůměře to %oba, aby
měbělo, ťe ťomu fe má obraceti me mfíed)

potřebách ímg'cb. 91 ťonečně bletš, abgB

gamebal bitťátn fmóm bobrou poměft meči
Iibmí a — bofti maií; nebo %ůb i libé
babou ie milomati, a ctnoíti, ťtertjmš iftc
je naučili, bubon ie obpomčomati. Řéábg
fe tať ftalol" — iobo ft přál bočel'ati
i ícftaratý Stať na ígnerb imúrb, a ob
tub péče iebo nejen o ftatťl) mečbeiffíale
taťě o pogebnání %oáí.

3. Síat učinit pořigeni ímé proti
můIi ímé. maloobcm matčiným obelftil
Satub, mlabni [an, flepébo otce Sféra a
obbršel poáebnáni otromo, Bterěš Stát
chtěl báti fanu ftarftímu. Sterbtěi 3m ni
ťbo popírati říóeni 9303; mšbpt to fám
231015amčftomal mebece řťa: QBčtfíí bube

íloušiti menffimu. (l. Wais. 25, 23.)
%! mňa? n břeffí!

Saťub a protoš beg treftu neóůftaL žmobl
fe [nab omlontoati námobem matčiným?
io neprofpělo, poněmabš měl ímobobnou
můli. SRobl fe omloumati uftoupenim
prawa prmorogenítmi aa ťrmi čočřomou?
io prograóomalo gifítnoft Site nemoblo

írmánč 14mm! n
IFOOUV5.9 Vy./U [.

“

Sařuba omlumiti přeb “Bobem a protoá
iei boítíbl treft. Dn míběl gármutef otcům
nab timto Hamem i muftl opuftiti bům
jeho; opuftiti mufú matťu, jen; mu t
glčmu pomáhala; rogtráen byl [mačeť
bratríťg', ienš ieft neiušffi na fmětě a Šití
muftl to bdění a ftrarbu pro pomítu bra
tromu. těle tu mgptnilo fe, co pogběiiSere
miáš prorof aagnamenalz „QBčg a mia,
še gle' a bořťě jeft opuítiti gm:
fpobina $obatmébo."($er.2,19.)

26. Bakalu utíká přeo bratrem Doom.

1. Moiš. 27, 28.

*Beotošnenómiběl mšbgďt; (šíau bra
tra fměbo pro poáebnaní, ťtenjmj byl
pogebnal mu otec, a umim! iobě, gabiti
bratra fme'bo. 5,03 tbgá uflpffela Stebeťa,
pomolamni Safuba fgna ímébo, řefla ?
němu: vále, Gian, bratr, tmůi broai, še tě
gabiie. SRgni poílerbni blafu měbo, a utec
? Bábanomi, bratru mému, bo Qaran, a
gůftaň tam, agbt; fe upotoiila prdjlimoít
bratra tměbo a gapomenul by na to,
coB učinil proti němu. S řeťla taťě Sfa
ťomi mčc tuto. *Bamolal tebg Stát Sa
řnba a pošebnal iemu, a přiťágal mu:
Sbi bo Meíopotamíe, bo bomu otce matfg
ímé. %ůb pat mtíetnobouei poáebnei tobě,
a bei ti grůft, a rogmnoš tě, a bei tobě
pogebnáni 91brabamoma„i [emeni tmčmu
po tobě, abys mlabl gemí, ťterou gailí
bil běbn tměmu.

Dbeffcl tebg Satub bo Sádran ť
ítrtjri imáma; %! mg;, přiííe! na jebno
mífto, a chtěl na něm obpočinouti po
aápabu ílunce, toga! 3 Eamenů, ťteřiš tu
leŠeIi, a pobloáim pob blamu tmou ípal
na tém; míítě. S miběl me [nácb řebřiť '

ftoiíci na semi , a mrd) iebo botóťaiíci
ie nebe; anbělg taťě %oši mftupuiicí a
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Bftupuiici po něm, a óofpobina, an
fpolěbl na řebříť,řťoucibo jemu: Šó iíem
(pofpobin, sBůh letabama, otce tmébo, a
QSůbsram. Semi, na t'teté fpiš, tobě
bám í ícmeni tme'mu, a bube fimě tmě
jaťn prací)čemž,(\ poáebnána bubnu
m tobě a m [emeni tměm mHeďa
poťolení aemě; (\ bubu ftrúgcetmůi,
famťoIi půjbeě a přimebu tě safe bo ge

mágal fe tat'ě fIibem, řťa: QSube-Ii ?Bůb

íe mnou a babe-Ii mne oítřibati na ceftč,
ftetouš id ibn, i bá-Ii mi chléb l'pofrmu
a roucho ť oběma, a uamtátim-li ie fífattně
bo Domu otce íměbo, bube mi &;)ofpobín

ga Šioba, a fámen tento, ťtetóg ifem
mpgbmibl ua anamcni, bube floutí bům
9303 a ge mfíed) měcí, tterěg mi bd, be

íátl'g obětomati hubu jemu.

mě této, a nenputtim tě, aš naplněný
bubnu mffed'g měci, ťterěš item pramil.
91ťbgš procitl Statut) ae fna řeťI: !% ptam
bě óofpobin ieft na miftě tomto, a já
ifem neměběl. QI Ieťaje fe řeťl : S'saf brusné

jeft mííto toto! menit tu jiného, iebíně
bům 23031'a brána nebefřá. %ítam tebg
Salub ráno, maul fámen, ťtetg'ábg! pob
[ošíl pob blamu fmau, a mmbmíbl jej
na anameni, polím bn oleiem fmrcbu. Ba

\

Sinaiímánt.

1. Saťub probřeffíl fe těžce proti

bratru fměmu, iebng připramil o ptáme
ptmowgenftmí a o poěebnáni otcomo, 6
ťterg'mj fpojenn bylo mlabařftmi m bo
mě otcnmfťěm. vážení! těž proti otci fmé

mu, iebog bg! přelbal a otlamal; ga to

bo nyni ftíbaii tteftg břichu.Ba bne5putu
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ie, negnaie reftg, fraiinon cígou a neměba,
boibe- Ii cíle iměbo aneb =Ii fmutně na

ceftě gabgne, a fbgá ie tmama noc pří
blígí, ulebá na tmrbě toje ie ftracbem,
neitane-Ií ie toříftí bramě iměře, iená ie
m puftínód) uťrljmó a blebá foříft imou.
S“ Šeli těšce [)řícbn iměbo. %ůb, ienš ie

nab l'aábtjm ťaiícim cáb imílomámá, imi
Iomal ie ínab Saťubem a netoíiťo chrá
nil iei přeb miielíťou líbonon, nýbrž; po
těiiíl bo i míběním nebeiťljm.

Qočtíí iime ie, ge miběI Safub me
inód) řebříť iabaiící ie imtdyt ucbeB aš ?
Semi a po něm miběl auběío mftupniící
a ieftupuiící a bočtli iime ie bále, še lllll
*Bůb bal příilíbení amícííitní imě ochrany

na čail) buboucí. *Bobobně iebná 58119 i
B tebou, aníii iaftoťróte to umaguieš a
toho ft mášíš Čí neieííló i tobě anbělp
ímé, aby tebe oi'tříbati na miíed) ceftád)

tmtjcb? 521) bíš fnab: QI ťbe še míbím

anběía iměbo'? —— Wetoibíš [)o omfiem

očima těleimjmí, protože ieft botoití ne
míbítelnon a nenónámáš iebo námobt) a
mnuťnutí, protoge ieit míca tmá mblá a
neblebíě tmu, the nebefití anbělomě
přebnáiieií profop a móbeďm tmě sBobo o

obtub přícbúóí opět f tobě, aby tebc po
těiiííí, iaťo potěfiííi Seáííie tcpícíbo m ga

btabě ©etietnoniťě. %čpomcň it, je „při
náfieií poťoi líbem bobcě můle“ a 3e

flabon na oltář ?Boěí m nebeiťěm Sem:
interně proibg tmě co monně ťabíbío m
glatód) báníd). Qt čtobo iub': „Sat me:
lítá ieit bůitoinoit tmá, Še anbě
Ig pomotaí 5Bůt) ť ochraně tmě.“
(©m.Satoíím) „sum; tebp níl'bg,“
mornie im.$etnarb, „Pbe ieit ittááce
ntůi? Qboá bo miběí?"-, ale tcmei u
míře a bágní %oáí, a anběl itrášcc ob
ťolěbťp tobě P ochraně banó neopuftí ten
be, ale bopromobí bufii tmou, aby bob
na byla po ftupníd) řebříťu nebeifébo

mftoupítí bo raboftí měčně. ——QI co ina:

mená onen taiemntj řebříť nebeiťú? “Bří.
pomeň ft, še ieit to Rrífhíš fám a itupně
řebříl'n iiou přemnobě sáítnbg, ťterěš
nám imám utrpením a imon imttí mp
bobpl a iťme Eterěg iiitěbo příftnpu ?

?Bobu máme.
2. Saťnb procitnum pramí: „ěoz

ipobin ieit na míitě tomto a já
ii em neměběl." (5,03neměběl Saťub, ge
sBůb ieit miiubl) přítomen? neměběí, še
Eamťotí gafilí otcomé iebo, miiubl) poctu
a bífp mgbómaíí áěoipobinn? %Šbpt iám
přítomen búmal obětem, ťtecěš ťonúmal
otec iebo. O čem tebp neměběl Satub?

(što. QIuguitín bí: sJteroěběl, áe í
ťcomě gemě óaiííbené sBůb gie
mnie ie m iíámě imě, a ěe iemu
tubt) toť blígťo ieit, iaťo m Ra:
naan. ?lno „Qšůb není baleťo ob
iebnobo ťaáběbo 511618; nebo to
něm Šíieme, bóbáme ie a iime.“
(Gťutť. 5211).17, 27.) 9! co bí pro=
toť Setemiúšz „%)oipobín meliťú m
tobě a mocntj m íťntcícb; iebog
očí otemřeng iiou na miiecťp bít
tg ?lbaíuomg. (Ser. 32, IQ.) Šišrotog
neftradmi ie na Šábnění míitě; nebo sišán
S tebou, ťbcťoíí iii. QI pobobuě iaťo gie
míl můli ímou Safubomi, giemíl ií í to
bě — aipoů [)Iaiem tměbo iměbomí. —

3. Sitemůgeme ie tebp bimítí, gc $a
fnb m imatěm nabííení gmoíalz „óěco 3ně
ieit miito toto; neníf tu iiněb'o
nejít bům ?Boěía brána nebeiťá."
sBcočóbůÍO ie mu mífto toto bútí bcosně?

?Brotogc Učící)tíáíí bniíi iebo; buiie abošnú

gmolala bo: žlBelebně a přeimatě
ieft míito toto, protoge %ůb ie tn 5iemuie.
Qt ieftlíge mífto na pouiiti, m němé ie

giemíl Qoipobín, bylo mechně a přeimatě;
coš máme říci o těd) míitecb, Ptetěiiiou
ť poctě ?Boší amíc'ífitě mitěláng. Galo
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moun již; mgcbmalomal melebnoft chrámu
Samialemfl'ébo, Ebeá l'onalp fe toliťo
oběti frmamě i nerrmamé na nngprofíeni
barů Pu móbání hitů a na počeft a ofta
mu %ogí. (50 bylo ale tyto oběti ítaro

čúťpnní meble oné, ťteroug mgťonalRtiftuB,
náš Gpaíitel, na l'říší a l'terúšto mšbt)
npaťuic fe, ťogfoli ťněg přiftuupí ť oltá

ři ?Bošímu a nepnííťmrněnébo SBetánťa
m apůíobád) d)!eba i mina obětuie Stci

,. ,
. _ A , - ,

. v/ďžy . .
, ' . - *.'-“163»Vv/"/:_.. ,

nebeíťěmu? Snem-lig (bránu ťřeft'aníťtj mno

bem ílamněiííi a melebněiňí nab chrám
Setufalemfťtj. (Santo fnab [ťmoftnofti a

nsbnbami fmtjmi přebčil mnohé chrámy
ťřeít'aníl'ě; a mňať bůIeŠitoftí tobo. co ye

m chrámech ťřeít'aníťód) helmě běie, mt)
niťaií ťřeíťnnfíti djtómomé balel'o nab
onen chrám Seruíalemíťtj. © nicí) fe
můše říci: Sároůněf i ohlašující a ímaté

ieft mifto toto, neuiť tu jiného nešli bům
?Boší a brána nebeířá.

27. cí'lalwh u (mého litím íúhana.

1. 932013.29, 39.

Sbfíeb tebt) Šatní) přiffel bo čelně
wúdyobui i učí—elítubnici na poli, tég tři

ítúba moci lešici poblé ní. % řcfl paítlj

/;
)*"Ě—Í—Z..

řům: Šrutří, obřub jíte? Rteřiš (>pr
měběli: 3, Šówa. Sidygla tóge íevřeťl:
Budte-li Bóbana, fmaa Škácha-ohm? Siem:
Bnáme. SDÍ: 3brám=li ieít? sJišmmělnžli:

Bbrám; a hle, Smithe! bcera jeho přicbúčí

B ftábem imám. Sitemuš cm;;; učí-el, ob
malil Eúmen ob ítubnice, a napoiim ftá
bo blafntě aplaťnl očnámim ii, ge ieít
bratr otce ieiibo a fgn Siebeťg.

5.
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91 ona pojpicbajie ognůmila to otci
íměmu. Rtetg'j lbg; ujlgjjel, še přifjel Sa
ťub, jpn jefttg jebo, běžel mjtčic jemu, a
objaw bo políbil a mebl bo bomu jmě
bo. QBoflgfjem pal' přičinp ceftp, řell ea
ban: Sbalij proto je bratr můj jfi, bat
mo mi jloušiti bubeě? *Boměč,co ga mgbu

áóbóš? žDiěl pač Baban bmě beein: Sliu
a Simbel. Salub milomal žllúcbel, a četl
[. Bóbanomi: %ubu jlouěiti tobě ga Sió
cbel, beeru tmou mlabjfi, jebm let. Dbpo=
měběl Baban: Běpcf jeít, abgcl) ji bal
tobě, nešli jinému muší; gůftaň u mne.
Gloušil tebp Sačub ga Simbel. sBojebmi
letecl) pal Baban lftimě bal Salubomi
ftatffi bceru [roou Eiu ,ja mangellu a
Sařub mufel jinb'cl) febm let jloušiti,
aby Simbel ga mangell'u boltal.

sBo těcbto letecl) řel'l Satub tefti

froěmu: *Btopuftiš mne, at je namtátim
bo mlajti a bo gemě ímé; míč, jať měruě
jíem flouáil tobě, a jal meliťě m tuťou
mód) bylo jmění tmě. mtálo jfi měl, ptmé
nešli jfem přifjel t tobě a nyní boba
tóm učiněn jfi, a pošebual tobě Sboípo
bin pro mne. 913mm; jptaroeblimě jejt,

abgtl) jebnou talé jpatřil bůin jmůj.
biell jemu Baban: Slecbf najbu miloft
přeb obličejem tmúm, nebo gtunenofti
jjem pognal, že mi 23% poěebnal pro
tebe. (5,03 tobě bám? nítanoro mgbu
fmou, tterouá bod) bal tobě. megabal
Saťub jiněbo, leč aby cojlolim fttatatébo
B mlnou hopenatou a neftejně batmg
fe narobi to jtábecb Bábanotoócl), jebo
bylo, co ale jebné borloo bube, bg
fsában pobršel. Baban byl 6 jmiouioou
tou [Dofojen, a Safub čaje pajl ftóba je
bo. Qlle Baban bo melmi utlačomal, a
jřoro po beíetfrát jmlourou tu jměnil, a
co ob bimol'e' jměři togttbáno jeft, Sarub
čaplatiti, a bol-Ii l'uB uťraben, 32 fměbo
boíabiti mufel. !Bůb tofjal byl óóftupcem

jebo. žlieťl-li Baban: „©ttaťatě omce a
ťogg bubou tmě," celé ftúbo ftralatě to
bilo; četl-li: „Qšilébubou tmě," jamě bílé
je robilo. % abobacen jejt Saťub nab
míru, a měl ftába mnoba, běrořt) i flu
gebnifg, melbloubp i oflg.

Moaitmáut.

1. *Břiflomi prami: Blěbo čloroěla
ttejce 23139fftče botffibo. -— Salub orla
mal otce jměbo, a— ble! Baban potom
otlamal Samba, ant mifto bcett) mlabíji,
gmané Siácbel, o l'tetouš Saťub ftól a aa
niá febin bloubúd) let byl Bábanomi měr
nč íloušil, měně jličnou a cbutamofti oči
pobtobenou Eiu mu byl to íňateť pobal.
íento Plam byl omfjem jen to oněcl) bo, '
bad) mojnú, ťbbj obecni) obgčej jabal,
aby neměfta r jůatťu přimebena bola
bujtg'm aómojem čajtřena, ťtetljjto gamoj
íměl genia) obbaliti teptro tentróte, Pbgš
jiš manšeltou jebo byla. — Salo to [ta
rém měťu, tať i m uejnomějfjíd) čafecl)
pottómame je bojti gbufta 8 tafomljmito
ajemo, ěe totij: ťbo jinému pobmob ftroji,
pobmobem treftán bómá; řiťámají, že
lbo metlp češe na jiněbo, jimi něťbp fám
mtjfán btjroů. Stať mnobú otec, maje
ptombati bceru počínal fi při tom ne
poctimě, tajil cbgbp její a flibomal měno
mětfji, nešli báti cbtěl a mobl; on my
jlil, řrútce řečeno, šenitba a buboucibo
četě jměbo ollamati, ale — otlamal fám
jebe; bcera bola nejmljfje nefjfaftna a
nebylo plóčů šóbne'bo fonce, aš přijal
jii š bětmi jejími bo ímě'pobomu na
gpět. —

Sat mnobú černil gpomftt) aneb ge
aifjtnofti joujeba jmébo na úřabě aneb
ro bomecl) poctimijcl) libi, cbtěje taE jiné

ťlamati, ale leč a left jebo přiffla čajem
na jemo a on — ftál tu fám očetněný pe
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felnou barmou [Šimofti a pobmobnictmi.
Sat mnohij chtěl na trhu ojTibíti jiného
ťoněm janl'omithm aneb jlephm a ojjibil
jebe — měl 5 toho joub, pro iterhj mu
fil probati Druhého abraměho ťoně jmého.

sBrotognapjal moubrh (širaihz „Rooá jámu
Popá jinému, upabne bo ní a ťbo bliž
nímu ťámen najtami, uragí je o něj a
ťbo ofibío jinému Habe, gahhne m něm."
((šir. 27, 29.) io famě připomíná “»Da
mio proti fjl'ůbci fměmu: „cýluboťh bůI
topol í mhťopal jej; ale jám upabl bo
jámh, ťterou byl ubělal. Dbráti je boíeft
jeho na hlamu jeho a na jmr hlamh
jeho nepramoít jeho Bjtoupí." ( aim 7,
16.) Sint je jemi jprameblimá ruťa pro
gřeteblnofti Éojjťé jiš óbe na semi; omfjem
ne mgbh, jen 3 čáfti; můje nám mjjať
bh'ti ruťojmím, je je úplně a bořonale
ójemí po jmrti, jaťoš inagnačií sIšán Se
áíě [(omh: „Satou měrou měřiti bubete,
tatomou bube mám čaje obměřeno." (Wat.
7, 2.)

2. % učinil Safub máčittu Séábano
mi: „QBíš,jat měrně jjem [lougil
tobě a ja!! meliťě m ruťou mhd)
tho jmění tměl“ — sJ“.šotěfjiteblně
to gajijtě pro Saťuba, Že je mohl B bobrh'm
jměbomím obmolati na [mou měrnoft
a pilnojt m jluábě Eábanomě a tattěš
i to, je Dlouhá léta u něho trpělimě
jetrmal. Gnab i ti), milh čtenáři! jloušiš
blouhá léta, jnab itobě čajem bojtí těšcc
je mebe; nuje, mgpomeň ji na Esaťuba
a jiná taťtěš měrně a pilně a m trpěli
mofti. QSůh na tebe nejapomene 6 ob=
měnou jmou. ©Iu3 měr ně; “nebot ne
fmíš ftateť pána fměho pomajomati ga
ftateť jmůj, 5 něhog th mohl a jměl
něco móíti pro jcbe aneb rogbati jinhm;
můbec nejmiě B jměním jobě jměřenhm
jinat hojpobařiti, nej jat můle pána
tměho ani aneb jat on ti bomoluje. $te

říl'ej: Emčou má jejt příliš malá a ne
patrná, proč bych ji tebh ghe a onbe, co
nahojpobařím, něčeho '.:iejměl,maíti? —
53oma3, je mgbu ímou fi umlumil B pá
nem jmhm, ona B tmp'm přimolenim, tať
jat jejt, určena byla. Sat můješ tebh
bege hříchu na to pomhj'jleti, abhé jou
ťromě, ga čábh jměho pána móbu jmou
gmtjjjil? %ub' jjetrnějfjím a pat, co jíte
umlumili, ítači r potřebám tmhm; paťli
mjjať něťbh fi gbhtečnh'ď) mhloh bomo
Iuješ, na př. je je chceli lépe fjatiti, ge
chceš je nětbh hrou obmejeliti, je chceš
hobrěho nápoje hojně pojjímati, toái febe
mětjjí mjba pro to a pobobně tobě ne
jtačí; neboť jtaří čítali: „Roo ťupuje,
čeho netřeba, probámati bube i to, čeho
mu třeba." Umag, co pijíe jm. sBamel:

„Cžlušebníci ať jjou pánům jmhm pob
bání, neoťrábajíce, ale me mjjem pramě
měrnofti botagujíceJ' (Ein. 2, 10.) ítBěrnh
jluha jejt meliťh poťíab m bomě, a na
opať, neměrng' čeIebín jeft meliťá neho
ba m bomě, jeji jjťoblimějjjí ajemněho

globěje; nebot přcb tímto můjeme ucho
mati měc pomoci bmcři a gámfů a hlib
th, ťboá ale můše gamříti a uhlibati bům
jmůj přeb ihajou Domácí? % jeft neměr
nh' [Iuha taťě příjnějjjíl)o trejtu hohen,
poněmabš bůměrh m něho jloěeně ale
ušímá. íaťě mu to nic neprojpímá, ne
boť neměrnojt m [Iuábě je čaftoťrátc m

pogbějjji bobě jama a těšce trejcc. ma
měcech obcigenhch nejpočímá šábněho fjtě—

ftí, není při nich Šábněhuopožehnání 230

šího, jat řiťali naíji jtraři: „meměra je
fměmu pánu oo ňaber rotaci,“ a „ne'
jprameblimh groš mnohé poctimě glatě
3 bomu mhhání." Wabi to probuguje je
to jluae nejpramebliměm m poabnich [e
tech, ne-Ii břímě, glě jlrrěbomí a půjobí
jemu meliťh' bol a ftrach. —-—Sat bíajen

naproti tomu jejt čloměť poctímp', jené
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říci můše: %ííe, co mám, ieft jmění po
ctnoě nabntě a gábněbo ncpoctiwčbo [)a
Iíře není to něm. infomó ěIoměf můge

fašběmn ítněíe bíebětí to oči, můáe oogi:
matí poťoině a utěfíenč 3 toho, co má,
nlůěe bege báóllě ípátí, nnolgeB bůměton

bíebětí bo bnboucnoftí a ínůge „5 pře
íměbčenoftí míaítní učíti jíní: „Gin bo:
bře a mámě a neboi fe ani ťrále."

23116pilný a pracomítn'; nebot'
proto ití bn! bo bomu přijat a proto
fe ti bátoá móba hod, aan práce potřeb
ně ťonaí. inbíč to potoinnoftí tmou,
aan fměmu pánu, feč fila nod, fíongíl;
nečeťei, ná fe ti práce určí aneb ho tu
Tou pobá, nóbrá d,)op ie cbntě bílaa
mlaítníbo bnntí ítoébo; nebomnííoej fe,
ěe if! ímé pominnoftí gaboft učinil, Ebng
iii prácí froon íebnbylo obbnl, anobrg
tonnofnagui [e, aan, co tobě nločeno,
to! bobí'e a boťonaíe tvnťonal, inf jen
možno, (\ paťlí tí něfbt) to ftawn twění
fruííno (\ paťlí fe tmá práce řábně a
fpramebíitoě neocení, pařli ča bobron
toůlí a fnabn ímon ftršíš nenónaíoít a
netoběť, hutí trpělimá (\ tvópmnen ft na

toljroť SDucba fmatébo: „měniči nv nená=

wííti tě.;ťon práci (\ orbu, Heron ítlooříí
Steiwněfíí,“ (©ir. 7, 16.) a opět: „953
ben bobtlj pogíwei bobrúcb wěcí a na
alá ben fe připramni, nebo ten i onen
ftmoříí sBůby/' (CSTN. 8, 15.)

3. QImfíať, tot) bofpobáří! chcete-lí

míti měrnou a pílnon čeleb', neiebnejte
8 ní tať, jaťo iebnaí Slában B Saťnbem,
an bo točííčnljm gpůfobem oťlamati íe
inašíl (\ jemu níabu nmlnmenon báti
fe gpítal. Sig to ftarém gáťoně roófá
5aí %ůl), aby fe bofpobář i co ho bomá
beť aaíbomal, ia! fluítí na čtotrěťa fora
toeblimébo. go boípobóřftnaí ftaród) Šibů
bn! totiž; obněei, ge íe obilí mnfílapá
malo ae flámn pomocí moli. Žito too

Iowě totíg mnfeíí to ťoíe d)obítí po ljrítíd)
čafto boftí mníoťo načerbranúd), tal' še
gbmíbáním nob weímí nntbíííoali, při
četná iíní bofpobářotoé něl'teří 5ama3o
malí ínonln, aby cbobíce to obilí nechá:
poli a negtotjťaíi řtaín. Sínše íínfíte, co
naříbíl %ůl) ffl'óe SJIojgíffe: „Siegatoišeš
nřta mola mnmínaiicíbo na bnníně obilí
tmě“ (5. W013. 25, 4.); aby totiz amířc
to těgfíí prácí ímé mělo tafe iní'ébofí pří
[epííení

Iseít-Íiše $ůb taťto ie ftaralí o
botoábfo pro ěíotoěPa pracniící, čím wíce

áábá, aby ěíoměť pro jiného fe bllIOŠ
bicí měl potřebného pol'rmn i to bofta
tečné míře i to patřičné bobrotě. Glo.

?lpoíttol sBrunel učí: „ópobrnt icft [Ingeb
níť móbn tmě." (1. Sim. 5, 18.)

3 má gaiífíč ěeleb fprmnebíímé ná
roh) na lllóbll nníínmcnon, ieliťoá to
nabíii této určené obpíutn bílo ímé ťoná.
Stať. meliťíj to tebn [)řid), ropě bn bo:
fpobář bělníťůní a čelebínůín ímúnz goa

ííonšcnon mótn bnb bátí obpítaí aneb
ií gabrgotoaí a tepnu poóběii, ncg nmln
tocno bylo, ii poíťntomaí. %óííomně
naříbil *Bůbz „9205ůftatíe móba bělníťn

ttoébo u tebe 03 bo iítm,“ (3. Woiš. 9,
13.) a na jiném nííftě: „9ře5apřeě rugby
potřebnébo bratra fme'bo aneb příchoóíbo,
ťtetóš S tebou bnbíí m saní (\ w branná)
ttotjcb: ale téboš bne Dáš jenín lnsbn ča
prácí iebo přeb gápnbem flnnce, nebo
cbublj ieft, aby nemoIaI proti tobě ťvšáo

ípobinn a počtěno by bylo tobě ga Web."
(5. 93013. 24, 14). ?! ftanj “.Eobiáš toč
řaónje ínnn íme'mn: „Ěboáťo-[íbn tobě

bělaí, bneb čapíat' jenín 11131511(\ íngba

bělníťn ttoébo of neóůftámá u tebe.“ (Šob.
4, 15.)

%ntíteg“ tebt) boípobííří a pánomě

fřeffaníftí! fpratoebíimí (\ nónaíí ? čeIebí

ímé, bámeite fínbc'nn, co jim po boáfťěm
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i [ibfťe'm prámu nálegí; paf můžete taťé
ob nid) šóbati, aby mám bílo měrné a
B pilnoftí mpťonámali; mg potom čaji
fté bočeťúte fe íprameblimtjd) pomocníťů

(: ťbggbt) něťbo 5 nic!; 3 bomu maííebo

mgftoupil, naleůnete fuabno jiné, řteříbu
túbi uprúgbuěné mifto mgplnili; ano bu
bou fe neiebni poťlúbuti ga fffaftné, ge fe
boftali bo bomu, ieboá súťlabomé iíou
ípraweblnoft, pořábeť a poetitvoft.

28. _Sakuh [: mmrí ho 111an [m.

9m [měta 2265.

]. Elliojá. 31, 32.

31393 S'aťub wiběl, ěe Bábau poči
nů mu ítatťů jeho čáwiběii, mw fguowě

jeho boťonce pramili: „*Dobral Saťub

lufíeďo, co bylo otce naňebo a 3 jeho
ftatťu obohacen ieft,“ gmlófft', fbpš mu
řeťl b;)oípobin: „mame—aťíe bo gemě otců

fmúd) a ť robině íme a bubu S tebou:"
pomolal mat-Del a Ein na pole, the páíl
ftába a četl: %ibím tmóř otce mafíebo,
že není fe mně tal: přimětimú jaře mám;

iinbg; a lvffať fanu) mite, še mííi ňlou
flougil jfem otci wafíemu, ale otec wáš
oťlamal mne, a anténní! "16b“ mou befete

“a

%
%
\1“*

> V\
!%

b'!.

z"1-Čl.—,':„„

ťráte, a mfíať nebopuftil %ůb, aby mi
uffťobil; ale 93% poručil mně: %ítaň a
lugibi ge čelně této, a Hulťťaf fe bo gemě
natočení fmébu. QI obpoměběh) Simbel a
Eia: llčiň mííeďn, coš přifógal tobě sBůb.

SIBftaI tebe) Sařub, a mfabim Děti 0 man

gelh) ua melbloubt), obffel; a maul mffeďen
ftateť ímůi i (žába a čebošl'oli lv Wein

potmnii nabyl, iba ť Síófomi otci ímé
mu ho čelně (Shaman. íobo čafu byl
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obfíel Baban ť ftřibáni otoci, i atoěfto
mano mu ieft bne třetíbo, ěebt) utiťa!
Saťub. %gam tebg Baban bratu) ímé,
boni! bo ga bnů febm a poftibl bo na
hoře ©alaab. Qbiběl mňal' toe [nácb QBo

ba řťoucibo iemu: ?Barui fe, apr nic
oftře nemlumil proti Saťubomi. Šaťub
gatím rogbil ítan na hoře ©alaab. Baban
[)o gbe bobonim meble přiřaóu ašoáibo
S ním melmi přímětimě mlutoil. S učí:
nití meči íebou fmloulou, ge mgbgďg
přátelg gůftanou, a Baban polibim beer
a wuufů ímg'd), namrútil fe Domů.

%ogiimání.

1. !Bibíme gbe růgnici m robíuě a
Eee bněm pomftal meči getěm a tchánem.
Bet Saťub byl tentróte neminng'; neboť
tchán iebo Baban počínal mu ftatťů
iebo aúmiběti, a fyuomé Bábanomí
minilibo, še pobral roffecťo, co
bylo otce jejich. Še břimeBaban
Saťuba ofíibil. ge Baban umlumenou
mgbu getí ímému báti fe apíral, to mňe
Ešafub fnefl, to ii; gaponměl; to ale co
fe nyni bálo, že mu Baban admibi boj
nébo ftatťu, ač manáelťg Saťubomt) ifou
bcerg, a bítťg jeiid) jíou mnuťomé Bába:
nomi: to, že bo fímagromě jeho, totiž
fgnomé Bábanomi, mini 5 pobtoobu a
ťrábege, ťteronš prý na ftatfu mlaftníbo
tchánafměbo spáchal, to be'Ie ínéfti ne
mobl. í's obeííel 3 bonru Bóbanoma.

Sžať poroftároaji něťbt) meliťě růgnice
m tobiuád) pro mánuě líbíťě. Báloiít,
[aťomítmi, bněmímoft a prrblirooft mrd:
áeii čafto fliug bo těla robing, obíftě=
puii fgna a beeru ob frbce otcomíťe'bo
a oóbrojuii bratra proti bratru. Srl-Ii
get , ifi=li neměfta to bomě taťto toget
maném a rogťmafíeněm, pro 223%, uftupui
“[targ'm robičům, porno rnůšeě. „ng [)ně

mírná mgbuguie ímárg; Ebo trpělímg' ieft,
trotí móbučenéf' (*Břífl. 15, 18.) Srp a
fnóffei ťřimbu to naběii, še čafem přiibou
ť postraní, too; ti ublížili, poftěgui ft
?Bobu to moblitbad) mřelód) a proB

?Boba, aby ti bal přileáítoft ofměbčiti
robičům, ienš ti ublišují, fmou měrnou a
upřímnou lánu. QBegmi na febe ťřiá
fmůi a náílebuj Rrííta. — spam mfíať
foušeni tmě ieft tať meliťe', še fe ti čbá

bg'ti neíueftteblné, še poóbúmáš [roč cti
a bobrébo jmena i ímébo abrami, bIeB,
abgo fe &Domu tať neffťaftnébo mgftčbomal

8 robinou froou bo bomu poťoje. Webof
mír a poťoi náleáíť nejmčtfíim ftatťům meč
bejfíím.

2. Rog; Saťub giemil maušelťdm
[múm úmgfl, še íe mgftěbuje 5 bomu
otce ieiirb, obpoměbělg %Ráóel í Ria:
llčiň mífecťo, coš přifógal
tobě žBůb. — 8 tobo mibíme, ge
iaťťoli Baban a [guomé jebo tg'rali Sa:
tuba, on proto netóral a neopuftíl man:
Šelťg ímé. Webof tgto nemoblt) 5obpo=

měbng býti ga minu fmébo otce a
frog'd) bratrů. — gtiťbg nemá manšel
fmou mangelťu túrati pro chybu tobíčů
ieiíd), autě má manjelťa muší ímému
mptúřati &;ng robičů jeho. ŠDitě áábné
není obpoměbno ani přeb Iibmi ani
přeb ašobem ga ímé robiče. — Seíítě
toětífi by bylo rbgbou, ťbgá by můg cbtčl

genu froou opuftití proto, že utrpěl ťřítobu
a urógťu ob robičů jejich — aneb ťbpbp

ii chtěl go to ob febe mgbnatí a moou:
bití. Sat mile fe čloměť ošení, náleáí
čena ne jiš robičům ale muší ímému a
nic ii mice nemá ob nebo obloučiti:
„Šena opuftiš otce a xnatfu froon a při:
brg fe muse fměbo." íať ční roaťas
Gona ?Bošibo.

3. ngš fe bogměbělBaban, še Sa:
tab 5 robinou fmou opuftil bům iebo,
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boni! bo fe font) frop'mi; nepochybně
proto, aby mu učinil náftli pob tou
gaminťou, še ielt nemběčen a še fe to ne:

přitomnofti iebo obloučil. ěnab bo cbtěl
ť na'mratu přinutiti aneb cbtěl bo aba
miti mnebo "ftatťu i gen i biteť a ta! fe
mu mftíti. — Vieš ceítou roňmgílil íe
Baban, bněto iebo mgbaíl, on uítrnnl fe
nab bcerami a mnoučatt) ímúmi a ťbgš
Saťuba bobonil, učinili meči íebou
ímIoumu, je mšbgctp přátelg 5ů=
ftanou. .

sBaf-Ii if! tt), milá čtenáři! měl taťě
melittj fpor, bněm a foub B robičemi

ímé manáelťg aneb Bpřibugenfttoem ieiim,

paf-Ii ti přeb lety učinili mnobě ťřimbg
a [fťobg — nuše, aapomeň to, pobei jim
při neiblišfii příležitofti ruťu ť fmiřeni a

učiň S nimi fmloumu, áe mgbgďp pirátem
gůftanete. Sig fnab nablišeii, še ti uči=
niIi ťřimbu, i ti) [nab učnamáš, ěe iíi
něťbg B nimi iebnai neopatrně aneb m
bněmu, ta! se i toš iim taťe' to něčem

uťřimbil. ešte, fmět mám to běře ga ale,
že, přátelé ifouce — ifteť íobě mice

neš ci5i. Ěůb mám to béře ga ale, ge
iíouce ipoieni úóťúmi fmagťp ťrme neb
přibugenftma, nemáte nejen láíťg ť fobě

ale máte proti [obě gafft' a ťgíeloft to
frbcid) fmg'ď), Eterouš nemá fřefťan ani fpo

banu miti. %šbgt plati imám rogtaa %oši :
GbceŠ-Ii obětomati bar ímůj na oltáři a
rogpomeneě fe, še má bratr tmůi něco
proti tobě, nechej baru ímébo na oltáři,
jbi a uapřeb fmiř fe B bratrem [mtjm
a pa! teprm přijít a obětní bar ímůi.

29._ ýahuh l'e [miřil & bratrem
[mi)m (El'auem.

Saťub obífel ceftou, Eteroug iiti

byl počal, ale ťbpš bliáil ie !? gemi cba=

naneiíťé, fÍtGďJOt'oaÍfe melmi bratra ímé

bo Giana. woííat tebt) poflp !?němu, aby
mu oguámili natoraceni jeho a bo pro
íili, by mu tubt) fe ftábp a čelebi fmou
tábnouti bomolil. swg mfíal' tito tora:
timffe íe groěítomali Saťubomi, še (ifau
poípicba to ceftu proti němu fe čtgrmi
ítg muáů, bal fe meimi, a přeftraííen
ifa, rogbělil lib fluůi i ftába ímá na bma
pluťp, aby, ťbgbp (šíau jebeu pluť po
ragil, aípoň hrubý) óawomún byl. io
učinim, mobiil fe Mžobu: 93o3e otce mě:
bo %brabama, %oge otce mebo Sidra,
áěoípobine, tterúg if: mi řeEI: Diamrat' íe
bo gemě ímé a na mifto narogeni ímébo
a bobře učinim tobě, nejfem boben ili
tománi, ťteréš jf! učinit B flušebniťem
ímúm? sJiemaje neš bůl fmou, přeífel
iíem Borbón, a nyní 3 bioěma plutg
toracuii fe. QBytrbni mne 5 rufg bratra
mébo (Šiaua, nebot íe bo melmi boiim,
aby fnab nepobil mne i bitet múcb. íp
ift ílibil, že mi bobře učiniě, a rogfíiřič
íimě mé jaťo piíel' moříťb, ťterú pro
mnogftmi fečten búti nemůge.

QLropě tu byl [na! noci té, obbělil

5 těcb měci, ťteréá měl, bary ©íauomi,

bratru iroému: toč bmě ftě, ťoglů broa
ceti, omec bmě ítě aíťopců broaceti, met
blubic 6 mlabtjmi třiceti, Brum čtyřiceti
a búfů bmaceti, oílic bmaceti a oftáteť
ieiid) beíet. SŠ poílal po [lušebnicicb
[toýi—I)jebno Eašbé ítabo obgmlófítně, a

řeťl jim: Sběte přebe mnou, a butt
proftranítmi meči fašbúm ítábem. % rog

ťógal přebnimu, řfa: sBotta-Ii fe B tebou
bratr můj (Sifon, a opta- li íe tebe: (Si
ifi'? aneb: Stam jbeě? (Si jíou tyto měci,
ča Eterg'mi jbeč? Dbpomiě: Gluáebniťa
tme'bo Saťuba, pofilá tyto bary pánu
fměmu (Šiauomi, a iam taťě ča nimi ibe.
sllšobobnépřitágóni bal hrubému i třetímu

a mífecbněm, ťteřiá fíli ča ítábp.
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SBřebefílí teba) batomě přeb nim,

íám paf gůftal noci tě to ftaucd), a ťbgj
čaíně mítal, a připtamíl wííeďg měci přeB
hrob, gůftal fám, a ble! anběl čápaíil S
ním až ho rána, jebog Saťub bříme pu
ítiti ned)tě[, bořamab mu pojebnúní nebal;
i pogebnal mu anběl a proměnil taťé
jmeno jeho m jmeno Sóma.

82393 paf ílunce mgeíílo, tábna bále,
učí—e!přicháóejicíbo Giana bratra fmébo a

\\\\\

B nim čtyři íta mugů. Ss ípořábal bneb

plufg ímé, a myťdóaw mangelťám a Dětem
mífta, iicbš bt) íe brgeti měli), fám Qíauomi

naproti fíel, a blige íc ť němu ícbmťtát fc
přcb nim poflonil. SISSibapaf Gian pouía

genoft taťomou, běgel mftříc bratru fmc'mu,

obial bo a libuje plaťal. Sl pogbmíl) oči

uóřel čeng a maličfč jejich a řetl: (So

jíou tito a náIeŠi-li ť tobě? Dbpoměběl

Saťub: Sion bitťg, ťtcrěš bal mi %ůl)
ílušebnífu tmému. íebg wibouce matfg
přímětimoít (Žíauotvu, přiftoupilg taťé B
bítfami ťněmu a uctimč fe poťlonilg.
ŽŠ řeťl Gian: Sací ifou to [)oufomě, fte=
ré jíem potřal? Éobě, pánu mému, ob
poměbél Saťub, uftanomiI jím je ga bar,
abgd) nalegl miloít přeb tebou. sllle on
řel'l: říkám fám melmi mno'go, bratře
můj, měj íobě ímé. Ss řeťl Saťub: ste

tať proíim, ale jeít-[iše jíem nalegl miloft
přcb očima tlmjmi, přiimi ten báreťů
tufou nujd) a to pogebnúní, ['tenjmg
mne obbařil ŽBůl). © tiái jen přinucen

přijal Sfau ban) tyto, a chtěl boptomo
bití bratra na ceftě; ťbgg mííať tento
mu přebítamil, ge pro outlč bitů) a pro
muogftmi bobptfa jen počneuábla táb
nouti můáe, ročeífli fe ln potají a m láíce.
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mamtútil íe (Šíau ccftou, fteroug byl
přifíel, Safub ale tábl bále bo gemě dm
uauejíťě, a (vyblil při měftě Gálcm, Pbeš

řonpil pole ga fto beránťů, na něm?, móbě
IaI oltář a waómal neiíihěifíibo QŠDDQ

ióraclfťébo. Sta rogťaa paf 513031'tábl bále

až, !? 23mm, ťbešj fe mu ŠBůh přeb bmw

citi lety byl giemil a lDóbČÍúlU tu oltář,

obětomal &;)oípobšnu.Scíítě na ccftě gemřc
[a “módní, gůftamimííi mu fyua 23mm:
mina, ťterouš bliš měfta %etlcma íluííně
a 8 šaloftí pohřbil. Dbtub tóbna bále
gaítibl ftařičřěbo otce fmébo ieňtě na ŠÍIUĚ,

fterljš rabuic fc anatomicení fpna ftvébo,
nebloubo na to umřel, maje 180 let.
Gian a í'saťub uctimč bo pocbomalí.

Mogiímáni.

1. Rbgš fe Sařub bligil ť semi d)a
nanejffč, ftracbomal fe welmi bratra
ftuěbo Giana. “šuf Šije a trcícc fe řřimba
proti iinóm fpácbaná po bloubá léta m
paměti tobo, ťboá jí byl ípr'uhal. ŠDwacet
let fÍDllŠÍÍSuťub, btvacet let či! naólvice

m ŠaÍll a Iítoíti a přebcc jentě ncdxe bo
lítoft opuftiti; po bwaciti letcd; řřiwba,
iíš fe byl bopuftil, trpčí mu bm) Šilvota
jeho, gploguiíc w něm bágcíu a brůóu.
Dbťub to podnígi? — (Elowěl' mňgc čafem
fmtjm mfíeliťlj bol gapomcuouti, awííať
minu fmou nemůge tať fnabno 5 paměti my
puftiti. Sta př. uíměic-li fe na člomčli'a, Ete

róg byl těšťou nemoci íťličen, opět nomě

abrawí, wrůtí=li fe mu now!) šiwut, coš
tu ínabno gapaminá na bolefti, fterě
utrpěl, na trapné bnp, ťbež, ie byl na
íwěm Iůšťu fmíiel a m bloubé 110ci,ťte

těg bače [paní fttámil; fotwa ge mu 3
tobo luffebo jen jentě ílabó upomínťa na
paměti tťwi. lať i biba a nougc fmímjí
čloměfa mlaftně jen to ten ben, ťbt)

jimi trpí; iať mile pomoc garnitá, jig i

amigel Šel a panuje taboft a ípoťoienoft.
žBa iróna, fteroug půíobí gttáta nei
mětíííbo megbemibo ftatťu, gtróta pečlif
měbo otce a [aíťawě math), můše čafem
fuabnčii aboicna býti, nešli fe čloměť 3

Qočátl'u “ jid) brehu obgčeině- bonnjnlí.
Gas boji přemnobé ráno a točlični jíou
pramenowé, g, ťtetúd) raněné írbce můge
útěchu mááiti a jí oťřimati; píchne-Ii
abroi jebeu, tím hojněji fnab prúíítí potě
dm 3 btuběbo. QImffaPminu, mlaftm' minu
nám gapomenouti nelóe; onat' fe bluboťo
bo frbce garg'wó, ta! že ničaG, ni mgbá
Ienoft ii mgboiití nemůge a její blaB

motá a botirá mgbg nomúmi múčitfami,
tať ěe tasí m muili ťagbé buuti weíe
Iofti a wifi mnitřni poťoi. Žoto mgbg a
opět fe mracujicí mgčítáui ítaré mino
muobému ftáwá fe jiš tať neínefltcblné,
še íabá ť ímému brblu, d)ce íebe
gničiti, myíle, 3: 6 Šimotemltělcfnljm
čniči i blaě íměbo ímčbomí. © blásnc!
což, newiě, ge mina neměgí m frbci těleí

ném, anobrg bloub, ge ieít garyta w
buffi? —

sIšobobmě mnobó nteťl & mífta, ťbcž,

minu íwou Michal a muílíl, ge opuftim

iemífftě gločinu fměbo, utefl tafg památce
mim) ímé. © bláóllč! ieng fe bomnimáě,
iaťobg mina tmá utťměla a 5ůftala na
míftč, fbeš if! ji fpácbal a ne na ftbci, m
muílí, ťteré, faml'oli ibeě, 6 febou míň
a 8 ícbou uoftti mufiš! — Dpět jiný fe
bomuimá, še bl) ťótaiicí blaě íměbomi
ímébo mobl hlučnými tabománřami, těle
[nou togťoni umlčeti a čapubiti; než,
marná to námaha; jebnou muíí mneďen
ťřiť semnějífi umlhwuti 0 pol? molá bIaB
probugeuěbo [měbomí opět tať mocně a
proniřamě, info na ben, fbgá fe po [pá

tbaném čločinu poneiptm byl ogmal. $a
aaiifté „bc5boáni nemaji poťojef' (Ešfai.
48, 22). 25:35útěchy hloubi fmětem, mea:
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beiífi fftěfti a blabo ie netěffi, poněmabá
ieft gafalene památťou mlaftni jicl) miny
a nefftěfti a neboba tlači je bmoinú
fobně, poněmabš S nimi fe fpojuji mú
čitťp alebo fměbomi. ad)! mčbeclm bufíe
minou obtišené iíou bolu a ftrafti plně;
proroť ie taťto liči: „ýřiď) naplnil mne
bořťoítmi, opojil mne pelgňlein. Ba:
bncina jeft ob poťoie buííe má a ne
mim nic o [[těíti a bobrijd) bneeb; ča
bgnul lonee můi a naběie má ob Sánípo
him.“ (SBláč Set. 3.) „ano, měa a mia,
ge alá a bořťá měe to jeít, ge'B opuítil
©0ípobina." (Set. 2, 19.) — Eprotogucbo
mej íe wifi minn a jfi-li tal nefít'aftng',
ge jiš rány břichu noíiš m ítbei ímém,
utec fe ť ?Bobu ťaiieně; [tbcem ťaiieim
a íťrouffeng'm Spím gaiifté negbtbá.

2. Salub tobo upřímněŠelel,je bratru
íme'inu lueliťou lřimb'u učinil, ťbgš bo
byl o pogebnáni oteomo a B tim ípoieně
ptáme ptmovogenftmi přiieamil. S chtěl
napramiti, co bl) fe iefítě naptamiti halo,
ptotoá B tal melilou núbtabou, iať fta
tet jebo ftačil, mgffel bratru ímému
mftřiea ptamil: akciím, přijmi ten
báteť 3 tuťou mód) a to poše
bnáni, ťtetg'mš inne obbařil QSůl).

ŠDle tobo přiťlabu máme i mg ťřim

bn, ftettjcb jíme íe byli proti jiným bo
puftili, ble mošnofti naptamomati. Slej
lépe bt) omfíem bylo, bychom íe šábně
ťřimbp neboěinili, anobrě rugby ble tě
adfabn jebnali: (So necbceš, aby fe tobě
ftalo, nečiň jinému „libo fe tědjto [lom
brgi, neučiní měbomě niEoniu třimbg a
ííťobg; on fi připomene, jal to boli,
lbgš čloměť něco ňttutÍ, ibgš fe čloměť

oííigena a me [mi)d) piámecb altácena
mibi a protož bube íe me mfíecl) činecl)

míti na početu, aby niiomu neubligil;
i mgpomene fi na [loma sJšifnia[m.: „Eepífi
ieft maličťo m íprameblnoíti, nešli nino

bo bůcbobů B neptamofti." (*Břiíl. 16, 8.)
aneb jal naffi přebťomě řiťámali: Qbo
ítoii o eigi, přicbági o ímé.

Sřbo ie m bršeni cigi měei aneb ťbo

blišnimu ufffcbil, má nemgbnuteblnou
pominnoft, abl) tuto eigi měc namtútil
aneb učiněnou ffťobu nabrabil; ibng to
nemůše učiniti úplně, má to učiniti aípoň
3 čáfti, feč ííla iebo ftači. SDoťub tať
neučinil, nemůge ob sBoba gábnebo obpu
ffiěni břicbů očefámati.

Sig m ftatém óáťoně nařibil Ěůb:
„llčinil-libg lbo fíťobu na poli neb na
minici a puítil-bg bomabo ímé, aby [póílo
Učí; coáťoli neilepffibo míti bube na poli
fmém aneb na minici, ga “bobu, jal; íe
umóšila, nabtabif' (2. 93203. 22, 5.) QI
to nemám gáťoně čteme: „Go platno
čloměťu, by mfíeďen ímět giíťal, na bu:
ffi paf gťógu utrpěl" (Slint. 5, 26.) a fm.
Satalim boťlc'ibá: „Slépe jeft ffiobu ttpěti
na ftatťu, nešli attatiti buffi ímou; lépe
pogbgti, co famo íebou břime neb po
gběii abone; lépe bobtomolně íe gřici měci
pomijejiei, nešli attatiti to, gač bychom
mfíeďo obětomati mufiliJ'

30. glam ob bratři (mna) nená
wiběn & probila.

1. 912013. 37.

%gblil paf Safub m černi cbana
neiíťě. ŠRěl bmanácte ígnů, ťteřig ílouli:
biuben, ©imeon, semi, Suba, Síacbat,
Babulon, Eban, Steftali, (Sab, 2líet, Sofef

a %eniamin. SBáflpaf Soíef, lbg; mu
bylo ííeítnáete let, ftábo B bmtřimi ímn'
mi, a obšalomal ie u otce 5 břichu mel
mi obalvnébo. Sirael paf iniloroal Soíefa
nahe mffeďg fgng ímé, jeng bnl meči
mffemi neictnoftněiffí, a ubělal mu íulni
togličnljcl)barem. %ibouce paf bratři jebo,
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še by ob otce nahe mffeďg mice milomán
byl, nenómíběli bo, a ani bobrébo íloma
na něi mice nepromlumili. *Břibobilo fe

tafé, še Sofef feu, fterg'š měl, mgpmmo
mal bratřím fmtjm, pro ťterú tím mice
nenómíběli jeho. sJteb řeřl ? nim: ělgffte
fen můi, ťterúá jim měl. Bbúlo [: mi,

\\ '
4,1.

lil/„Mg

pomftal ínop můi a ftál, a mafii [nepo
mě můře! ftoiíce flanělí fe fnopu mému.
proměběli bratři iebo: Bba-IÍŠťtólem
naffím bubeš? aneb aha-li hubem pob
búní panítmi tměmu? Síná taťé fen měl,
ťtetg'š mgptamuic bratřím, řeřl: Sbólo
mi fe me Mód), iaťobg flunce a mčííc
a bměab jebenáct Nemělo fe mi. (503

ťbgá otci fměmu a bratřím mgptamomal,
bomloumal mu otec jeho a řeřl: (5,03

ff;//

gnamenati má tento íen, [terp'g jf: měl?
Sha-lig id u matťa trvá a bratři tmoii
Bubeme fe tobě flaněti na gemi?

Bámibělí mu tebt) bratři iebo; otec
paf míče měc tu togiímal.

?! fbgá bratří jeho pafouce ftába
otce fmébo abl—gomanfe m (čichem, řerl

“% . * 5 v." .4 .

omce m ©id3em; jbi a mia, mffeďo-Ii fc

fft'aftně běie při bratříd) tmód) i bobgtl'u,

a poměó mi, co fe bějc. S přiffel bo
©idJem a naffel bo mug, an hloubí po
poli, a otógal fe bo, cobl) blebal. Dn
paf obpoměběl: bratří fmúd; blebúm, po
měg mi, fbc pafou ftába. 5 řeťl jemu
muž: Sbefíli amííta tohoto; flgffcl iíem
p_ať je pramíti: poiBme bo Qotbain.
(žel tebt) Sofef ga btatřimi fmg'mi a na
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ffel je to ŠDotbaín. thříšto tboš bo ugřelí
3 balel'a, prmě neš ť ním boííel, ínyílili
bo gabíti a mefpolet mlutoílí: óšle, ínář
přírbágí, poibteš a gabiime jej, a tebbag
fe lítaše, co mu profpěií fnomé jeho.
llílpňem to paf Stuben, UÍÍIOÍDGImgímo

bobítí Do 5 ruťon jejich a řetl: mega

bíieite bo, ani; mglětoejte trme, ale umrgte
jej bo cifterng této, ťteráě ieít na poníftí,
a ruce [roč garbomeite beg wing. 550 paf

pramíl, tbtě bo roptrbnontí gruťon iejícb
a narorcítítí otci fmému. Rboš paf Šoíef
přínel t bratřím íroúm, froíětlí bo ge
íutně a ípuftíli bo bo cífterno ftaré, Eteráš
neměla mobl). QI íebíce, abt) iebli íbléb,

ugřelí ifmaelítflě poceftně, ani přidníóeií
n toelbloubg jejich nefoucí monne' měcí

a tabíblo a mírrbn bo (Sgppta.
Steťl tebg Suba bratřím imám:

Goš, nám proípěie, gabíjeme-lí bratra
ímébo? Běpef ieft, aby byl probún Símae
lítíťtjm, a ruce nafíe ncbplt) políťmrněnp,
nebo bratr náš ieft. sBomolílí bratří ře
čem jel)o. Ql Ebpš mimo fílí nmbíanfítí
ťupcí, mgtábííe Sofefa gcííternl), probalí
bo Símaelítfťúm aa bloaceti ítříbrmjcb;
tí roeblí l)o bo (žgopta. QI namrótím fe
muben t cifterně, nenaleól pad)olete, a
rogtrl) ffatg, iba ť bratřím fmrjm, řcťl:
*Barbolete není míbětí a iá Pam půibu?
%5alí pal ínťní jebo, a IU ťrroí toselce,
tteréboš byli aabílí, ímočílí a poflalí otci,
řlouce: into jíme nalečlí; pobleb, ieftlí
to ínťně ípna tměbo, čilí ne. Ěteroug
ťbggpoanal otec, tell: (žnl'ně ígna měbo
ieft, gročř neiborfíí fněbla bo, Helma fe=
Šrala Sofefa. S“ rogtrb ronrba, obletl fe
mgíní, pláče fona ímébo aa bloubú čas.
Rbpš pal? fe [bromašbílg mfíeďp běti iebo,
abt) utoiílg boleft otcorou, nechtěl potě
fíení příiítí a řetl: Cžftonpím ťíonu
froěmu B pláčem bo brobn.

Mosiímání.

1. ©9nome' í'saťubomi gpacbali melí
tou obamnoít, lteroug Soíef, jia iefítě
parbolílem, wíběl, amfíal přeťagítí nemobl.
S obšalomal bratu) ímé n otce. Sbalíš
paf Soíef tať bobře učinil? ngbp byl
Sofeí na bratry ímé šalomal 5 té pří
činy, se je nenámíbí a příčně otcorog
abamití aneb roiíbcc jím fítobití cbce,
bglbg omňem pro alt) íímofl břeňíl; amffať
Sofef milomal bratry [roč. Dbamným
jebndním ieiícl; byl uraěen útlo', mramnp'
cít jeho, i měběl, „šeiebnaií netolíťo proti

kvůli ímébo otce, ale i proti přítágání
?Bogímn, ge tebg ípramcblímg' treft %ogí
na febe umalnií, a protoá poměběl otci,
čeboš powěběti třeba bylo, aby ie otec
potáraí, poučil, maromal a tím břírbu
na bnboucnoft přítrá učinil.

Bbr íoíbíme přítlab pramébo iebnání
í pro pomííšlimébo ťřeít'ana. Sbeařetnú

a fílecbetnp' muŠ uemífímá ft hrubě cbgb
jínóíb; blatoně a neiprmé íofíímú fr íebe

a ímčbo iebnání, ínaáí íe totíg, abl) trá
čel přcb ímětcm a přeb QŠobem 5038

m]Tí úhony; amífať úplně ílepúm a ne

lofíímamljm ro bo iinljd) býti nemůáe.
Rbgg totíg toíbí, se bratří či blíŠní icbo

bopouňtěií íe brubp'cl) a fnab í meřeiínjcb

hříchů, pro tterě i oni, í robim) ieiirb
bonou a libé můbec poborííení berou a
to mramed) fmócb puftnon, ínaší fe mfíím

mošmjm gpůíobem, aby břichu a pobor
fíení učinil přítrš. Sííbí fe ble námobn
nafíebo 5Dana a fpafítele, ienš pramí:
„Sen-lige bření proti tobě bratr tmůi,
ibí a potreíci bo meči íebou a jím famúm.
upoílerbne-li tebe, gíítal iň bratra ímébo;
paťli neupoílecbne tebe, příjmí ť íobě
iefítě jebnobo nebo bma, aby to ííftecl)

bmou neb tří fměbřů ftáIo ťaěbě ílomo.
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sJ'Sai'lit jich neupoftechne, potmě,; cirťloiJ'

(Ž))iat. 18—15.) — sIšonnišlimr') fřeítan
tebh hiebi chobujiciho bratra přebeloífim
jinúm, přimětimhm a přátelíťtjm napo
minónim a bomloumánim ob hříchu ob
mobiti a ctnofti opět čiítati a tepen)
tenfcúte, thá mibi, je míjeliťá ínaha
jeft marná, porot o hříchu těm, fboš,
bte ímého ftamu a pomoláni pominni
jion nab hřeííícim čloroěl'em bbiti, totiž,
robičům, učitelům, přebftatoenhiu a mrcha
uoítem; amííať toto ubúni ťoná toIiťo
S tim úmhílem, abl) pobřiaeného fmého
uaptatoili, nářage jiug'ih gabcaniii, loů=
bec abl) fe bobrhm mmmiun napo
mohlo a toelifé jíťobč íuab inuohhch libi
přebefjlo. ong jeft mnoho taťonnjd) po
ioaglimhch třeítanů? ?lih! coj mehni
čnfto chhbuji libé to tomto chlebu. íšal'
inuogi meInii ueípcaweblimě poíuguii
blišni ímé, neuftóie tať řťa nic jiného
Ieč jen chyb na nich nepogorujice; jal?

mnoói inŠni ímé ueuftále jlebnji a [to'
puji a to jen S tim uulhjlem, abt) je
na chhbách íhiebali; jať čajtoťrátc přc=
itucuji jejich flow a pobťiábaji jejich
činům hanebné úmhjlh, jen aby je mohli
5 hříchu miniti; paf o těch boinnělhch

aneb jťutečnhcb chhbách beg přičinh, beó

potřebh přeb jinh'mi mlumi a co íťrhto
bhlo, ge ftřech hláíaji a tuhtrnbuji. io
je uačhmá na cti utrháni.

íařomé ieDnáni jeft rojíal' neto
liťo bůťagem neboftatťu um; l' biignimu,
auobrš i [aino m íobě hanebnou nepra
mofti. — (Sloměť, jené biišniho fmého
miluje: bobře o něm ímhííli, oči ítuhih

ob jeho jlaboftí obioraci a mšbt) jen ?
bobrhm mlaftnoftem jeho hlebi a na ně
uťaóuje; paťii nemí, co by Dobrého o
jmém bliánim řici mohl: toš raběji mlčí,
neš aby beče bůtegité příčina; měl o něm

něco alého ohlaíjomati. 8 té příčinu) řeťl

sBan S'ešiš říšacifeum: „*Bořtntče! motor,;
prmé břemno 3 nťa ímého a tebh pro:
hlebueš, 0an mnňa! inemu aoťa bratra
jiného.“ (But. 6, 42.)

Réá bhfte tato íloloa sBáuě umášili,
fboš blišniho jiného míjetečně a úffočnč
ííetřite a ftopujete, abnfte ílřthté čim) jeho

přeb [mětem obhaIiIi n 6 jaťouft tajnou
rabofti ťašbému o nich poioibali! —
fs gfufjenoít uči, ge pomlouloači nebhmaji
lepíii těch, tterég pomloumaii, a obyčejně
čim mice íami chhbuji, tim mice po cht)

bách jinhch patou a fe ohliáeji. Rho to
té peci bh'má, jiného tam htebá a Fboš
na Štoutenfu ítiině, míjeďo luibi fotem
febe Šluté. Eóíťa bh fe mohla připobob
niti fněhu, ťtecú fauně, pabue mííeďo
óaťchloá, ba i bilou [efťiou ímou bacmou

celou ťcajinn jaťo ílamnoftnim courhem
ogbobuje, amfjať utchačftroi a pomluroa
mohla bh je přitomnati bejftimé plijťa=
nici, ťtecú ínih jete, mííeďu jfpinu a
bláto obťrhloá a to tom jilibuje, abl)
mfjeďo tohhiigelo gamačané a íliaťé.
sBtoto napomiuá Sťniha přij'lowi: „R utr
hačům íe uepřimčíjuj; nebo to náhle
naftanc čahhnuti jejich." (24, 22.) %! ím.
?lljouš boťiábó: „Qšómá to gié gnameni,
tbhž, nemocnému čioměťu jaghf černá;
neboť to jiftou ěnůmřon, ge je ť ímtti btiši;
pobobuě nťaguje čecnlj jtlógf utrhačům
na bliól'ou ímrt bufíemni." ©m. šarolim
piffe: „SBatuj je utthání, bbi nab ímh'mi
řečmi a még, ge co o jinhch iniumiš,

bubeě muíeti jebuou gobpoloěbitil“
2. Esaťub mitoioai Soieta nabe

wíjeďl) íhnt) ímé. — meni je čemu biroiti,

ani to nebylo měci neípunoeblitoou, ge
Saťub ímého abogného a ueminného
íhnťa Soíefa miioroal nabe mííeďh oftatni
[hm)-, neboť to měci přirogenou, ge gbogni

robičoloé nejóachomalejjji a nejctnoftnějjíi
bitťh ímé nab oftatni miluji. Qlle io tom
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cbpbomal Saťnb, še ímou čtolófítní Iófřn
f Soíefomi nápabng'm gpůíobem iemíí,
še iemn roglíčné přebnofti a oůtagn ímé
přígně bámal, ťteréá oftatní ! gamífti a
tonečně I' nenámifti protí Soíefomi po

bnontí mobln a tafp íťntečně pobnníp.
Be tento gbošnú praotec nároba

gibomftébo n mpcbomómání fnnjcb [nnů
cbpbíl, bnbíš mám, robičome' ťřeífanfftíl
ť nag'ftrage, abgfte i mp neopatrným ie
(botoáním ť bíttám imám nenaíííi fíme
řepec gamifti a pelgněť gáííti bo írbcí

jeiid). %ímaiíf neťteří robíčomě íměbo
míláčťa, B níníě fe maólí i n mgšfííd)
leteď), ieboá fíetří a iemuš nabrgnií m
taťomé míře, šet to omfíem mffeďg oftatní
beti uróšetí a boIetí mníí. íoto bítě
ftamó fe iatobn ieiid) bůgíem, ťtere'mug
čafto a mnoho obětnií. 9telitnjí góbnn'd)
mg'lob pro oóbobn a rabolt iebo, iešto
oftatní tať řťa nongi trpí; co miláčeť
jejich činí, mšbn ieft bobrě a ťbnbg to byloi
patrnou brnbou cbnbou, robíčomé to umí
omlnmíti a na ťaábě rogepři 8 oftatnííni bet:
mí míláčťu fmému bámaií ča prambn.
Dbťnb meble podgúgí tento ročbíl meči
bítětem a bítětem? Dbfub ta meliťá

Iáiťa prómě jen f iebnomu? Spříčina
ieft ta, áe robičomé na milačťn fmém

mibí iaťěft mótečnoíti, train a mnoho,
ťtere'á jiné bětí nemaií aneb ťterég robí
čomé na nich nemíbí. Qno ieft fnab

mlíbněifííd) řečí, přítulněifíí pomabg,
jeft útíejííícb citů, měťčíbo Irbce. lefíať,
mílí robíčomé! nejíte-lí; paf farní tobo
příčinou, Še oftatní bětí neifon tétěš
mábné a ťróíné pomabg? metagíte mg
íamn tn oftatní běti tím, ge ifte ř nim
nemlíbní, příliš přífní, gpurní m řečí,
náblí to treftu. ýle! jal? íe na ně přííně
pobímáte aneb iať na ně gťřiťnete,
iíš fe ftraóenl trefou; ml) jim nemě
říte, fbgá prambn mlnmí, mp, chtíce

ie treftatí, nemnfíetřuiete ieiicb minn,
nemgílúíbóte ie napřeb, núbrš be5 mú
ílecbu ortel treftn mgnáfííteí mpřonámáte;
my ie íami ťagíte, poněmabš ie tmou
neíprameblnoftí toužíte a ímon nemlíb
noftí jejich frběčía ob íebe obftrťnjete.

QIneb fnab ifte ft mpmolííí fměbo

mííačťa, Še ieít fráíněifíí těleíně pomabg,
oítatní ie mám abají býti proti němu
jaro mrgúcí aneb ínab boťonce fťnteční
mrgúci iíon. Rróía těla mffať ieft měcí
meImi neítálon a pomiieiící, a u přítom

nání ť ííičnofti buffe, ? Werbetnoftí frbce
ieft íťntečně ničím. Gtecbetnoft [rbce fpo
číma čaftoťráte to těle melmí neúblebněm
a trafa těleiná naproti tomu gaťrúmá
čafem bufíí meími bnnínon; ťbgá mám
?Sůb bal íličnébo těla bítě, ť tomu bíetite,
aby íe neobbalo pro tento bar marnofti
a proto bubíá mám iaťo oftatní běti;
nebameite mn botonce áabné přebnoíti,
ňce bo íamí čťagíte. Skate-lí mffat mr
3óťa, ieít ubobn' tím famn'm již, nefít'aften,

neroómnognite bol a nefítěftí jebo neo
patrným a nemlíbnúm bo obftrťománím,
a taťomg'm iebnáním, 5 něboá bp nbobn'
mobl [onbiti, ale mám jeft toIíl'o aa obtíš.

sim, ge ie něťtere'mn bítěti to robíně

amíófítní přebnoft Dáma, gaťlábaií a mg
mínnií fe m robině meíífé nebobn. SRÍ
[óčeť ftómó ie oftatním bětem přebmě

tem gamiftí a nenámifti; a ony gaboří proti
němu bněmem, ienš tema čafem aš
bo ímrti; ba Ebpš bítfp paf íamí nome
robínn gaíogiíg itento bněm aneb jaťáfx
561thm robinád) jejich fe běbí.

sJšrotoá, milí robíčomě! bntite opa
trni a íprameblímí! mebámejte šábněmn
3 bítel' [múcb jaťéfí přebnofti pro bo

mnělon aneb pomíjeiící půmabnoft iebo,
neopomrbuite taťě níádbnúm pro těIeině
mabn, ga tteréá nemůše; nobrš mafie
atoláfftní [óíťa bnbíg mšbn jen obměnou
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ctnofti, taE ahh ťašbě 3 mafiich bítel? timto

gpůfobem mafii příčně fe bobělati a to
ni íe ťochati mohlo.

3. Soíef měl ing. Gnh ifou giemh
na mnohém ohlebu pobimně a nafíeho
pomííimnnti hobné. SBřebťembómaií [mě

bectmi o tom, ge nafíe Dune ieft nen
ftaIe činna a fice i to té bobě, ťbhš tělo úplně
obpočima, ťbeš gamřenh iíou náíttoie imh
ílů nafíieh, ta? že šábného boimu ge mně
nepřijímají. Šaníe tabh patrně Šiie fama
„o fobě, jeft ob těla toóbílná a negámifló
a toIiťo ieft S ním ipojena.

SDaIe pal“ uťaauii fnoroě, jaře mranmi

pomahh jíme, iaťě ifou totiž, naffe ná
flonnoíti a touhy a na čemše ftbce
nafíe wifi. ——Sěáťh a běfnh fen ieít obh

čeině náflebeť nemírnofti a přeplnění těla
poťtmh a nápoiem, ťterěhoá ifme fe to
ptáme minulém bnu bopnítili. Baromec
obhčeině fe toe fnóeh glatem a pogemfťhm

ftatťem obirá, huti že jeho nabhl aneb po
gth (stigúboftimý a hrbh čloroěťmima
fnh o melťé poctě, ťterég hoffe! aneb o

meliťě hanbě, bo ťteréš upabl. ©milnh
čloměť fní o měceeh opIgIheh a globěi

hhma toe ínách pronáíleboman a progra
5en.— leffať fnh mohou býti taťě gietoem
nabpřitogenhm, čili giemenim tohěífím,
ťterhmg ?Bůh něťterě libi napomína, roa
ruie, na ubálofti hub“ řóbné aneb mimo:

řábně připramuje, je těííi a ííIí, jim i
nějaťon čáft buboucnofti hřeb oči ftatoi.
Sohobtuhu bhli fnomě Sofe
fomi. 8 ních můžeme poónati, iať úgce
fouroiíi fmět meóbeiííí ie ftočtem nabpři

točeným, iať mhíoťého ftupně ofměth
mohou bofíci buffemni íílh čloměťa, jat
pobimně %ůh napomahó těm Iibem,
fboá fe mu scela měnnjí a jaťhmi rog
Iičnhmi ceftami ie toobi ť mhěfíímn
ieiid) pomoIaní.

31. jofef m Doměantifatomč.

1. SIRoiš. 39. 40.

Emabiúnfíti paf probaIi Soíefa m
(Síghptě flintifarotoi, bmořenínu žšatao
nomu a fprátoci moiíťa. Es hh! ějofpobin
B Sofefem, a mfíe bařilo fe jemu, a ?Bůh
požehnal mffemu bíIn jeho. QBiběI paf
*Butifar, še ějoípobin jeft B Soíefem, a
že mfíeďo, co činí, baři fe m rnťou jeho.
99 nalegI Sofef miIoft přeb pánem fmhm,
přebftamen ifa ob něho mfíemu, fptamo
mal íobě íměřenh' bům imffeďo, což mu
m5báno bhlo. % požehnal 'Sjoípobin bomn
(Sghptíťěho pro Sofefa, a togmnošil iať
boma, tal? na poli toffeďen ftateť
jeho. ——

Sebnoho čafn manšelřa sButifatoma,
ienš mšbh ouliíně a přímětitoě ! němu
fe měla, přemloumala ho ť meliťému
hříchu. QIIe Sofef nifoIi nepřimolil E

íťntťu nefflechetněmu, nhbrš řeťl ť ni: vále,
pán můi, nafíeďt) měci mně obemabal a
bůměřuie toe mne gúpína; ťtetať mohu
to glě učiniti a hřen'iti proti QŠohu ímé
mu? 3m pani mffať neobftonpila ob
úmhíln fmého a Soieta ťhřichn mahila;
ten ale mšbh obpiral. sBřihobilo fe paf
iebnoho bne, še tofíel Sofef bo bomn,
a bílo něiaťě bez; přitomnofti iinhch bě
[aI; tu ona ušitoffi příležitofti tě, thopila
ho ga pláííf, pmbce řťouc: naň, čeboaššó

bám. Rteehšto necham m ruce ieií plathě,
utefl 5 bomn. % hneb fmolala to_ghně
mana žena !? fobě libi bomn fměho, a
řeťla jim, že Sofef chtěl glě činiti, a še
fbhš ona óťřifla, nteťl, necham tu plófftě.
QI ťbhš fe manžel ieií bomů namrátil,
Šalomala pobobně přeb ním na Esofefa.
Eh toěci uílhffem pán, a příliš měře
ílomům manšelťh ímé, toghněmal fe melmi,

6
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a bol Soicia bo žaláře, mg měgňomé
ftálomfiti oftříbáni byli. %pl paf Qofpo
bin 8 Sofcfcm a ilitomam ic nab ním,
bal mn miloft n mlabařc nab Šalářcm,
ťtctp'i ici učinil [ptámccm nab oftatnimi
měgni.

Stogit'mání.

1. %gl ýofpobin S ním a pogcbnal
bomu (šgpptíťěbo pro Soícfa. ——
93% icft mfinbp přítomen a mibí Paá
bc'bo, čloměfa abošněbo i bcčbošniťa a
gločincc; alc %ůb ici! toliťo B těmi,
ťboš icbo ccftami ťtáčcii a icbo můli bo
řonalc plniti ic inaši. QBůbicft B člo
měťcm aboinljm t. i. on mnbámá
bobtě chtění i boťonání, on icbná icmn,
bámá biln icbo tnl'on ani! (1 atm, na
řloňuic mn ftbcc iinócb líbí a obbařuic
pro něho i icbo bomáci aneb to, ťtctýmg
flongí. Žlůb poicbnal bomn *Bntíiawmu
pro Soicfa. sBntifat Byl poban a co po
ban ncmobl omficm přifptmatí ! nóboš=
němu mčběláni a togmnoácní báčně %oší
to [chci Soicfomě, nicméně těi'íilo bo, Šc

měl to Sofcfomi pilněbo, poťoic mílom
něbo, měrnc'bo a bobaboinébo ilnbn, &
nebránil mu to icbo moblitbád; a 5503
ng'cl) ifutcicb; ptoto icbnal ŽBůb bomn
Ggpptifěbo pro Soicfa. lIčtc fc tn, ialě=
bo gifťn a poicbnáni mol—on ic nabití

boipobáři ťřcifaníftí, lbgi čclcbi imé
nišóbnc' přcl'ášťg n mpťonámánl ťřcíťan

íťp'd) pominnoftí, namíftěmomání chrámu
sBáně, motonómóní im. čpoměbi a t. o
to ccítu ncťlabon, onobrg ic íami ílomcm
i přitlabcm imám ť básni sBoží pomgbn
čnii a naroúběií. — “Rcámclmi abnfta
bómá [loď)ati, gc boipobáři a boipobpně
na ímé [lngcbnictmo fl ftěšuii. Scbcn ii
načítá, že má čclcbína gloftnébo a
ptclglěbo, ťtcrp'á Šábně bomlumg ani nepři

\.J

iimá; iinó ft ftěšuic na ilnbn mábaměbo
ncbbalěbo a lcniměbo, icmuá ptácc m
tnťon toftc; oncn načítá, ic cliaía icit
ncměma a ptolbaná; tento, gc icft ncči
ftotě obbaná. igto ftígnofti mobon ilu
tcčně míti ímúd; bůmobů; amfiať coš
není iábněbo proftřcbťu, aby ic těmto
touhám obpomoblo? Sion gaiiftě pto
ftřcbl'omc' a ncgbp'má ničcboi, lcč optom
bomébo chtění a bnbc pomoácno.

a) sIšřcbcmfiím přcbdgáůcitc ímé bo
múcí iami bolmjm přítlabcm. 8ťuíicnoít
uči, Šc ic pobřigcni obočcině řlbí přitla

bcm přcbftarocnúcl) fmócb. „smrt) fttom,
taťomc' omocc; iaťg' paftúř, taťomě
itého“ s.lčcilcpíiínapomenutí nic nepro
ipimaii, ťbpg přiřlabotoé iion ili; ano
iťutťomé obgčcině rychleji gboutaii, co
floma pomalu mgitaroěla ancb iať bi
im. gšcntatb: „glos iťutl'ů ani mnobcm
mocněii a bále, neš blaB on;“ proto rabi
im. sBarocl: „?Bc mficdj měccd; na fobě

faměm bámci přítlab bobtócb Wattů/'
(Žít. 2, 7.) a tubíi tal ic cbomcitc,
abgitc E imám bomácim mobli [lomo
im. apofitola říci: „Slóilcbomníci moii
bnb'tc, ialo i iá ifcm Sřtiftůmf' (1. 301;

11, l.) a na máftrabnv mlaftní připo
mincitc fobě ilotoa fm. Slcbořc: „953th
noftí &ailnbuii tolilrótc fmtti, ťoliťtátc
přítlabg gábnbné frop'm pobbanp'm bó
maiif'

b) %pnčuitc čclco fmon, ncbot' flu
icbnč ofobg búmaii obpčcině běti cbnbp'cl)

tobičů, řtcři ic inab m útlém mlábí
čancbbali a gábg bo iluibg balí, aby ic
iid) mýiimp abamili; protoá abnito bg'.
maií ncměbomi co ho fmatěbo nábo

Šcnftmí. S nčinitc fťutcť láít'o ťřc

ft'anfl'ě, ťbgi ic nctolifo na ťřcft'anfťě
croičcni poiílati alc iami boma n při
lcgitofti pončomati bnbctc. Qíi! iať

to bům mgiaiňuic a ťtóíflí, Ebpá to
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neběli a toe ímáieť m Dtáóbně ďjmili

boípobář B boípobgni íbtomájbí lolem
febe mfjeďg ímé Domácí a připomínají
jim, o čem je to lofiele jebnolo, gťouíji,
sbalí tomu toguměli a long tobo třeba,
jim to mgíměiluji a na lebce ťlabou.
Sajifié čaftoitáie iaťoměio bomáci mp
učománi a opaťománi mice projpimú nej
foítelni múllab, poněmabá jefi úplně
jroóumiieblné a to řeči proftfji, nešli
mohlo to fofiele btjti.

c) QBatujie je přeb cejiami nebeg
pečutjmi a rotují-li na ně, obmábějie je.
sDilabi libé búmaji čajem lebťoioúáni, a
negnajice bobie ani gáťona %ojibo, ani
libíťěbo, negnajice jměia a nújlebťů bři
(bu, obmajuji fe čajem ! nejnebegpečněj
íjim tvorům, Eietúď) potom po celtj
šimot ímůj muíi těžce potati. Wage iu
butiiej jim, pánomé jejich! ga anbělg
fitágce. Staré to přijlomi: Qobtg' tóbce
aa QŠoba.

d) SDopřejie jim čaíu, aby mohli
boíiúii pominnojiem, ťietěá jim nafje ilo.
cirťem uflábá, toiig namjítěmomóui jlujeb
QŠoěidj io neběli a me fmóieť, iěj moto:

náni ím. čpoměbi m jifiě čaji), ano mt)

bióejie je t tomu ílorop i piiťlabg [mú
mi. meni to gajiíié poťořeni pro bofpo
báře a boípobgni, long přiťlelnou fiejnou
bobou fe jmou čelebi tftolu *Báně; přeb
ašobem jíme míjiďni libé jobe tomni,
míjiďni biitp jebnobo Dice a mfjicl'ni !
jebnomu cili -— ť blajenofii točené ut

čeni; ano, muíi fagot) 1151105,ge ialomú

ípolečnó pobojnoft celého bomu flougi !“

meliťe'mu mfjed; pomgbugeni i tptobu
geni jpolečně láiťg; a na taťomém bo
mě jpočimá pat ialé pojebnáui $o3i. Šta
ptoti tomu boťlóbá jm. sBamel: „Bejt-li
je paf lbo o jiné a objmláíjtě o bomóci
péče nemá, miru gapřel a jeji horni,
nejli neměřict" (1. tim. 5, S.)

2. Qietal mohu to ale učiniti
a břefjiii proti ašobu íměmu? ©
těmito ílomp obmiil ob jete Soíef meluii
nebegpečné polufjeni a bal je ibneb na
titěť. — sBomgfjleni na mffubopřiiomnojt
2303 čloměťu při ťaěběmpoťuíjeui nejmitně
ptoípimú; neboť ta přeíměbčenoft,je náš
$ůb mihi, je při náš jefi, že to něm
jíme a je búbáme, mlémá nám potřebně
fill), abychom břichu co babu je logbóbali
a proti němu je gabtabili Rboá můj:
břefjiii pomúfjleje, je 23119 jel)o 9136111,

jebo bubouci foubce, fietýá ireíce fagoij
břicl) jiš joe na černi a jebnou iteliaii
bube jinrii měčnou, při něm ftoji a bo
fjeiři? $a čajifié, fboioli jíme gbřefjili,
fialo je to proto, je jíme me ímé máfjni
a 5 ni podjágejici óajlepenoíii ašoba nemi
běli a jaťobg B jifiúm břifjniťem ! jobě

ptamili: „*Jiemibinás ýojpobin; opufiil
%)ojpobin jemi" (©5ed). 8, 12.) Baf
mocně a blage napomenutí na přitom
něbo %oýa půfobi, boiačujc nám Soíef.
thěli taběji pogbtjii příčně íměbo pána,
obtěl taběji abamen btjti tofjebo megbej

nibo pobobli, chtěl taběji umtjen bóii ro
bibu a nougi, ano ČJÍČÍ fpifje pobftoupiii
měgeni, nejbg byl QŠoba jměbo břichem
nejigbaiofii utagil.

3. QIbt) tebg Soíef uíjel nebegpeči,
lietéj jebo čifioie bmgilo, bal je na úiěl.
Siaábtj, tboj djce gadjowati inramni čijioiu
ímou, ialtéš mnji přeb přilejiiofti ť
břichu uiiťati. „?B tomto boji," bi ím.
Ešilip s)ierejjlštj, „miiěči iolifo báčlimci,“ io:

iiš ti, ťboá přeb poťufjenim uiiťaji; nebot
„too přilegiiofi blebá, na ni i čabgnef'
(Gill. 3, 27.) 98 iomiéš fnigjlu prami
ím. auguítiu: „“Broii moci ičlejnofii cbop
je útěťu, (beeě-Ii íťuiečně boíici miiěbftmif'

QI bůmob toho to ltáfněm obtaču obja
buji íloma pijma fm.: „íliůje-li tbobiii
čloměť po řeřamém ubli, abl; jeljo nabo

6D
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je nepopálilg?" (*Břifl. 6, 28.) sBrotož
řbo cbobi na mifta, lbež fe libé obébo
poblami ícbážeji a žůítámaji tu bež boa
blibťg, ťbo ža mečera toulá je po nimi?
a ža bumng blebaje, l'be by B jinými
rožličné žerty ttopil, byť by i půmobně
ničebož jiněbo leč jen neminně ťratocbmile

nemgblebámal, jnabno upabne m tenata
břicbu a m fmou žábubn. Gc fmici nemá
fe cbobiti po ftobolád) a Půlnád), poně
mabž fnabno je žaniti. Srbce libíťě paf
pobobá je cljptlamě flámč a jenu! $te
tož mějte je žmláj'ftě ža mečem bobře

užamřeno, aby obeň nežřiženě lájlg je
nežacbmátill

32. šerif m žaláři.

. 1. íU'toiž. 41.

íobo čafu prominili je bma ouřeb
nici itále eggptíťěbo, čiíjuiť a peřař proti
pánu íměmu. 3 tožbněmam je na ně
%atao, mjabil je ho žaláře, mněmž byl
měžněm i Sofef. ?lle firážnó žaláře bal
je Sofejomi, řterg'ž i přiílubomal jim.
Spo nějaťěm čaje měli obabma jen noci
jebné, ř nimžto tbgž míjel Soíej ráno,
a užřel je fmutně, tážal íe jid), řta:
sBtoč jeft jmutnějfji bneB tmář maffe než

obyčejně? $teřižto obpoměběli: Gen jíme
měli, a neni, ťbobg nám bo mgložil. S
četl ť nim Soíef: Saló byl jen máš,
fnab mi bá Ěůb, abgá) mám bo mylo
žil; neb mgllábáni jnů ob QŠoDa jeftl
%gptamomal taby čifjniř jen jmůj: Qbi
běl jjem přeb febou minnú Einen, na
němž byly tři tatoleíti, itetéž požnenábla
pupence poufjtělg, ťmětlg a brožng při=
neílg; a měl jíem ťofliť %ataonům m
ruce ímé; mžal jíem tebg brožng a my
tlačil jfem je ho ťofliťu a pobal jfem
čataonomi. Sopoměběl Ešoief: Eentoť

jeft mg'ťlab inu: iii ratolefti jíou jefftě
tři bnomě, po ťtetg'cbžtožpomene fe %atao
na ílužbu tmou, a nam-ráti tebe ? ouřabu
přebefjlěmu, a bubeš mm pobámati foflil'u,
jaťž jíi prmě obyčej měl činiti. Žoliťo
pamatuj na mne, řbpž fe tobě bobře po
mebe a učiň je mnou miloírbenftmi, abgB
přimlumil je u %araona, bg mgmebl
mne ž toboto žaláře, nebo habmo jfem
mžat že žemě bebtejířiš, a žbe neminnó
bo žaláře motžen jfem. Qbiba fprámee
nab pelaři, že moubře jen myložil, řeřl: S
mně je žbálo, že jíem měl tři ťoffe mouřg
na blamě jmě, a m nejmgšfjim tofji měl
jíem potrmp pečeně, i přiletěli ptáci a
jebli ž něbo. proměběl Sojef: Silen
tof jeji móilab inu: Ěři Poíjomě jíou
jefftě tři bnomě, po nicbžto obejme (ča
tao blamu tmou, a oběji tebe na [fibe
nici a bubon žráti ptáci maío tmě. $gl
pat bne třetibo ben naicoženi %araonoma,
řteróž učinim meliťe' boby flužebniťům
imám, tožpomenul je při bobománi na
čiííniťa a pelaře. í's namrátil onobo na
mifto jebo, aby pobámal mu ťofliťu,
bruběbo pař oběíil na fjibenici. QI mfjať

ouřebnii' nab čijjniřg, lfbgž je mu íjtaftně
meblo, žapomenul na Ešoíefa.

ňožiimáni.
l. %ibíme Sojefa m žaláři, amfíať

jeít mgfli poťojně a bucba bgftrěbo a
mejelěbo. %gímttá to žtobo, že fttážng'
žaláře bal bma uměžněně ílužebnifg
FtálomfřěSofefomi, ťtetóž i poílu
bomal jim, t. j. žalářniř Sofefa mg
žmal, aby přibližel ť potřebám oněcbno
máženějfficb měžůů, a potřeby tg jemu

oblájil, což by byl žalářnil nemobl uči
niti, lbgbg byl u tohoto mlabila tefřnoj't
a málompílnoft, jež mííeďu činnoft člo
měla láme a rufji, jblebal; bále to my
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fmitá obtub, že Sofef miba iebnobo bne
tmáře [mbcb ípolnmčžnbcb žafmuffilé, útrp
noft 8 nimi cití a po přičině jejicb žá
rmutlu íe táže, patrně ptoto, aby bomo
tem ímbm trub mbíli ieiicb žaplaífil.
thě tebb mbfl iinbcb mbiaíniti, íám mb
fli iaíně bbtí mafil. Ronečně mbfmitá či
loft a bbfttoft bucba iebo žiafněbo a
určitěbo robllabu ieiitb fnů, Pterbžto mb
tlao tale le potom frutečne prniL Do
řub tato fila buffemni, obťub tento po
foi, ba meíeloft mbfli ro mlaběm Soie
fomi, jenž měži to žaláři? sBramen tobo
bblo bobtě fměbomi iebo. Qnť ničebož
žlěbo neučinil, on fe tebb nebál treftu,
iebož nežaíloužil; on byl lřimě obžalo
mán a přiffel neminně to žalář. iu tebb
mobl poloině m noci fpáti a fměl ža
bne boufati, že neminnoít jabo na fmětlo
přijbe a že žafe bube bán na fmobobu. —
Steimětfii poťlab čloměťa ieft žaiiftě bobté
i m ě b o m i, tbbž totiž ieft fi čloměť tobo

měbom, že jeft čift a ptážben mfiebo pto
miněni a trpí-li, že n eminně trpí. —
Žento potlab přemažuie mneďb poťlabb
a ftattb toboto fměta; nebot bobatftmi
může mol žťažiti, žloběi uháfti, pomobeň
utopiti, l'tupobiti potlouci, obeň ípáliti,
a mňať bobrě fměbomi tobo mffebo
nemá je co báti. — Sno plati balelo
i nab čeft a bobtě imeno, ltetéž fe po
čítá ža neimětffi meži ftattp požemílb'mi;
nebot' ito může čloměl' bežbožnb, utrbař,
pomloumač a lbář poťáleti a žničiti, afpoň
na čas, holub bb nemina na ímětlo
nepřifila: amffal' bobrě íměbomi nemůže
nilbo ž libí mžiti; to jbe B člomělem mžbb a
ftále až na ťrai fměta, to joe 8 obžaloma
nbm přeb foubnou ftolici l'nižat a ltálů, to
ibe B obíouženbm bo mbbnanítmi aneb

bo žaláře, to jbe S ním na poptamifítě
a lfmtti, mffnbb bo l'oiic, těffic a mbíl
mu mbiaíňuiic. Sprotož čloměť bobtébo

ítočbomi nemufi fe ani i'mtti báli, neboť
což může mu ímtt mžiti? sBouže žimot,
ne ale památtu bobtbcb flutťů, ne fmě
bomoft newim). $a náleži buffi a bnfi'e
ieft neímrteblná, ta přeibe bo žimota
iiněbo a S ní ibe i pofoi bobrěbo ímě
bomi. Qbož mbpiffe fitěfti čloměla, ienž
cbomal po mneďb bnb žimota [měbo čiftě
íměbomi a lbbž on na ťonci bnů
[mbcb může fám r tobě říci: meletel,
nefttacbui ie buííe má ničebož; tbť nemáš,
proč bbfi fe přeb $obem ftbběti a báti
mafila, tb neifl poffltotněna nižábnljm
žločinem a těžlbm břicbem! *Doblébni t
bměžbnatěmu nebi, ble, to trůn otce
tměbo, poblebni ť této žemi, ble to pobnož
miloftiměbo pána tměbo, poblébni ! bouři
a bleíťům, ble to ifou poílomé bátce a
bobtobince tměbo, požbmibni žtatb me
1? fmrti a požnei, že ona ieft přítel,
anběl ob ?Boba tměbo mbflanb, abb tebe
přimebl bo náruči iebo! — $ože! bei
ocbtanb a illy, abbcbom iebnou taltéž
říci moljli.

2. Stefftěfti na loni přiiižbi a pěffťt)
obcbáži. 550 žlufil i Soíef; neboť mafil
bloubo to žaláři trmati, až neminnoft
jebo užnána ieft a on bán byl na ímo
bobu. %lle bylo to pro něbo potřebnou
filolou, že bo ašůb blonbou řabou tožlič=
nbď) nebob a mnoběbo polořeni protocol;
neboť tim žbělán a utmtžen byl jal to
bůměře to $oba tal i m poťoře a to
iinbcb ctnofted), ttetbcb mu pal toe mb:
folé bůftoinofti iebo melice třeba bylo.
— Siítě přiilomi přamí, že nepabá fnib,
bb žbubil ímět, nbbrž bb ražbě žmiře
olážalo ftopu ímou t. i. ?Bůl; nepoíilá
nebobi), aby lib žbubil, ale aby fe uťá
žalo, ialb ie lažbg' ža žlbd) bnů. Bbožnp'
a ctnoftnb čloměť totiž m nefitěfti fe toe

ctnoíti jen iefltě mice utmržuie, břifínit
polub iefitě mira m príecb jebo, íe ťaie
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a ! ašobu namtaci, a mnať břiffniť mi
tb 3bamenb 3málom9ílni, 3malátni a
3oufá. — Slon tubi3 nebobt) m tuťou
2303id) iiftúmi proftřebfg ť m3bělámáni
a naptameni libftma, a proto3 ímět be3
nebob bn'ti nemů3e. s1303oituimejen libi,

ťtečí jaťtě 3imi ničebo3 3lébo ne3fufili

aneb itern'm fe po bloubá léta m3bb
múbotně bači, ia! 3pg'cbali, jat ocblabla
3bo3noft a iať 3ttvtblo ftbce ieiid), ia! fe
obbali bujným to3ťoífim; jim fcbá3í ien
poťočeni, ien trub a ftatoíti a — oni při
ímé přieo3ene !? bobrému nácbglné po:
ma3e 3aiifte' bobtn'mi a íílecbetnúmi lib
mi, jaln'mi m mlabofti byli, 3aíe íe fta
nou. —

Émilg' čtenáři! nablébni bo febe,
nepotřebuieŠ--li i tn, aby tě $ůb íemřel
a poťočil? (žnab ctnoftí ani nebbáŠ,
3 iid) ťuleiů ingbibáŠ, Š břichem fi 3abrd

máŠ. (SbceŠ, aby tobě QŠůb ímé metlg

íeílal? sJtebnlbbt) lépe, abgŠ ftáčel ceftou

přiťá3áni $o3id) po bobrém a ne po

3lém! io bobře uma3! — (Si fnab, 3bo3
ná čtenáři! QŠůb ji3 tebe ímirá a lnab
léta ímirá, 3loufíi a cmiči? %u3e, neteptei,
ale poma3, 3e QBůb 3ajiftě tebe tim mice

m ctnofti ntmtbiti a tebe 3ufllecbtiti cbce,
čim béle 3ťoufffa trvá ttmá a čim mětífi
ieft íou3eni tmě. výřebiť tim bloub bo

3bi le3e, čim mice tan na blamu iebo
ťlabimem bámáŠ, tať čim běle a mice

3bo3nb čloměf trpí, tim blonb íe ctnoft
bo ítbce iebo 3arúmá. 2! miŠ, 3e mona

tně činiti nejmice můně mpbámá, ťbp3 fe
mne a m3titá. Žár nebobb ímiraii bufíi
twou, aby přeb 23ubem libe3ně 3apúd)ala
můni ro3ličně ctnofti, 3eiměna obbánofti
bo wůle 303i, a 3 ni pocbá3eiici fče
ít'aníťou 3mu3ilofti a mýtemaloíti. íěŠ fe
tim, co řifámali taťe' ii3 otcomé a běbo=
mě tmoji: %ůb bopufti, ale neopuíti;
$% mice má ne3 to3bal; 3mláfftě fe

těŠ tim, co čteme m pifmě fm.: „Rá3ně
(čili metly) Qofpobinomg , fpnu můi,

ne3amitei, áni3 uftámei, fbp3 ob nebo
tteftán bn'máŠ, nebo ájofpobin ťobo3 mi
luje, tobo tteíce a (na něm) info otec
na ípnu 3alibuie.“ (*Břífl. 3, ll.)

3. Septim po bmn-u letecl) m3pomněl
li ťtálomíťó čiílnit na ubobébo palub
3alářomanébo Soiefa. íebbg, tbp3 mu
Soíef wylo3il íen w ten ímyfl, 3e buibe
milofti a bube opět na ímé mifto mamb
[fen, omfíem byl meliee potěííen a ťbg3
fe mgplnilo přebpoměběni Sofefomo a m9
cbá3el 3e 3aláře, 3aiiítě Š melifúm 3alibe
nim obli3el íe po Soiefomi a ílibomal
jemu boině obmčnb. — !Re3 3 oči,
3 multi. Eibé, Etetg'm3 jíme bobtobini
proťá3ali, mimaii čafe-m melmi ftáttou
paměť, a ii3 [talo fe mnobbbťtáte, 3e
libé bobtobinčům fwn'm 3u melíťě barp a
miloíti íplatili patami, ba bůře iefítě, ob
měnili fe 3a bobré — 3lg'm, tať 3e i

čiťámaii něťbpz (SbeeŠ- li nepřítele míti,
učiň něťomu bobře.

memběčnoft, milá čtenáři! ieft me
liťá nepramoft a popu3uie ta3bé libíťé
[tbce ? íprameblimému bněmu. Ee3i tato
oífťlimoft E nembčťu m přito3ené poma3e

libíťé; nebot' iíutomi, bmbi nátobomě
nenámibčii a miftem uťtutně tteftaii
nemběčniťg. %ůbeci me3i nátobg poban=
fťúmi přitomnámá íe [frbce nembččniťa !
babu, ťterébo ptá tboň jebnou nale3l
na lebě [třeblébo a 3 lúttpnoíti fttčil 3a
ňábta, aby bo 3abčál, ale bab, ťb93 fe
mu 3imot narotátil, ulíttl m ňábta bo=
bwbince Webu. sDříwvba lama nčťterá

bomábťa ť mběčnofti pubi a nutí, iaťo3
mibáme na bomábťácb bomácicb, tteří
tábi ílebuii i m nebe3peči bráni tl), ťbo3
jim obral pofťgtuii a lafťamě Š nimi
3acbá3eii. %gptamuii fe přiběhy, 3e i
btamá 3měř přim3enóm pubem mebena
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neublijila lihem, ťbgš ji mgíwobobíli m
čaB nebečpečněbo boie 6 jiným gmiřetem

aneb ji u melifěm blahu poíťotli
poťtmu.

.Sťbggto umášíme, jal! fíetebně jeft
[tbce čloměťa a ťřeífana, ťtctěš bobro

bíni móal a na ně ibneb gapomněl aneb
. .a

\"

boťonce ga Dobrý bat bolem a bořem fc
bárci obíloušil. Seft to [tbce Iibíťě?
nepobobá ie ítbci glúd) bucbů? QIno při:
ílomí prawi: 3: pm) fttop a poblaba
perla ieft — íamó nemběčnoft, a po
ftěnáď) že prý iíou oftatni břichomě. 21

ím. Šiša—mathhiffe: „*Jiemběčnsft ieft nepříz

telťgně buffa, gničení gáílub, ůťága ctnoítí,
gábuba bobrobini, palčimg' witt, ťtenjš
mgíouífí tofu miloírbenftmi %šíbof'

megapomně! ift, milý čtenáři! i tg
na něťtetá gnamenitá bobrobini, ťteráš
ti iiní proťágali, na to, iať tebe ga mla

bofti tmě a m bobácb trubu a 5qu těfíili,
pobporomalí a ? bobrému mein? DD:
měnil ifl fe ga to? Gim? *Baťliifi ro blubu,
obměů fe nyni a nemóě=li ť tomu po
třebných ftl, aípoň přileáitoftně laíťamg'mi
ílotvg 51cm bobrobincům imám, še ílušbg
ieiid; w Dobré djomáš paměti.
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33. „Smrtípřth jatannem.

ERO! íměta 2289.

1. akcií. 41.

2130 blbou letech měl čarav fen.

Bbúlo fe mu, že ftojí nab řeťou, čftcrěě
mgftupomalo febm tram pěťng'd) a při
liš tluftg'd), a pány íe poblě řeřp; jing'ď)
taťě ícbm mgcbógelo 5 řďy Herebnúcb

a hubených, a páílg fe na íaměm hřebu
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řeřý na miftech gelených a fešralý oný
tlufté a tráíné. sJšrocítím garao opět
uínul, a měl bimný fen: (žebm tlafů
plných a fráíných toýroftlo na ftéblu
iebnom, jiných taté febm tlaíů tentých
a rgí gťagených mýchágelo, gšíraiících mfíeďu
ťráfu prmních. sJšrocítím paf žšarao po
obpočínutí fírachem fe ghtoail, a potoo
laro mfíech hábačů a mubrců egýptfřých,
mýpratoomal fen, aniž býl, ťbobý iei wý=
logil. íebý teprro rogpomrnum íe čífínít
řell: !ZBýgnámám hřích fmůi. žlioghněmaro
fe frál na flušebniťý ímé, mne a íprátoce
peťařů tofabiti roglágal bo žaláře, tbešto
iebné noci oba btoa měli jíme fen, gna
menající buboucí měci. ŽŠQÍ pat tam

'mlábenec hebreiftý, jemuž iíme mýpratoili
fný; i mýlošil nám, co ieft íe potom to
ffuti'u ftalo. iebý poílal hneb ťrál bo
žaláře a ťáóal Sofefa přiméfti. % oblečen
jeft Sofef to roucho čifté a poítaroen
přeb trále. Semuá řrál řeťl: iliěl ifem
fný a není, ťbobý mi je mýloěil; flýffel
iíem, še tý ie umíš toelmi moubře toý
ťlábati. proměběl Sofef: ašůh, ale ne
iá mýiemi fít'aítné měci žšaraonotoi. 289
pratooroal tebý išarao fný ímé. pro
měběl Soíef: Dba ínomé iebnoíteinou
měc gnamenají: Gebm tram pětných a
íebm tlafů plných, íebm lrt ourobý jeft;
[ebm ale tram tenťých a hubených, tteréá
Bftupomalý po nich, a febm flafů tenťých
a rgi óťagených ieít íebm let bubouciho
hlabu. Rteráá léta fe tímto pořábťem
toýplni: febm [et příjbe ourobh meliťé
me mfíeliřé gemi egýptílé, po lterýchšto
přiibe febm let jiných tal meliťé neou

robý, ge hlab ghubí mffeďu gemi. Še na
pat broa iný po fobě měl, tteřiš tuše
měc toýpobobňuií , gnamení jeft, še íe
iiítě a brgý ftane, coš %ůh uložil. Sllýní

tebý ať opatří frál moče moubrého a
opatrného a uftanomi ho nab semi egýpt

fťou, tterýš bý uftanotoil ouřebniťý po
mííech fraiinách, a íhromašbomal po
těch febm ourobných let obilí bo ftobol,
a ta! gáíobu na leta připramil, abý po
tom lofíeďa geměhlabem toýhubena nebýla.

ňoaiimání.
mefítěfti, bibý, nehobý — bobrého

čafto půmobý. Sprawbu těchto flow ftťtoě

lým čpůíobem boťaauií ofubý Soíefomý;
a tofíat muíime přebe mffim na to mapo
menouti, še íe ničehoá neběie iaťoufí fle
pou náhobon, nýbrž mííe bělá a říbí
progřeteblná rula tmůrce a pána tohoto
fměta. 23ůh to, ienš činí, še f ptam e
blíroým a bohaboiným libem
mffeďý měci ť bobrému pro
fpítoaií. — Bbálo ie B počátťu,še
Sofef fám íebe u toeliťé neínáge a nelítěfti
mrhá, ieliťoš nechtěl B bratry ímýmí
gúčaftniti fe u rofíeliťém jich počínání a
toliťo otce fmého fe přibršomal a opět,

ťbýš nechtěl hřifíné ženě býti po můli,
a ie ii mýmtl; neš práwě touto ceítou
tráčel řigením mocné rutý 9303 ? ímé
mu fítéíti.

1. óle! iať pobironě%ůh náftrahu
glýchlibí měním ftupněapro
magý, tterýmiš ctnoftné libi
tiich p omýííeni webe a při
tah ui e. ?Bratři Soíeforoi chtěli gabrá
niti, abý fe Sofef nemýfíinul ! rolábě
nab nimi, a probali ho ga otroťa bo
eigi gemi. sButifaroloa šena chtěla ho

gničiti a čpůfobila lgí a úfťotem, še mrgen
bhl bo Šaláře; ale mfficlni tito libé
neměbouce a netuffice, ano prámě proti
můlí ímé, pomáhali ! tomu, že Sofef po
molán býl přeb %araona, še přeb ním
giemiti mohl meliťé barý bucha ímého a
že fe ítal mlabařem, a bofíel frálomfťé
cti m (Šghptě.
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2. QBígme hale, jal pahítoně %ůb
nebohamí a joušením mghělómá měrné
ctitele jmě, ahb je ugpůjobílť roglíčnbm
těšl'b'm a gájlušnbm pracím a úřahům.
Sojej muňl to cifterně trpětíšígeň a ma
řítí je blahem, anto bratří jebo jehí při
tučněm poťtmu, ahb gább poanal, jal
bolí blah, a co trpí cbuhb líh m híhě
a frrarbu přeh jmrtí blahem, ahb aš buhe
wlúbcem, měl útrpnvft 8 jinými a peču
mal o tblěb pro líhfttoo. Sn muíel
přehťem otročíti a m ílušbě a dělá) lihí
je tušili, ahb aš buhe pánem, uměl
ohegřetnč a mouhře poroučeti.

3. SBígme pal, jať pag nebohamí
a ftraftmí hama příjemnoj't hobrbm ha
rům jmb'm čilí, jať učí člotoěťa hobrbcb

měcí fr mágítí a 8 tahěčnb'm frhcem
jícb pojímatí. Sojef muňl ho ciaínb, mu
ftl ho Šaláře, hbl ghamen [mahohb, míje
bo pobohli a míjí roglofje na fmětě,
mufíl utrpěli položení a patupu; abb,
aš huhe han na jmohohn, tím mice je
těfííl 5 ní; abb až; buhe jehětí to bojnojtí
a oplbtoatí ctí, pomašoroal to ga gtalafítní
har QSoší a pošímal mfjebo mírně, mou
hrb'm gpůjobem a 8 mhččnoní ? ?Bobn.

—QB čem fr jrhce líhíťě libuje, tojje to
atrací tonahu a půmabnoít jmou, řhbá
to nenftale mame a lhbj tobo 583 při
trše pošímúme. (So henní, to graffehní.
alle ťhbš nějaí'ěbo ftatlu jíme pogbblb,

toš teprto je nám po něm gačne jtbfťatí,
a my míhíme, jať melíťb har ašoší
jjme to něm měli. Slavíč, co máš,

řílótoají lihě, aj pogbuheě. Go jjou ftíno=
mě a mračna toe jmětě, to jíou nebohb
a jtrafti to Šímotě líhjlém, onbt' nám na
nělolil bohín aabalují ťráíné ílunéčlo,
ahb potom tím jaínějí mgeíjlo a tím mí
tanějjjím nám hblo. íať torbágína ímět
n. př. neúroha a hrabata, abmbom potom
najlehující bojně pošebnaní polní tím

rahoftnějí umítalí a bojnějfjí tahěčnojtí
? $obu naplnění bblí; přícbaaejínemoce,
abbrbom & paf tím toíce móšílí ghratoí
jmébo a fjetřílí bo; přícbágejí málťb,
ahbíbom fr flahťébo owoce míru a po

loje tím mice ,mjjímalí a ť němu borlítoě
napomábalí. %, coš hb gpoghílě bylo to
přání, abb jen šáhně gimp nebylo; neboť
ťhbhb nebblo gimb a mb měli mšhb jen
jaro a léto, poghblo ln) obě půrouhu jměbo.
sBranně temní hnotoě čímní a tubě fewerní
bouřlb a mragb probojují to nás tonbu po
půtoabném jara; a Ehb'gpať mlíhně jarní
jlunce je mrátí, jať plejá jrhce nafje
nah ťaáhb'mnombm lmítlem, jať hbcbtímě
najloucbá ucbo gpěnm ílřímanlů, jal tae
jele ohhímuje olo omlageuou tmář gemě;
próroě tal, jaťohb jí člotoěť Byl to jar
ním ronfíe jefítě nílhb nemíhěl. ——sBranně
tal apoghílé jeft přání, jen ahb nebblo
nemocí na jmětě! ![Rílb příteli! ťhbhb ne
bblí hnotaé holeftí, ťhoá bb frmašíl hara
ghramotb? Qho 5nemocníce nabíhají, ten
nejlépe mí, coje jeft ghratoí, ten míce jím
neplb'tmá! sBrotoj jjou fíraftí melíťbm
hohrohíním mouhrébo řehítele jměta, jegto
přípraroují člomčla, ahb tím míce a
mhěčnějí těfjíl je 3 hohrbcb hnů kabel; a

neplb'tmal jimi.
4. Ronečně mígme, jal pohímně jjou

tb ceftb, ťterbmíg jpramehlnoft ?Boší
tímto jmětem ťráčí, trpícím nábrahb hama
agajlubb obměňuje. žíratří Sojejotoi ftrbalí
jtraťatou julní B těla mlahjjíbo bratra
fmébo a ——ble! %arao to poahějffí hobě

ohěl bo roucbem, ťteréj bblo mnobem
frajnějjíí a jtlmoftnějfjí. ——Sojef [emřen
hbl olomb a jelegnbmi řetěab a %arao
ghobí bo prjtenem a řetěgem glatb'm.
Sojef bbl cti gbamen, ga z,!očínce jmín a

ho galaře umršen a ble! po něťolíťa
malo leterb poíagen její na můg frólom:
ít'b a ogb'má je cbtaala a jlúroa jebo co
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bobrobince a otce celé čelně a gui bolelo
ga hranice ťončín Ěghptíťhd) aš bo
mčbáleně mlaíti jeho. — Dmííem, nepro
měňují íe mábh bolh a ítraíti libíťe' m

tal ítťmělé íítčítí, jaťog íe ítalo Ešoíeíomi.
Winohh' Slogan: umírá m bolech ímhch a

uebotháčí úlemh leč ímrtí. QImííať toz.:
bámú $ůh ínab jen lotunh na tomto
ímětě, nemá jeíítě lotun jinh'ch m Šimotě
buboucím, rotunh mnohem mětííiho nepo=
mijejíciho leíťu? Qbhg Sugar umřel, přiíílí
anbělé a obneíli buííi jeho bo lůna
lerahamoma. ?lj není talométo íítěíti
mětííí neš mííeliťá obměna meóbejííí?
Siení ono trmalejííí, není blašííi, nešli
mííeďh megbejííi ňatťomé a ílaítí? ?lno,
93iih čajiíté ničehoá negůítane uiťomu
blujen, a tim čbe neboííel pro ímé utrpení
a ímou mhttmaloít íptameblime' obmění),
má ji ílogjenou ga hrobem; piííe ím.
San m ťnige Bjemeni, o těd), ťboš m onom

ímělě bocháóejí lotunh obměnh: „io jíou
ti, Pteříá příííli 5 meliťého íoušení a
umhli roucha ímá a gbílili je to ťtmi
SBetánťomě. síSeotogjjíou pieb ttůuem bo:

Ším a ílouji jemu bnem í noci m thai:
mě jeho." (Siem. 7, 14. 15.)

34. <aoíeí pomíjíím.

3 čalíbila íe %šataouomi vaba So=

íefoma i mííechněm íluŠebníťůtn jeho;i
mlumil l? nim: Ěbe bubeme moci taťo

mého muže najíti, Ptethšbh buiha ?Bogiho
pln bhl? 513mm; řel'l ťí'šoíeíomi: sBouč

mabš %ůh uťáóal tobě ioííerl'o, co jít
mlumil, th bubeš nab bomem mhm a
togťagu tmého mííeďen lib poílouchati
bube, jen tolíťo lrálomíťou ítolicí tebe
přemhííomati bubu. llítanomil tebh &a
tao Soíeía nabe mííí semi eghptíťon a
mgal príten 3 rul'h ímé a bol na ruťu

jeho, a oblěťl ho to roucho ťmentomé a

mlošil glath řetěg na hrblo jeho, tága!
mu mítonpítí na ťrálomílh' můg, a ílu
geb'níť muíel molati, aby mííiďni přeb
ním loleno llonili, a čítali, ge jefí uíta=
nomen nabe mííí černí eghptíťou. 3 měs
nil jmeno jeho a najímal ho jaghťem
eghptíťhm ©paí1telem íměía.

S příííla ouroba íebmi let, a obilí
m ínoph ímúčané íhtomágběno jeíl bo
ítobol eghptífhch, a tal byla melil'á hoj
noít obilí, še íe pííťu moříťěmu přitom
námala. Ěbhě pal? pominulo íebm let
hojnoíti, počalo přicháóeti íebm let nebo
ítntťu, Hei—ějbhl přebpoměběl Soíeí, a
me mííem ímětě točinohl íe hlab, me

mííí pnl“ gemi eghptíťé bhl ihléb. QI thg
lib molal P žšaraonomi, Šábaje pohmu,
obpoměběl: Sběte ť Soíeíomí, a coťoli
on mám řelne, učiňte. Eliočmáhal íe pal

lagbobeuně hlab po mííí četní, i otemřel
Soíeí mííeďhxítobolh a probámal ©ghpt=
íťh'm. '%l je mííech Erajin přicháaelí bo

bighpta, abh ťupomalí polomy.

Mogiimáni.

1. 3 otemřel Soíeí mííecťh
ítobolh a probámal Éghptíťhm.

Dpatmoít láše, abhchom m bobóch
hojnoítí neplhtmalí tím, čeho nám gbh'má
přeě potřebu, ale abychom uložili na
léta neiirobh a neboítatťu. Siení toť jaťo
toť a bh'mají léta, o níchj libé řílámaji:
„Šielíbí íe mně." *Bříjbe gima a čepicí

íe, coš bělal m letě, přijbe mhíoťh měl
a čepicí je, co jíi íi uložil, l'bhš ifi byl
to plné íile, lbhj tí íítěíti přálo?

s].?ogoruj, milh' čtenáři! hoípobářítmi

$ogí m přítobě a počnáš, je i ?Bůh při
mííí ímé íítěbtoíií a při mííem bohatítmí,
Pteréá se mííemohoucnoítí jeho plhne,

jeít opatrný a ííettuh.
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%ůb na meliťě čenněťouli, či iať říťá=

me to přítobě, nebá ničemuá přiiiti na
smat, núbtá mffeďo gugitřuie a ieít-Ii
to neb ono fe na iebnom miftě ! niče
muá nebobi, ťúge poílům ímúm, mobě a
mětrům, aby to febtali a ganeílí iinam,
ťbeš by to mohlo ušita! néíti. Řagbó
ťmětomg' ťalíffeť muíí imám práífinťem

rád) (če pouge pomoci čtvětííuiicibo íťla
miběti a pogotomati. (Sabo ieben tmm:

qemůáe užíti, tobo ie iinú bgcbtimě chápe.
Gira ieben tmor pomtbá, to iiněmu ib;
ť hubu a “naši f iebo potěfíe; ano !
toho, co na nfo gbú fe býti (batman a
ofíťlimou ímeti a mrtvou, getlelúd) po=

čůftatťů bylin a gmiřat, nempbobi nebeíťú

"l\'..

gimiti točličné broučťg a muííťg, ťagbtj

[ifteť má ímé obgmatele; amu obilná i
[emena ťmětin a fttomů Šimi čloměťa,
čměř i ptactmo; íláma i fořínťl) bylin,
mffe to ílouái togličnúm gmířatům ť po

třebám iejidn ono to faábé řtůpěii moby,
ftetá ie třpytí ga mfp na ťmětinťád) i
ťtetá tape ob oťoma, giií, pobabuií a če
ímébo Šimota fe těfíí iiftá gmiřátťa, ťte

boípobář ge fípiáitnp ímé fmětomě; ťáše
měttům, aby to ganefíi na bolé fiály a
mám a tim_ťlabe iinbe gáťlabg ť nomé
útobě; !? feménřu, ftetěžg mgpablo ge ímé

[uftičťg, malá ptáčátťo, aby ie ůbmiblo a
požila. llmablú lift, jang optfíel, popel,
jeho; obeň pogůftamil, bahno, ieg Iíióť
naplamil — to mííe muíí flnuáiti rolí
a louce ť bobatějfíi úrobě.
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Řhgš ta! poaorujeme opatrnou a

fjettnou ruťu QSoŠi, ťteróg jemi je to při-=

rohč, ahoj nemáme i mo ji „5tobo přillah
točili? Rašhtj čloměť, i bobáč, má býti
u fptómě fme'bo ftatťu opatmú a fíetrno';
tim mice lihě, ťteči je bojng'mi ftatťg bo
nofiii nemobou. Broláfjtě nemá nilho
mghámati mice nešli přijímá; nemá tupo
mati gbgtečnp'eb mčei; ťhoš je mu hobře
hařl, má co mu přebo'mú, uťláhan' na
léta buhouci.

Elle; co čini mnogi? Rhys je jim
hobře hači, cbti je mgnáfjeti nah jmůj

ftam, a vmfjemi gpůjobl) romnati je [ta
mům mgůfíím; Eupuji bobate' jjatftmo, ale
čilá je: „glato na ohěmu bafi obeň m
ťucbgni,“ gmou mnobě lihi ho homu a
hámaji jťmoítně bojting, ale „the íamá
boíiiua, tam nehaleťo blahu“ thámaji
je brám o meliťě penige, ale „prmni
probróni penige 5 ťapft) mnbáni a po
jlehni ímláči 5 ťabátuJ'

sBaf čhgž, něloliť let je ohhali tato:

mémuto neopatrněmu Šimotu —— paf
omíjem nouóe hmečmi i olnem ho homn

lege, pal mnogi fe omloumaji a toinu
ťlahou na mfjelijaťe' nebohp, pobromp
a na falefjně přátele; neš minu jejicb neíe
jen — neopatrnoft a nefjetrnoft jejim:
513mmnapominá mouhrú Giracb: „%:
matnj na cbuhobu m čaB bojnofti a na
potřebnojti cbuhobg m hen bobatftmi.
Dh jitra ho mečem měni je čaB a mfjeďt)
meči jíou rychlé pčeh očima bojimif'

sIšohobně hollóhá lniba sBčijlomi:
„Sřho jbromajh'uje toe gni, jeji ion mou;
hrb: ale thog to létě djrupe, jeft jou

gabanbeniJ' (10,v5.) QI nafji [taři přeh
řomé řilc'nuali: Gtěíti, thgj cbčeíti, tuť
třefjti, boj je nefjtějti, a pofuh jltjcbáme
opatrně lihi čilati: slián Wil) hal, ale
neupjal.

2. %ůb mlaftně boípohači proto,

aby nám hátoal. $a! boj'pohařili Sofer,
uložil obili , aby to čaB nouge cbuhljm
lihem mobl ;; nebo uhělomati. sDraenei,
%obu milá íjetrnoft nemglučuje hobto=
činnofti; prámě na opat, ona ji má neu=
jídle na ařeteli a m jobě ji gabrnuje;
neboť čloměťprome ífetrnojr'ti pilný nefjetči,

aby jen fám měl a fám míjebo užil, nýbrž
aby to čas nehoftati'u jiným mobl uhě
lomoti a pomábatt

Šetrný čloměf nalegú to tom fluteč=
nou flaft a mefeli, lhoš můžjejiným pomoci.

QIle mobl bg nčťho čici: Rašhlj jeft
fám jobč nejblišffi, co mně je ho jiného,
ať je ťajhó ftatá o febe! ——lejjať jeft to
řeč ťčeffana hůftojná? Slieni pominen
Pčeft'an milomati blišnibo fměbo? QI ja!
je hoťaguje tato lájťa? Bhaš jinač, neš
čhoá mu to čaB potřeby pomáháme? QI
jaťó to čloměť, ťterú mího-. jinócl; to nougi

a blahu, neciti fouftrajti a nepomtjfjli, abl)
bliánibo tě nebohg abamil? Gi má člomčť
čelati, až; jiný bo fnaátnč a úpěnlimě

profi, aj je pčeh nim ťoči, aš nougi bone
a umírá — paf teprm má pomp'ffleti
na to, jat-bo mu pomobl? Rho fe neftará
pčeh čajem, m čaíu potřeby nemá. Qi ím.

QImbrošprami: „Shepčiti potřebnému, če.
boj nabojnojfti máme, neni čajiftě promi
něni menfji, nešli jeji ťráheš na ftatťn
cigim jpácband"

Sal fjetrnofr a ffiěhroft ? fobě je
mají, ofměhčuje nájlehujici příběh: Sřbpš

jehnou jiftó meě mpbořela, cbohili íoujehě
me můťoli, aby mgprofili přifpěmťo pro
pobořelé. Dbhrgeli ghe a onhe mětfji a
menjji pomůďu. S přijíli ho jehnobo me
lilěbo jtatťu, prámě řhgj láoípohář plijnil
nehbalébo ílubu, še jaťúfi protonů při
100311 potřebná atratil. Ešiš je na prů

jeghu ť ohcbohu cbpftali, řlouce meči jebou:

Bhe ničebog neobhršime, bojpoháč ghó
je býti přiliš fjetrno'. Weg ten miha, še
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íe íítítí bo bomu jíti, Šabal je, by mítoupilí
a ťbyš mu proíbu ímon byli přebneíli,
melmi gnameníty bar pro pobořelě jim
poílytnul. 303 oímělil íe jeben 3 těcyto
přícyoóíd) myílomiíi ímé pobimení nab
tal melil'y'm barem, řťa: metyápám, ge
ty ble gbání muší přííny a i maličloítí
melmi bbaly', tal íííěbrou rulou ubělujeě
barů ímúcy? sI.tříteli, obtuílíl boípobář,
nemoyl byty tal mnoyo hatí, ťbybycb
íe nemaromal malych íílot a netreítal
maly'cl) nebbaloítí libu ítoěyo; nebof fbo
malem ply'tmá, mnoyo mybágí a ťbo
tyce ubělití yojně m potřebě, muíí ííetřiti,
aby nemybal be; potřeby.

35. ?Bratří ítoíeíomi reítnjí oo
Gorm

llílyííem Šatub, ge by íe potramy
probámaly m Ěgypíě, tell íynům ímy'm:
Bítupte bo (Sígypta a nalupte nám po
třebny'd) měcí, abychom mohli Šimi by'ti

a negbynulí neboítatlem. 3 Bítoupimííe
teby beíet bratrů Soíeíomy'cy, aby na
loupíli obilí to ©gyptě, přiíílí ť Soíeío
mi. 3 negnalí yo, žeby bratr jejicl) byl,
ale on je pognam a roópomenum je na
íny, ťteréš něťby měl, jalo lcígím tmrbějí
mlntoíl, táže íe jícy: Dbřub jíte přííílí?
Sřteříš obpoměbělí: Be gemě (Syanaan,

abycyom naloupíli potřebry'cy měcí ť
Šimnoíti. Símš on řell: %ygměbači jíte,
přiííebííe, abyíte íylébli ílabííí mííta jeme,
a jí íe napotom gmocníli. Síteříš řelli:
Slíení tal, pane, ale ílujebnící tmojí při
íílí, aby natoupili poťrtrů. %ííirlni
my íynoroé jebnobo muse jíme to gemí
eyananejíťé, bmanácte jeít naš bratrů,
ílugebnílů tmy'cy, nejmenííí B otcem na

ííím jeít boma, bruby' není na šímě. %
řell jim Soíeí: Sia! jeít, jal jíem pra

míl; toygtoěbači jíte. albycy íe mííal pře=
íměbčil, mlumíte-lí pratobu, nemyjbete ob:
íub, bolnbg nepřijbe bratr máš nejmlabííí.
sJšoííletege íebe jebnoyo, ať yo přímebe, my
pal bubete u měgení,holub íe nepřeíměbčim,
pramě=li jeít, co jíte řelli, čili nic. Sal
je teby bo galaře ga tří oni. Que pal
třetíbo bal jicl) opět ? íobě pomolatí, a
řeťl jim: Slíecbci, aby íe mám lřímba
ítala, nebot íe bojim $oba. Síte=lí po
lojní, gůítane tu jeben 5 mas to Šaláří;
oítatní pal obejběte, a boneíte obilí, fte
rěš jíte loupili, bo bomů ímy'cl;, a bratra
íméyo nejmlabíííyo mně přimetíte, abycl)
íe přeíměbčil o řečecl) maííicy, a abyíte
na yrble treítáni nebyli

S mlumili bratří meípolel: sBrároem
toto trpíme, nebo jíme promínili proti
bratru ímému; míbouce ougloíti jeyo,
ťbyš proííl náš, nemyílyííeli jíme yo;
proto přiíílo na náš toto íoujení. 8 nícyšto
jeben, Elluben, řell: Sbališ jíem mam
nepramil: neyřeííte proti paryoletí; a
nepoílecyli jíte mne? ýle, nyní treít na
náš přichágí. Šleměbělí pal, Šeby roóuměl
Ešoíeí, protoge ílróe tlumače mlumíl l
nim. F3 obmrátil íe maličlo a plalal. 91
namrátim íe maul (žímeona a ímágam
přeb nimi roglágal ílušebnílům, aby na
plnili jejícl) pytle obilím, a aaíe mlošilí
peníae jebnoyo lašbéyo bo pytlů jejich,
a nab to aby jim balí potratoy na
ceítu. ——

QI oni neíouce obilí na oílícl) ímy'cy,
brali íe obtub. QI jeben rogmágam pytel,

aby bal obrolu yomabu ímémn to ho
ípobě, uóřem peníge na mrcyu pytle, řetl
bratřím ímy'm: mamraceny jíou mi peníge,
ble, jíou ro pytli. QI přeběííení jíouce
meípolel řellí: (So to 23% na náš bo
puítíl? % přííílí l Saťubotoi otci ímému
bo gemě cbananejílě a mypramomalí
mííeďo, což je jim přibobílo, a jal íe
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gamágati mufili, ge nejmiabjíibo bratra 6
jebou přimebon. Barmoutito je paf ;;
tobo otec, řeEI: D mffeďg běti mne jej'jtě
připtamite: Soíefa neni na jíme, Gimeon
orgán jeft u měůeni, a $enjamina mi
obmefti cbcete. Sieptopuftim bo 6 mámi,
ťbgbt) je mu přibobilo něco alebo to semi
té, umebli bgíte fjebinn mě 8 boIefti bo
hrobu.

gtoaiimáni.

]. sBřeh něťoliťa [etg mtbli ignomé
Saťubotoi bratra ímébo bo ciftetng ——

ble, nyni mršeni jíou jami bo žaláře. Ěať
jeroi fe tteftajici [ptameblnojt ?Bogigačajté
ji3 čbe na semi. QIle má 23%, an čajné
ttej'tp taťotoé na břiíjniťn mgjilá, úmnjl
[áíťg ping'. „.Řobo %ůb miluje, tobo tteícef'
cbceftreftem, boIem a čátmutťem jťličenébo

čloměfa přiméfti ! pognáni břicbů, chce
tim probubiti jebo Iítoťt i úmgíl nápra
mn, aby ho tatto na léta bubouci ob
břichu obmtátil o ččajněi měčne'gúbubg
mottbl.

Sjou tebg bol a žal, nebobp a po:
bromg mjíebo btubu jařo pojlomé, fteté
ŽBůb mgjílá, aby bloubici přimebli opět
na protnou ceftu, aby máfjněmi gaílepe
ným oterořeli oči , těm, ťteři 3 ťalidm rosto

fji pili a je opili, aby čaje i mpftřigliměni
pomáhali, aby těm, jeng ťmapnúm froťem
ř ímé čajné i méčné gábubě pofpicbají,

bo ceftg mftoupili a jejicb baljjim ťto
l'ům bránili i těmi, Pteří jiš na pofraji
propafti ftoji, mocným blaíem imám
gatřájli a je probubili, bt) ť pognání jme:
bo nebegpeči přifjli. Eat“ jebná ipm:
meblimú a jpolu nejmg'š [affamg' $%,
ftetg'á nechce, aby fbo gabnnul, ale aby
fašbg' měl giroot měčng'.

QIno ťbgg naftalo čloměťn těšťé fou

áeni, ťbgá pohromy togličnebo hrobu

aničilg omoce jebo mnoboletě práce a
mfjeďu čáťu bojněbo ušitfu pro bubonc
noít, ťbnš gemřeh' mu přátelé a bobro
binci, na neš mobl jpolebati, ťbgš přiíjla
nemoc, 6 ni boleft a wegen jeft Bajgar
na lůšťo trapné a její po mnoha bnů
a noci jen fobě a jing'm ga obtíž,: tu
je čIoroěť togpominá begběťl) na mnobé
měci, na ťteté ji byl to blabód) hned)
imtjd) nepomnjlil, tu mapominá ft na
SBoba, jenš bimně ojubem libjťúm
mlábne, přemúíjli o jobě, o ímé bufji a
buboucim Šimotě jejim. iu mgpomíná
též, jař je řocbótool něťbg to břiíjid)
o jať nyni jtbce jebo jeft ptágbné útěďn)
a mfjebo poťoje. 3 toftupuji mu na mojí
Důležité něťterě ptombg nafji jm. min;,
na řtetěš po mnobá leta by! ani nepo
mgílil; i upitá jmůj báglimú graf bo
buboucnofti ga btobem, bo měčnofti, fu
ftetég pojub niťbt) m ptambě byl neble
běl. 3 počíná je bnčmati na febe íama,
glořeči jme apogbilojti, je ft celé fjtějti

ímé fám bgl poťagil; počíná břicb (můj
co pramen megbejíji bibt) ímé, ba co pta:
men botíji bibo na měčnoftigambomati
a 3 této [itofti mgtůftá jařo nebeífú
ťmiteť — pemne přebíemgeti, úmpíl, še
je naptami.

Stuge — mia, milg' čtenáři! jal;I fou=

geni, bol a pobtomn bIage půjobi na
člomeťa a jať bobře QŠůl; to S ním m9

jli, ťbgg mu jiš) něťbg uíjtěbři. ětúmá

je, je něťbg [éťaři nemocným [ibem gáb=
ntjcb Iěťů mice přebpijomati netbti a niče=
bog jim tobě neaapotoíbaji, anobtg mfjebo,

čeboá je jim jamce, pojitoati bomoluji.
ale to btjmá rugby ale gnomeni, totig to,
ge jjou nemocní jflíčeni nemoci, proti
mě není šábněbo lebo, je jfou jiš jaro
jmtti na jifío a neobmrotně čapjáni. — ,“
íať můžeme říci, beŠ Iéfař nebeířú, ":
23139, břijjniťu gamma ttpťýd) léťů báti 1
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necbce, fbbg bo necbámá neuítale ro rog

ťoííi, ílomem ťbbá íe mu rrííe po můli
běje, jeft íe čajiíté co bati, abb Éogí
míloírbenítmí bo beo neopuítilo, aby
nebe co nenapraroiteblnb ob *Bobaugnón
a jiíté góbubě gůítamen. *Broto píííe
ím. *Bamel: „Gšbnu můj, negamitej fajne
“Daně, aniž uítámej, ťbbj ob něbo treítan
bbmaě. i)?ebo ťobo sBan miluje, tobo
treíce, a mrífa ťajběbo íbna, ťterěbog
přijímá. ©etrmejá tebb to tační. SIBííeliťa

paf fágeň, fbbj přítomna jeřt, negbá íe
býti raboítna ale ímutná, ale potom
meImi poťojné (íítaítne' a raboítne') owoce
íptaroebInoíti přineíe těm, Etrříg íťrge ní
pocmičeni beL" (133m. 12, 5.)

Qch, můj ?Boše! jal? pobimně & tmě

přííné íprameblnoíti ímíti i čáře tmě
laíťb. © get jíem ň tobo břime byl
nemííiml. 3 mně jít ulojil ínáííeti bol
a íougeni, ale já to íouáení nemibaí nej
ílepou nábobu, neb jen bečbojnoít Iibíťou,
proto jíem íe obbal bněmu a pláči. S)?ej

nbní ugnámám, je to byl trpťb Iiť ob
tebe, sBoje! íeílanb, abb mne mbbojíl 5
mbcb nepramoíti a máííni. QM) tobě, o
%oje, [ibám ga to tmou otcomífou rubu!

2. % mlumili bratří meípoleť: sBrá
toem toto trpime. nebo jíme prominili
proti bratru ímému, mibouce oučťoíti jebo,
ťbbgproíxI nás, nerobílbííeli jíme bo; proto
přiíílo na náš toto íoujeni. žRuben paf
řeťlz BbaIij jíem mám nepramil: nebřeííte
proti patboleti; a nepoílecbli jíte mne.
QIIenbní treít na náš přicbáji. — Sále, jij
půíobi neboba jejíd), jiš počínají íe napra
momati. sBognámají totig, že tam), Éteréš
pablb na ííiji jejicb, jíou treítem íprame
blirobm ga tu třimbu a námi, ťteréá
iíou proti bratru ímému gpócbalt 3 ob:
balí íe tiííe a trpělíroě oíubu ímému.
sBoši (1li byl boíašen. © tight) mííiďni
bříííníci, ťbbš ruPa %OŠí je přiťmačí, aneb

Ebbš ale naílebťb břítbu je ítibaji, těž
fajicně obbali íe oíubu íměmu, féább
gmolali: sBramem to trpíme! mej něťteří
,j nicb glořečí sBobu, a obbamaji íe gou
íaloíti; íabaji po brblu ímém a tab
břiíínému jimotu nejbřiíínějííí ítroji ťonec.
Žim úmbílu $ojímu úplně je gpřičují a
me ímou jiítou gabnbu íe torbaji. „Spoč
bilb to rogbor, mjbor bibněbo geměígna
proti tmůrci a pánu meíífere'bo íměta,
mgbor bíbnébo bříííníťa proti nejímětějííi
mu íoubci ímémul érogna to ííilenoítl
%ůb ucbotoej řagběbo tařomé neímirně
nepramoíti! ——

36. “Benjamin jim a hratřími oo
(Emmia.

l. SUonž. 43.

Satim bIab nepřeítamal. 91 mg;;
mbtrámili poťtmb, ťterěš 5 Ěgbpta bbli
přineíli, řeťl Saťub ť íbnům ímbm: Sběte
gaíe a naťnpte nam potramb. ©bpoměběl
Šuba: sBřííně nám řeťl muj ten, jenž
nab Égbptem íprdmu má, abbcbom íe
neopomájili mu na oči přijiti, leč přime=
beme bratra ímébo nejmlabíííbo. ($bceŠ-Ii
tebb poílati bo 8 námi, půjbeme ípoln a

naťoupíme potřebnými;potratu; paťlí ne
cbceš, nepůjbeme. Sier! jim Sírael: £ mé
mu 3armutťu jíte to učinili, ognámimííe
mu, je jeíítě jiněbo bratra mate. Snemoblí
jíme jinóče, obpoměběli oni, nebo mbpta=
mal je náš po pořabťu na náš rob, jeít-Ii
jim otec, a mame-Ii bratra, a ma mu ob
pomibali poble tobo, co íe byl tagal. Bba:
lig jíme mobli měběti, je nám naříbí,
abbcbom přímebli bratra íroébo 8 íebou?
Suba taťé řefl otci íměmu: sIšoííli bo
jen 8 nami, abbcbom ííli a negemřeli
mb i bětí naííe. Sá bo na ítaroít přijí
mám a ja něbo ítojim, obe mne bo Šabtaj.
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%epřimebwli 3aíe a nemrátim-li bo tobě,
co ším bubu, minu tobo poneíu.

Ěebl) Sírael otec jejicb řeťl l' nim:
Seít = lt3et' tal! bg'ti muíí, učiňte co chcete;

nabeřte, co nejlepííibo máme a boneíte
barem muší tomu. sJ.Šení3etaťě bmoje toe3

měte 8 íebou; i to, fterěš jíte naííli m
pptlid), 3aíe mraťte, aby ínab omylem íe
to bylo neítalo; ale i bratra ímébo toe3
měte, a jběte ! magi tomu: %ůb paf
můj mííemobouci učiní3 mám bo bobro
timébo, a at' 3aíe poííle 3 mami bratra
maííebo, tterěboš br3i u wě3eni, i toboto
Ěenjamína; ja pat 3atím jaro oíiřeló be3
běti hubu.

Ss togpramítoííe íe na eeítu obeíílí.
31393 přiííli bo (Egypta a přebítamili íe

Soíefomi, tento u3řem je a ?Benjamina
ípolu, ro3ťó3al ouřebnířu bomu íroěbo,
řta: Umeti tg muše bo bomu, a 3abij
bomaba a přiítroj bobo, neboť bubon íe
mnou jiíti o polebnt. 3 učinil on, jalš
mu bylo přiťá3ano a moebl je ho bomu.
33393 pat je web!, oni neměbouce, co 8

nimi je Děje, a moílíce, ge íe jim pro
pení3e, ťterě byli to pptlid; obneíli, nějal'ó
nátiíl' činiti bube, bneb me bmeříd) při
ítoupimííe ťouřebnlťu, pramili: Sproíime,
abgír náš íloííel. $si3 přeb nějařg'm čaíem
jíme 3be byli, abychom natoupili potratu;
ťterócl) naloupimííe, ťbg3 jíme přííílí bo
boípobg a ro3má3alt pytle ímé, naííli
jíme pení3e na mrdju, ťleré3 nout 3aíe
přinaííime; ale i jiné pem'3e neíeme, abo—
djom naťoupili, čebog nám potřebí jeít
Sneroime, ťbo je pologil bo měííců naííid).

s2Ile on obpotoěběl: s)Iebojte íe; ja jíem

peni3e ob maš přijal, ťterě paf jíte to
pytlích nale3li, bal mam &Sůbmáš co po
flabg bo pytlů roaííícl). 3 přimebl ťnim
©imeona a umeb je ho bomu, přineíl
moou, aby umyli nobg ímé, a bal obroť
oílům jejicbo Dni paf cbgítalí bary pro

Šsoíeía, nebo ílgííelt, 3e by tu měli oběb
matt. ížebp toííel Soíeí bo bomu ímébo,
i obětomali mu bary, tlr3ice je to ruťou
ímg'rl), a flanělí je až; ! 3emi. Soíeí ale
miloítitoě po3bratotto jící), ta3al íe: Bbram=li
jeít otec máš ítarý, o němž;jíte mi pramili?
í'seíítězli jeít 3ím? $?teřl3 obpoměbělt:

Bbram jeít ílušebníť tmůj, otec naš a jeíítě
žito; a tlaněli íe opět. Slšo3btoibpat Soíej
oči,u3řel$enjamina, bratra íměbo tolaítni
bo, a četl: íento-li jeí't bratr máš nej
mlabííi, o němž; jíte mně bolt pramili?
S četl: 93% ímiluj je nab tebou, ígnu
můj. Eo promlumtm poípíííil men, neb
íe pobuulo írbce jeho nab bratrem jeho,
a m9rá3el9 íe jl39;í míjeb bo poťoje
íměbo, plata! tam.

Sto3iimánt.

1. Tsaťub nařibil íynům ímóm: $e
ní3e tale bmoje toe3měte, i to, ťteré3
jíte naííli to potlid), 3aíe mratte,
aby ínab omylem íe to bylo ne
ítalo. žal! to 3úbala poctimoíl a ípra
meblimoít a tal jebnal $,íaťub bríme jeíítě,

neš ?Bůb problaítl 3aťon íťr3e WojŠiííe:
s)tepotrabes. učme je 3 tohoto přitlabu
í'saťuboma bamati a natoracomati ťa3bě
mu, co3 jebo jeít,b9tb1) i tolaítnit ímou
měr nepobřeííomal aneb o tom neměběl,

3e ji u nás má. Gótámá íe něfbp,
ge m obcbobu jing' mice: peně3 nám bal,

ne3 tolaítně měl a cbtěll, še, jat řítáme,
íe přebal. Rbpš bychom o tom točbělt
a mlčeli a prebatoeť nenatorátili, tebou
bgíme íe bopuítili nepoch't'ooíti a romi
nal bp íe bříd) náš ťróbe3i. QIt' to

mnobo, at to málo, měbpďg to namrať
me; neboť, Fogg bgíme 3atajilt mnobo,
byl by břid; naš meliťú a ínab bg onen
čloměť ímou 3trótou to blba a nou3i
upabl; jeji-li 3e to málo, uroašme íloma:
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Sčboš není to malých měcechpoctítoh, ial'š
bube u melithch? io [amě platí o peně
3ích a měcech atraccnh'ch, ťterěá jíme na

leati. Dny nenálegeii nótegci, nhbrš tomu,
ťboš ie atratíl. Qteříl'ei níťbo: tomu mám
měr tu bóti, mšbht newím, fbog iigtratil?
Dtoffem pořub nemíě, ťbog ieft tě měci
pánem, nemůžeš mu ji bóti; ale th fe
mufíš ptátí, tím ji gti—ctil. Ešeft-li nale

3enó měc má cenu toíce gluthch, fluffí nás

leč ten obnámítí, bai íloáítí u přebftatoeného
aneb na úřabě. *Bať teprto po letech,

ťbhábh ie nífbo t ní nehlcífíl, můáeš úřab
gúbati, aby ti ii po prámu přiřtnul; ale
ítu, ťbhěbho fe pogběii o pánu ieiím
bogměběl, jfí me ímém [měbomi tod

gán, jemu ji mrátíti. — Siogumí fe
íamo iebou, ge taťte'g nalegenon mec ne

ímíš ob jiného ťoupíti; neboť bylo by to
tímtéž hříchem, jaťobhb ťoupíl měr utra
benou; naleóenó í ťrabenú měr iíou
měcí cíaě.

*Docnmh čloměť, tbhg nalcgenou toec

namrátil, nemá ani Šábati obměny ga

froou poctimoft. Sat mhťonal ien _po
minnoft, fu ťteréš ieft přifágáním $o
ším gamúgán, a ťterou $ůh fám chce
obměniti. thatně, tbhš pán tě měci při
namrácení jeiím chcenálegci bútí obměnh,
ěe měr to u tebe přechotoal, že měl ínab i
8 poptátol'ami a 8 bonáffenim ieiím fta=

roít a práci, toš omífem fmí ťaábh, atoláfftě
chubobnh' člotoěf ii přiimouti.

% ftámá íe čaftotráte, ár %ůh tato
mouto poctirooft již gbe na gemí fftčbře

obměňuie; nalěgóf taťomh poctitoee hoj
ných přátel ro ťruhu možných a "lechet

ných líbí a ti ho amou bo íluábg [roč a
melíťě jmění mu čafto froěřuji, romněš

ho i aa měrnou ílugbu obměňuií. 91
gaíe naproti tomu nepoctitoh člotoěť
mnohbhfrcíte fe prograbí a cigon točc ě
hanbou a potopou ba í fe fmon fíťobou

namraceti mufi, protož řiťaií libé: „není
nic to! íťrhtého, aby to čaíem na
ítoětlo nepřímo," a „ftarh hřích nětbh i
počbní hanbu plobí."

(5m. bloguitin prami: „.S-“Shoco ciaí

ho, upírá: uťrabl bh též, tohbg mohl.“
QI fro. bilionů píífe: „Seft třeba, íhneb
taťě cígí ftateť narorótíti. Stěťteří chtějí
ííce nahrabit, amffaf říťaií: 913má hos
oinťa íe přiblíáí, pat o tom gaiífié pro
mlutoím. Stierať? íeprto chceš cíóí měr
narorátiti, ťbgg ti neige ii bele ušimati?
Silin náhrabou, jiš učiniti může, beíffi čaě
obťlábá, [mrteblného bopoufítí Ie hříchu,
byt i mě! úmhfl nahrabiti."

37. ýoírf ;kouní bratru) [roč.

1. 971013.43, 44.

slšotom Soíef ' umhm tmář fmou
a mhífeb gate ť bratřím, rogťcígal jíbla
na ftůl nofítí. 3 pofabil bratru ímé po
blě ftáří, čemug ie mffíďni melíce pobí
mílí, neměbouce, obrub mu měť jejich
gnóm jeft. Rbhg fe iíbla přinefla, rogfí
gat Sofef $eniaminomí pětfrdt toliť bátí
co bruhhm. 3 iebli a pílí bratří jeho,
a mino rogtoeielílo írbce jeiich.

Sofef fe tetí chtěl přeíměbčíti, sbalí
fe bratří jeho oprambu poIepífili. Webof
botáůam $eniaminomi smláfftni lány, a
měba, ge ho taťé otec nab iíné miluje,
obámal fe, abh mu toho negámíběli a
ho proto to nenároiíti neměli. sprotož;

chtěie chománi jejich mhffetřití, rogťdgal
po iible fprcítoei ímému, řťa : Skupin phtte
ieiích obilím, jat mnoho bo nich můáe
toiití, a polog peníge iebnoho ťagběho na
mrch phtle. Roflíť paf můj ftříbrnh a
peníge, tterěš bal ga obilí, mIoá na torch
to phtlí neimlabífího. % ftalo fe tot.

%! ťbhš přímo ráno, propuíítění ;fou B
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nállabem jinym. QI lby3 byli 3 měfta
myfjli a maličťo obefíli, teby Sofer po
molam jptótoce, řeťl: QBftaň a pofpěš 3a
mu3i těmi, a ťby3 je boboniě, rei jim:
sproč jfte je obplatili 3ly'm 3a bobtě?
Roflil, 3 Pterébo pije pán můj, ultabli
jfte, melmi 3lou mčc učinimfje. Qoítiynum
jicy jptámce, mlutoil jim, jal3 mu Sojej
byl přiló3al. Rteři3to obpoměběli: Dbítup
ob nás, abycyom tal melilou nefjlecyet
noft ípácbali. těle peni3e, ťteré3 jíme byli
nafjli na torcyu pytlů, 3aje jíme přinejli
ť tobě 3e 3emě cbananejjlé; i l'teral3 by
to mohlo byti, abyd)om uťrabli 3 bomu
pana tměyo 3lato neb ítřibro? 11 lteré
yo3loli 3 nás nale3eno bube, co3 ylebáš,
af umře a my jlon3iti bubeme pánu
tměmu. 3 řell ípraroee: ©taň je poble
mafjeyo ro3íou3eni. s]Šroto3ípěfjně na 3em

jlo3imíje pytle, la3by ro3mú3al jmůj, tte:
tě3 problebámaje jptamce počam ob nej

ftarffiyo a3 bo nejmlabffibo, naffel foflil
i“uji'ýuí majammoiou .) 3uě|tli le iiu=
tamně nab točei talotoou a t03ttyfje tou=
eba [ml a mlo3itoíje opět břemena na
ojly, namrótili je 3aíe bo měfta.

*Břijjebíjebratři ťSojefomi tofjiďni
jpolu přeb ním na 3em pabli. Sim3 on
řell: s]Šročjíte tal učinili? 8bali3 jíte
neměběli, 3e mne to tajné 3ůftati nemů3e?
Semu3 Suba řell: (503 máme obpotoč
bití tobě, panu íměmu, aneb ja? je mů:
3eme ojptameblnití? SBůy nafjel nema:
tooft míjí; ble mfjiďni jjme ílu3ebnici
tmoji i my i ten, u něyo3 jeft nale3en fw
flif. Dbpoměběl Sofef: Dbftnp obe mne,
abytb tal učinil; lbo ultabl toflif, ten
ať jeft ílu3ebnilem my'm, my paf obe=
jběte jmobobni ť otci (mému. sJiřiftoupim
pal Suba bli3e, jměle řefl: smojim, pane
můj, neynětoej je na mne ílu3ebnila
jméyo, a bomol mi promlumiti jlotoo.
Spřijně jji nám přiló3al, abyebom pří=

mebli nejmlabfjibo bratra B [ebou. $te3
otec nechtěl bo propujtiti :Snámi, řla: 9339
mite, 3e bma iyny mi potobila man3ell'a
má žRácbel; jebnoyo jíem pojlal na pole,
a nemtátil je mice, toy pat jíte řelli,
3e bimoťě 3miře je3talo yo. QBe3mete-lii
toboto, a něco je mu na eeftě přibobi,
přimebete fjebiny mě 8 3alofti bo ytobu.
sBtotoš přiibu-li ? otci 3pótfy, a neu3ři
bo B nami, umře, a umebeme ífebiny
jebo B bolefti bo yrobu. s]3roto3 já, jen3
jíem ho na jtaroft přijal, a 3apřijábl je
otci, 3e bo 3aje přimebiu, 3ůftanu mifto
pacllolete to ílu3bě tmě, a on at je na
toráti B bratry jinými. Webot' je nemo=
yu namtatiti ! otci jměmu be3 pacyolete,
abyd; biby, ttetá3 3acb'máti otce me'yo,
jměbl'em nebyl.

%o3iimášni.

Šlěťteři libé řiťaji, 3e pry jen“ míta
ílůuw, ipmrýiiuií iiů přiičšíw|ú,„eučšuij
těm, ťbo3 jim ubli3ili, mobli obměniti
mírou romnou, ba jentě mětíji. Wolfa!
taci libé nejjou fjlecljetmjmi libmi. (žle
cbetny člotoěř ne3ayoři mftou a lby3 mu

přile3itoft le mítě jama mběbne to ruce,
pobrbó ji, byfby ifebe toětjji ťřimby byl
utrpěl. io mibime to nezjl'tájnějfjim ímé:
tle na Soíefowi. — mym teby jiou boa:
tři jeho to ruce jeyo a on má neobme

3enou moc nab nimi. 3 nem3pominá
jim, 3e jej neminněyo 'mlabenee, nělby
jíou nenátoiběli, 3e Do (13 ujmttiti cytěli,
3e yo bo cíftetuy mryli, aby je tam
blahem umořil, nem3pominó jim toyo,
3e neměli ani S ním ani 8 otcem a mat
l'ou jebo útrpnofti, a 3e yo ob tobičů
obttbli, 3e pal ne3luíjené a nebobé pa
cbole 3 tolafti mymtyli a; 3a bibny peui3
bo ci3iny ptobali, aby tam otročil. Šebo
jjlecbetně [tbee to ji3 3apomnělo, mííe
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jim obpuftilo, i nechce žlě žlhm jplóceti;
ono on jim chce jen bobrobíni protožati.
3 omloumo je jim u febe, opčiptamnje
jim útěchu o roboft. Sboíti ho boli, že
nyní na ol'o mojí je poleťati o m žat
mntel uměfti. Qlle to činí 5 lójl'h ť nim;
cheet a mít je přejměbčiti, žboli je po
lepfjili, žboli jjou bojti jjlechetní nyní,
obo bobtobini, iolěž jím boti chce, uměli
ocenití a fi ho mážiti. Sal přemohl So
jef ímou fflechetnou mhjli ímé bratry a
jhtomeížtíuje bobrobiním řeřamě uhlí na
hlomu jejich.

Wo tuto jmičenlimou, obežěetnono
moubtou pomohu žojluhuje Sojef míjem
mělům ža pčíťlob poftamen bhtí.

Qbhžbh Šůh i tobě bo entou bol
čloměl'o, lterhž ti bol něťbh ublížil, pomo
tnj, že ti ?Bůh chtěl přiležitoft pojťht
nouti, oth je to lójce ! ?Bohu a lbliž=
nímu cmičil o nežomehuj tolomě příleži
tofti. ©nob je ti bobtočiněnim pobočí
uhojiti žaíjt, Eteronž ten čloměť chomal
o jnob pojub chomó proti tobě m ptjech
jmhch; poili bobeočinně ruce tmě je to
žboří, pol Ífl nejen jobě ole i jemu bo
bře pojloužil.

Stejplácej žlě žlhm, neboť „$ůh
pomfth -- genomu." (Šalm 93, l.)
Dni bí: „Smat jeft pomfto, a já obplo
tim čajem jmhm" (5. mají. 32, as.)
Rbož míjoť je míti, ten jol'obh nehmocuje
$oží ptómo o moc, i činí jebe jubítn i
tohlonomotelem tožjnbtu me ímé mlaftní
tožepři. — Rbpbh lažběmu bomoleno
bylo, bomáhati je o jmě mlaftní ujmě
promo jměho, aj, co mjje by je na tomto
bějiíjtí jměta jtolo! iož bh žbe bylo jo=
mě boje, l'emomě tmočlp a mojnh. Sie
bot mjtímoft nebbá ni nejjmětějíjich a
nejútlejjjích jmožtů libjťh'ch.Qteth že meble
ftom jeft jmětějfjí a užijí nab itom mon
željlh', o němž platí jlomo %oži: „Sillan

žel opufti otce a math: o přibrži je
monželih ímé" o „jjou bmo m těle jeb=
nom.“ alle fbhž monželě mjtou proti
jobě žohoří, čeho že nejjou jchopni? Qbo
nemi, joťě nejnáže, potuph a fjl'obp íobě
mžójemně jttojí? 21 není moteřjťá lójťa
citem nejútlejííím o nejmocnějjjím? Sků
že-liž matla žopomenonti bitěte jměho?
táže je pijmo jm. Qlle mfta ieftBto, oho:
fiti i tento plamen nejútlcjjjí lájťg, mfto
může i motlu proměnití m uttutnou
bročici, jenž blaho jměho bítěte hubí. —
QI nejjou ložběmu člomětu mloítni jmění,
ítateť, bům a panftmí, jeho čejt o bobrě
jmeno měcmi melmi mžócnhmi o milh'mi?
QIIe mftimh' čloměl toho míjeho nebbá.

——(Eo fi brože a těžce loupil, i nafttoje,

jimiž je žímí, mfje láme, bttí a nohama
fjlope, obh mhžučíl a fhlabil mjtimoft
tmou; ímé pole a fmůj bům probómá- o
žahažuje, aby mohl joub mějti proti
nepříteli jměmu, jonb ltethž čojto nemá
jiněho cíle a lonce, leč aby jiného žťažíl
jobě tím nic nepomoho; ijmě cti ne
bbó o mečejně f jmě honbě mlumi o
ťřičí, ano i jmě bujje nebbá o hříih ža
hí-ithem páchá, aby jiného požlobil aneb
mu ublížil. Sále! jol' hrožná to májíeň!

$točež ?Bůh mjtimoft již m ftarěm
žáloně příjně žolažuje. „mehlebej pomfth,
aniž pomotomoti bubeš na lčimbu jpo
luměffťonů jmhch." (3. Wojž. 19, 18.)
Sefftě příjněji žoťožuje Sežiš Sřtiftnš tato

nepromoft; i žapomíbó ťažbh hněm, ťaž
bou žlou mhfjlěnlu o žábojt proti bližnímu.
Gm. opoíjtol sBomel píjfe: „Gož no
más jeft, je míjemi libmi poťoj mějte,
re [ami íebe žoftámajíce" (Slim. 12, 19.)

S Hlobí mftimh' čloměl nejmíee
fám jobě; neboť ?Boho žába, aby taite'ž
S ním jebnal, info on 8 jinými jebná
t j. aby mu $ůh žábněho milojtbenftmí

neptolážol; nebot joťon měrou měříme,
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bube i nám naměřeno. Baroš tebg míti
mý čloměť neob'poufítí, tal? i jemu ob
pufítěno nebube, a ortel ímůi fám fobě
blófó, ťbptolí při moblitbě *Bóně ptami:
Dbpuíť nóm nafíe miny, iaťoší mt) ob
poufftime winnířům fmg'm. — Stage čtou:
meite [ebe pofašbé, tbpťolí tato [matá
floma chcete mpflomiti, ať co má býti !
ípafeni, neílouši mám ťgábubč měčně.

počal blafitě plaťatí, a četl bratřím ímým:
Sá ifem Soíef; iefítč-Ii otec můj Žim
jeft? Snemobli mfíať obpoměbíti bratři,
přiliffným [tracbem ifouce přefttafíeni.
.? nimgto on bobtotimč řetlz fBřiftupte
ře mne %! fbgg přiftoupili Misto, řetl:
Sá ifem Sofef Bratr máš, ttetéboš ifte
probali bo (&ggpta. Steleřeite ie, ani
fobě čtěšuite toho, se jíte mne prchali///Ý

Ví?

'"llfi'fižžáříilíél

:. F

38. šaltr omámil fe bratřím fxním

1. Moli. 45.

Snemoba íe be'Ie gbtšeti Sofef, tog
ťáaal mffem Éggptíťúm, aby mgffli men;
a 131593tu šóbnébo cigíbo nebylo mice,

ÍŠÍÍŠ'WÝŠM"3*ití!"i*"'l"Utti
mnu\\I\\“LWQ

ngbn hm mňnmňnj„.W
mafie potla! mne 23139 přeb omámi bo
(žggpta. Ste mafii rabou, ale tvůli Šoši
poflán ifem fem, tterg'á učinil mne jaro
otcem šataonomým a pánem mfíebo
bomu jeho, a tnišetem po mffí gemi
eggptíťě. iBoípěffte t otci mému a tcete
jemu: Soto mčťaauje [gn tmůi Sofef:

\' IIHF"
|!I

|| lu

hn těl—Btn Fmiin;v vvvvvv
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%ůb učinil mne pánem trííi gemě egypt—
ífě, Bftup fe mně, neproblěmcj, a bubeš
bpbliti m semi (Staten, abubeš při mně
tp i [gnomé tmoii, a gimiti mas bubu,
(a;cbo iefftě 5 let blab býti má), abgfte
negabgnuli pro blab. alle ťbgá ani pro
ftrad) iefítě ani íloma neobpnmíbali, řcťl
iim: QBibite, ár iíem já to, mgbgt' fam
nyni mlumim 8 mami, a ne iaťo prtně
íťrg tlumače. Sběte a přímeťle otce mtbo
a poípěífte, abgfte co neibřime přifíli.
sBaton! pabl na n'iji bratra [měbo 93m
iamína, a objímaje bo platal, a ?Ben
iamin tatě plata! na fíiji iebo. 3 'poli
bil mneď) bratři fmúd) a plaťal uab
tašbúm. mm teprm fe oímělili a mlu=
míti f němu počali.

Hilgffem ťról, še přímí bratři Sofe
fomi, grabomal fe melmi i mfíeďen bům
jeho. 3 poručil iim báti wow, na nicbš
bg ftarěbo otce, manšelfg (: bitťp ímé
přiítěbomali, a Hibil, še neilrpííi ťrajinu
m semi Égpptíťě iim ba. % bal iim
Soíef ročličně bary, iebnomu ťagběmu
bmoje roudyo, ?Beniamínomi paf bal tři
fta ftříbmócb B paterúm roucbem neilep
Him; toliťěá peněg a ííatů poílal taťě
otci fměmu; i beíet oflů, ťtcři bg není
mneliťě tgto bary, a iing'd) befet, B obi
lím a potřebnými poťrmg na ceftu. ipm.
puftil paf bratry ímé, napominaie ie, aby
na ceftě fe nebněmali, iebni na hrubě
minu íťlábaiice.

Rogiímáni.

1. muito mííí přebbágťgpramiI Soíeí
ťbratřim fmóm: Ste mafii rabou, ale
můlí %OŠÍ poílan Hem. Žim bobře
nagnačil, že to jeho přiběbu iemí fe po
binmá a nafíi neimpšííí úcty bobná pro
gřeteblnoft ?Bogi. — Ěettťrátc, Eby; cbtěli

bratří gabiti mlaběbo bratra fměbo, ufta=

nomil %ůb na tuhé ímé, že tyto nelítoftně
libi ob fmrti garboma pomoci pacbolete,
ieboá čabubiti gamg'ífteii. Stepatrné měci,
iaťoš mnobobaremně roucho, ťtery'mš
aplanula gamift bratři, něťoliť íuů, tte
rúmiá Soíefoma opatmoít a moubroft
na ímětlo přiííla, muíelg ťtomu poílou
Šití, aby pogběii i otec i bratři Soíefomi
ob blahu garbománi byli a aby mocný
tra! i meíírerd čemě jabo hojného gagilž
pogebnóni. % léta neúrobná mufrla při=
fpěti ! tomu, aby (šggptčané i foufebni
narobomě pognali %Oba co mfíeobecněbo
otce a řibitete fměta i barca mífebo
bobra. — 

Eat ie ftaró %ůb o nás aš pobneB,
tať ínabno a lebce umi až pome
mgméíti čloměfa 3 ťaábě nefnáge. Stač
tebg třeba trápíti fe přiliífng'mi ftaroftmi
o buboucnoft, nač stráceti mneďu maf!
a bůměru! Štač ftále bořeťomati a tru
rbliti! mafií ftaři řiťómali: „QIni otec ť
bětem, iaťo áBůI) ť IibemJ' „Sřbe čloměť

nemůge, tam sBan QBůb pomůže.“
2. % učíme ír 5 toboto příběbu bále,

še 23135 ímé bíttg netolifo áimiti, ale
blamně cmičiti a bobře mgóomati chce.
Dnť cmíčil Soícfa mnobg'mi ímtgeli, jež
bneb m mlabofti na něho bopuítil, emí
čil bo tim, ge byl ofočen, břímě obžalo
mán, cmičil bo ciginou a Šaldřem aš i
mgcmičil, že byl mužem opatrnóm a obe
gřetng'm, milofrbnóm a bobročinng'm. 23115
mgbělamal bratry izba neboftatťem a
blahem, nebobami iblaíem iejicb íměbo
mi, až, fe měnila ieiid) gáííť proti bra=
tru u mřelou laíťu, ieiid) begbogftmí u

mrouct abošnoft a obbanoft ?Bobu. QIjat
mile $ůb boíábl účele íměbo, mfíemu
utrpení učinil toner. Stať mile fe bratří
Sofefomi napramili, opět Šebnal jim,
bopřál jim mnobě rabofti, ba 5 ťořene
jejich wing bal mgrůfti a bočrati flabťě
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mu omocí. sExoto; i mt) m froóď) fouáeníď)

obbeime fe poťomě ?Bobu, obťldbejme
cbpbg ímé a ínagme fe ptofpitoati m
etnofh'. QBít' 23:15),proč tať a nejinať B

námi naťlábá. Siným bal — nám ili:
bil. 91 tomu 23% fIibiI, tobo nemine.
23118 otcotoffó péče a moubtoft iebo roe
Iebena na mětg!

3. Sofef platí ble mýflabu fmatúcb
Dtcům aa naanačeni neb přebobtageni
ŠReňóffomo. Éplť čajifté Sofef ob otce
fmčbo nab jiné milotoán. Sia! i Seěiě
ieft jebnotogený fan nebeíťébo Dtce, to
němž fe Stci galíbilo. Šsofef bp! ob fmg'd;
bratří nenámiběn a fbpš fe tmm by!
přiblížil, probali bo tito na tahu Bilbo:
tou ga 20 ftříbtng'ď) ťupcům cigincům.
íaťtéá Sešíě přineb na fmět meat ímoie,
byl ob má) nenámiběn a ftibán, ob í'siv
báne probán a ťonečně ob Šibů, & nitbš
pofíel, pobanům na fmtt rogbón. S šil
Sofef m bomě sJ'šutifaromě co Huba,
tamtéž přemohl meliře' pořuffem', byl
třitoě obgaloman a bo žaláře mráen,
tam byl pro &ločin, ťtere'boš nefpácbal,
orgán a bmoum gločincům přitotělen,
3 mapě iebnomu miloft a hrubému tteft
btbla přebpoměběl. sIšobobně náš (špa
ffiteI šil a cbobil na tomto fmětě maie
gpůíobu flušebm'fa, i on přemohl potu
fíitele na poufíti,i on bp! míněn ge čto
čína a mgbali o něm řřímé fměbectmí,

aš byl i na břemo ťříše příbít. Sin paf
pněl me3i bměma lottp; iebnomu čnící)
uběIiI miloft a Hibil mu, že S ním babe m
tají, hrubého pogůftamil gúbubě jeho.
— 3 byl Sofer na třetím roce ge Šalaře
momeben, otroctmi fměbo abamen a na
pramici fráíomu pofačen. %atao nagtjmó
bo ípafttelem Iibu. && nebo byl by lib
u neimětííi bibu uběbl. mym přeb nim
míííďni fťláněii tolena co přeb fmp'm

bobtobincem, ťbo potřebuie chleba, aby

gaóoloal šimota íměbo, a nebo bo na:
Iégd. íaťě náš sBém třetího bne ge žaláře
btobu mgffel a febi ob tě boby na pta
mici u Dtce, ieft, anf břitoe fe poťořit togaro

na febe pobobu íIušebnifa, nyni mpmúfíen
a oílamen; jmeno mu bano, jenž ieft
nab mfíeIité jmeno a přeb nimž fe po
ofmnácte ftoleti mani ťoIeno tofíed) bu:
ďJů vobaemfřúcb. semfřóó a nabaemffúd)
a oflawují po co fpafiteIe, poněmabg
ofmobobil (ib ob góbubp měčně; ! němu
těš pofpidJaii mííiďni, ťboá blebaii aacbo=
mání febe, fboš cbti naťtmiti bufíi ! Ši
motu měčněmu. —

Ronečnč gatmrgelě frbce bratří So
íefomp'd; glomeno a přemoženo jeft mno
bómi metlamí a gfoufířamí Éoáimi;
Sofef jim obpuítil a ťfobě ie přítomní.
% Qaftus ieft milofrbný; ragbébo, tboá
íe po3naI a naptamil, přijímá ! fobě,
nečiní mu múčittt), ale mine bo ! ftbci a
obmómá bo moi fmou a umábi bo tog
ťoffnóď) fraiů nebefťě Hůmy. —

39. Sekala [: ližbnje ao Gupta.

l. SRDÍŠ.46, 47.

%amrátimffe fe bratří 3 Egypta
přímí bo gemě ebananeifťé ! otci ímému
Šařubomi, a směftomali jemu řťouce:
Sofef fgn troůi ším jeft, a on panuje
toe toffi semi eggptfte'. (503 uílgfíem Ssa

ťub iaťo 3“ těšťěbo [na procitito, nechtě!

iim uměřití. alle ťbpš ugřel mogp a roffeďp
měcí, ťterěá bp! pofIaI Soíef , ošiI buď)

iebo, a četl: SDoúif miiett, jeft-Iiáe iefítč
Sofef fpn můj ším ieft; půibu a ugřim
bo, ptmě neš umru.

%ecbtěl paf nábožná ftařec, prmě
nešbp fe porabil B $obem a Šebo ga
pomoc mapoval, opuftiti gemě, čtenou;
gaílibil 23135 jemu a potomfům jebo.
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sJ3totoj, fbhj přifjel na pomegí chanonej
jfé, učinil občt gšohu a rotoucně je mo

bíil. SŠ gjemíl je mu Éůh u míbční noč

ním a četl: Sá jjem nejj'ílnějfjí, $ůh
otce ttoěho, neboj je, Bjtup bo (šghpta
nebo to nárob meíífó učíním tebe tam,

já bubu s tebou, a potomťtj tmě umebu
aaje bo gemě této. Sojcj pat bube B tebou
aj bo jmttí tmě, a při jmttí bubc u
tebe, a gutuře učí tmě. %ltu! put $a
fub, a mgaíí ho jgnomě 8 malíčťh'mi
a 6 šenamí jmhmí na mogh, ftetéá bhl
poanl %acao, a přifjlí bo (šghpta je
míjí tobínou í je mfjím gbojím ímhm,
a bylo míjech bujjí bomu Satubotoa, i
B Sojejem a jhnh jeho, jebmbejáte. 5130

jíal pal' Suou přeb jebou ř Sojefomí,
aby ognámíl jemu příchob. njlhjjem paf
Sojej, že otec jeho přichójí, jel jemu
toftříc, a ugčem ho pabl na íjíjí jeho,
a objímaje ho píafal. S řeťl otec f
Sojejomí: Síhní tab umtu; je jjem našel
tmůř tmou.

Sojef paf řeťí bratřím fmhm: *Bů
jou nhní a améftují ůataonomi, je jíte
přímí te mně, a tbhbh pomolal mas,
a četl mam: Saťh jejt obchob máš? ob
pomíte: sBaíth'čí jíme ob bětinjtmí jměho

aš bo této chmíle, i mt) i otcomé najjí.
Qijeb tebh Sofer ojnómíl jšataono

mí přichob otce a bratří jmhch, a mam
jich pět B jebou přebftamíl jc nan, jemná
tájajícímu je jich: (5,0 máte ga ptáci,

obpoměběíí, jat jím byl Sojej naříbil.
Sier! tebp na! ř Soíefomi: Dtec tmůj
a bratři tmojí přífjlí ! tobě. Bemě eghpt
na přeb obličejem ttoljm jej't, to nejlep
fjím míftě čaj jím bhbletí, a bej jím jemi
©e6jen. slítat-Ii gnáš, jebt) nejí ními bhlí
muší togjjafní, ujtanom je oučebníťt)nab
bobhtíem mým. SJšotom umcbl Sofef otce
fměho přeb ftdle, Saťub bobtořečím mu,

a táčcín ob něho, jat bh ftdt bhl, obpo

měběl: Sní: putomání mého jej't fto
třiceti let, frátřh a těšťoftí plnh' jeft jimot
můj, a nemotomná je metu otců mých.
QI pojehnam ftále mhjjel men.

Stoaiímcíní.

1. Safub bíouho pIatal pro jhna
jměho, o němž; je bomtjjjlel, je ho lité
ffelmg ubúmílg a pohltily, Dlouho po něm
toušíí a mgbhchal, ano nepřejtaí B bolej'tí
mhjlíti na něho. Qonečně po mnoha Ie
tech přinejíí jhnotoě titéě, jen; amčjtomaíí
jmtt jeho, aptámu, je oplatanh jhn po
jub šíje, ano je jíje u mabdíeně jemi co
mlóbce její, je jeft ctěn a milomún ob
8ataonaí ob mefjtetěho (ibn jeho. into
gprámu gajíj'tě přetmapentj otec bíouho
nemohl pochopiti a pojmoutí; i bh! to
nejmícnh jfoť citů to mhjlí jeho, ffoť ob
nejmčtffího šatu !nejmčtjjt raboj'tí otcom
jfě. Ss gatoujilo jtbce jeho po ionu, aby
je na ímé oči přejměbčil o tom, co mu

prameno, abh pohlebnutím na jhna uto
jíí a obíajíl jebe a abh po tať mnohh'ch
jttaftech potějjíí i mna, o němž jlhjjeí,
je tomně touží po otci jměm. S fjel
tebh, tam touha otcomfťěho [tbce ho
táhla, fjel ga ihnem.

S bo najjích ftbcí mlojena jejt !Bo
hem jífta neobolatelnd touha a ftce touha
po ipojení B otcem nebejthm. Dna je
jemí u libí, řteří pcatoh jmět a cíl její
negnají, co touha po blajenoftí meabejfjí.
% bomnímají je, je jí uřojí, ťbhšboíáhnou,
co je jím gbe na jmětě líbí. SDejte jím
mjjať, čeho je jím jachce, fu př. bejte jím
bohatftmí, grohtnou mu a bubou toujítí
po bůftojnoftí; bejte jím bůítojnojt, atohf
nou jí a bube jím ínab ítějfhm břeme
nem; bejte jim tebt) jíně ftajh toho jměta,
bejte bítofu, po ftetěš prahne jtbce jejich,
a učiňte je jjfajtnhmí otci; bejte jfmoftné
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pořtmy a nápoje, i tomu itoyťnou a inab
ie jim to a ono i5hnuii a tougiti bubou
opět po jiné a jiné blajenoiti. — Ellie
pojemiťěho nemůše gcela a úplně uťojiti
tuto přirogenou touhu libiťou; —amiiať
naučte čloměťa QSoha gnáti, %oha milo
mati a jemu měrné iloujiti, naučte ho
ť 23ohu ie néiti: paf ie citi ipaťojena i
při tojličnéin neboitatt'u; aplane na něm
touha jiného imětu, touha ilabťá, uipo
ťojima a oblašujici, totiě ta, aby ie líbil
Qiohu a přiiicl jebnau m oučťě ipojení
S ním ro iible ilámy nebeiťé. sBtoto mola
im. QIuguitin: „©troořil jii, o sBone!
itbce mě pro iebe a nenachági poťoje,
leč ipočine m tobě." Cěám náš *Bán a

ěpaittel nagnačil ceitu, ftetou máme jíti,
abychom tohoto cíle imého boiili, an řell:
„theŠ-li přijiti bo Šimota, gothomej při:
ťáganif' sBan ieby ipojení B QŠohem na
ghmá šimotem, uplnym to uťojenim miii
potřeby a neobolateblné touhy naiii. Šče
ifane, itopuj touhy itbce imého! mena
legneš-li to něm touhu po $ohu a ne
áimiŠ-li ji pobošnoiti imou a neťtóčiŠ-li
ga ni čachomámónim přiťógani QŠoŠich,
jit na omylu, bloubiě ceitami neptamhmi;
protož ganech je a hlebej tuto jebinou
ceitu ť ipoťojenoiti a ptamému blahu
mebouci.

2. Salťoli byl Soiei nyni u myioťě
bůitojnoiti poitamen, jaiťoli byly oči
mnoha nátobů ř němu obráceny co !?
moubtému Šimiteli a otci jejich: i neity
běl ie 5a otce imého, Etetyj byl proti
němu nijťhm, iproithm paity'řem. © me
liťou ilamou jel jemu mitřlc, jaťoby oče
lamal pana imého, na očích melilého gá
itupu pořotně umital a mtoucim polibe
nim poctil ho, paf B něžnou iietrnoiti
umebl ho to ťtainy bům imůj a ilougil
jemu 6 poničenoiti, 8 jaťouš iloušimal
jemu, ťbyš jeiitě co pacholiť jim byl to

bomě otcomite'm. ale! Soiei netoliřo
chlebem Šimil nótob egyptiťh, on ho taťě
mjbělároal iilechetnhm přítlabem iynomiťé
mběčnoiti a láiťy; i gailuhuje přiflab ten
celému iroětu a miiem měl'ům na obim

poitameu btjti.
giebof jiou jajiitě tobičoroě bittám

bány ga míitobtgitele QBoži na imětě;
53% to, jenž tobičům iměřil bitťy, aby
ie o ně itatali, je mydjomámali a ja!
pro šimot mečbejiii toť i bubouci mycmi
čili. Dn to, jená my'ilomně bitťam při
ťábal, aby robiče imé ctili a milomali
ptámě tať, jatoby oni tuťou 2303i byli,
fterou 23ůh bitlám barca, co potřebuji i
je (hraní a timto imětem mobi. sBtotog'i
čeit, ťtetou bitťy tobičům bámaji, poně
ťub platí i %ohu a protož, tboš tobiče
imé gneuctima i %oha utáái. ŠDuch QSoši

to ťnióe ©itach úctu E tobičům ipojuje

jal'o to jebno 8 úctou ťQšohu, an bi:
„Štboš ie boji sBána, cti tobiče, a jaťo

pánům iloušiti bube těm, ťteřiáho gtobiliJ'
(Git. 3. 8.)

91 tato úcta ťtobličům neimi niťby
přeitati, poněmabá tobiče niťby nepřeita
maji bjti robičemi a běti nepřeitámaji
by'ti jejich bitl'ami. 3 tehby, ťbyš ie bitly
bočelaly meliťěhs iitěiti, bůitojnoiti anebo
myěiiiho itamu, nešli maji tobičomě, ne
majig této úcty mypabuouti; a to proto,
je ie niťbh nemohou mymťnouti 5 při:
točeného gamagťu ť tobičům aniš mohou
ie myťoupiti 5 bobrobini ob tobičů na
bythch, aniž 3 pominnoiti gšohem mh
ilomně jim uložené. — meč bohužel boiti
čaito bhroú ilhchati tobiče, ani ii nařiťaji
B proroťem Siaiáiiem: „©yny jiem my
chomal a mymhiiil a oni pohtbli mnou
(Si. 1, 2).“ — Eltebotjiou na imětě iy
nomé, ťteři tbyš boiili Ihojuějiiiho bohat=

itmi, nešli měli tobičoroé jejich, apáno=
matěli a 5 ťruhu imě robiny .otce neb
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math: mgloučili a při fašbě přilešitofti
jim ťbgš ne flomg, tebg ímg'm iebnánim
proiemuií, še iim poitgtnii chleba ímébo
ien — 3 miloftí. 3 iíou bcetn, ťtere' ťbgš
fe mbalg 3a muše, ieš mgěííimu ftamu
nálešeii, nešli ínab ieiicl) otec, 3a otce íe
ftgbi, ťněmu fe přeb ímětem 3náti necbti
iš bomu ímébo bo obbg'maii. mejíou
to bcetg ítbce tmtběbo, ba uťtutněbo?
%epláčou robičowě lufííin prameni nab
taťomou šatmtšeloftí bitel ímg'cb?! ?li
umašte a tcete, m9 bitřg! bělá ťabát,
běló obgbli tošbilu meši otcem a otcem?
Seít fnab otec, še noíi plátěná fiat a lpí
pob ftčecbou íloměnou méně otcem, neš

ťbgbg měl rabat mlněng' afpal pob ftře
cbou 3 cibel? (Si ieft méně ctibobnó obtaš

llťřišomanébo, lbgš ieft mniešón 3 břema,
neš ťbgš ie mgteíán 3 mramoru aneb
ulit 3 mšócněbo tomu? QIno, ťbgbg ion
mefniďěbo íloubg ftal fe ťnišetem a ftal
fe ťtólem: nepřeftal by proto bóti fgnem
meíniďěbo floubg a 3aíloušil bt) jen opo
mtšení ob celébo fměta, ťbpšbg íe 3a otce
ímébo ftgběl. %aproti tonu boli učení
biftupomé, byli i papešomě, ieuš meřeině
mošnómali, še iíou fgnomé cbubtjd) to
bičů a taťě přeb fmúmi pobbang'mi tyto
tobiče ímé mběčně mošnamenali, a me

ímg'cl) bomecb ie poctimě cbomali aš i
bocbomali.

40. yonební bolu) aahnbomi) &

[mrt jeho.

1. Winiš. 47—50.

Sofef pal otci a bratřím [móm mt)
ťóšal meble rošťašu %ataonoma neilepfíi
mifto m 3emi ©e8fen, a šimil je bómaie
poťtmg iebnomu ťašběmu; nebo na celém
oťrěťu cbleba nebylo, a blob ioušil 3emi,
neimice eggptfl'ou a cbananeifťou.

Salub byl to (!ggptě iefftě [ehm
núcte let ším, a bylo mffecb bnů šimota
jebo fto čtyřiceti íebm let. QI ťbgš miběl,

še fe přiblišuie ben ímtti iebo, pomolal
fgna fmébo Soíefa a četl lněmu: Seit
liše iíem nalešl miloít přeb obličejem
tmg'm, přiíóbej mně, še mne nepocbomúš
m (Siggptě, ale mgneíeš mne 3e 3emě
této, a pocbomóš m btobě přeblů mód),
cibulí) obpočiwal 8 otci íwúmi. Semiiš
obpoměběl Soíef a přiíabou fžmtbil:
Sat učiním, co ift- rošťášaL 5130něiaťe'ni

čaíe poměbino ieít Soíefomi, še ieft nemo
cen otec iebo; poiam tebg ionu ímé,
sDianaéfefa a (Sčítaima mpbal fe na
ceítu. % poměbino ieít ftarci: těle, ion
tmůi Sofef přicbóši ť tobě. Sitetýš polil
nim fe feběl na lůšlu. QI bboš mfíel ť
němu Soíeí, mgpramomal mu otec mííeďa
přiflibeni, ftetó byl obbtšel ob óšofpobi
na %oba ímébo; téš bma ígng jeho,
(ifraima a s,)Jianašfefa, přijal 3a ímé,
aby něřbt) pobil měli na 3emi 3aílibené
toť iaťo oftatnicb iebenácte. llšřem paf
ÍDnDiebo nepošnal ie, neb oči iebo poíílg
pro přiliffnou ftatoít, a protoš tášaie fe
řeťl: Rho iíou tito? Dbpoměběl Sofef:
ngomě moji, ťterěš mi bal %ůb na této
3emi. 3 řeťl Sirael: sBřimeti je ťe mně,

af pošebnám jim. QI fbgš ť němu při
mebeni boli, polibim a obiam ie, řell ť
fgnu ímémn: Weboufal item, še bod)
šaíe ípatřil tebe, a ble Žiůb mi bal mi
běti i fgng tmě; a potom ruce ímé pře
lošim Břišem, mštób turu protnou mlo
šil ji na (šitaima mlabfííbo, lemou pal“
na blamu žiJianaBíeía, ťterg' měťem ftarfíi
byl. 56pošebnal Saiub ibnům Soíefomóm
a četl: %ůb, přeb iebošto tmóři cbobili
otcomě moji QIbrabam a Sidi, ťtetúš
šimil a opattowal mne ob mlabofti mě
aš bo bnefínibo bne, ťterg'š mgtrbl mne
3e mnebo šlěbo, pošebneiš biteť těcbto.
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spamem! paf Salah fpnů fmód) a
řeH f nim: (žbtomagtšte fe, at mám
3měftuji, co fe 8 mámi bití bnbe, a at
poěebnám mám. Weignamenitěifíí mffaf
pogebnání ubělil Subomi řřa: Suba tebe
dynáliti bubnu bratři tmoii; ruťa tmá
bube na ífijicb nepřátel tlmjct), flaněti fe

hubou tobě fpuomé otce tmébo a nebube

pohřbu. QI Eby; bofonaI řeč fmou, Hoši!
nobt) ímé na [ůgťo a umřel.

(3303 ugřem Sofef, p_abl na tmář

otcomu pláče a !ibaie bo. 3 přiťá5a[
flugebniťům fmg'm lěťařům, aby monnp'
mi měcmi pomagalí otce, coš oni po čty
řiceti bni činili. 3 byl gátmuteť melil'ú
po mefíťetě gemi eggptíťé po íebmbefáte

!
“;“;TMJI! tha!- „: ghilt!

(ih

obiata berla ob Šuba, a řníšeg
bebet iebo, botamabš nepřtibe,
ftetg'š má poílán býti, a on bube
očeťámání nátobů. ípoflégpřiťágal
jim řfa: vále, já umírám; podjomeite
mne B otci mými m jefťpti bmoiitě, Ete

ráš ieft m čemž cbananeiíťe', ťtetouš fou

pil QIbmbam, aby ji měl ř běbičnému

bnt. QIřbgš fe mgplnit čaB fmutťu, prom
Sofef ťťále, by mu homoli! pocbomati
tělo otce fměbo m semi ebananeifťě; iřeťl
hůl: %ftup a pocbomei otce [mébq jaťá
Ífi přifabou gamágťm.

sBologil tebg Sofef otce na ftmoftng'

mňa, i ffli B ním neipřebněiffí ouřebnici

bomu %ataonoma, i mfíiďni ftarfíí aemě
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eghptjlě, i [lušehnici Sojefomi a bratři
jeho, a u meliťěm lmílení pochomali ho
na určitém míítě poble přebťům jeho.

91 ťbhš namtátil je Soícf bo (Síghpta
B htatřími jmhmi, báli fe tito a meči
febou togmloumajíce, četli: abh jnab
nepamatomal na iřimbu, čtetoug trpěl,
a neobplatil nám mjieho alého, ťterég
jfme mu učinili. sBtotoš mgfágali jemu
řťouce: Dtec tmůj přifágal nám, břime
neš umřel, ahhchom tě profili, ath ga
pomenul na hřích bratří jmhch a na
prohřefíení i na gloft, ltetoná učinili
proti tobě, mh tebh ptoííme, ath flu
šelmílům $oha otce tměho obpuftil ne
promoít tuto. (5,03uflhfjem Sojef čaplaťal
a čbhš přifjli bratří jeho í němu, četl:
mehojte fe. Sbaliá můjeme můli gšoji
obpítati. 989 jfte mhflili o mně ale, ale
58% obrátil to to bobtě, ahh pomh'ííil
mne, jaťoš nhní mibíte, a čachomal
mnohé libi. Sielmjte fe, jó hubu šímiti
mda i bítťh mafie. % potějjíl jich tai
lajlamou řeči.

3 hp! Sofef giro 110 let, a moje
umříti mlumil ! htatřím imám: 9130[mtti

mě QSůh namíjtímí máš a umebe safe bo
gemě, ftetouš gaflíhil QIhtahamomi, Sid:
tomi a Saťuhomi; gapčifóhúm mdo, ahhíte
ťbhš máš %ůh mhmebe ge gemě této,
mhnejli ťofti mě 8 jehou.

3 umřel pofojně, a pomagón hhm
meble ohhčeje (šghptjlhch, lološen její bo
truhlh a m (Sighptě pochoroán.

Moaiimáni.

1. Sofer je mběčně ítatal o fměho
otce. ŠDal jemu a [hnům jeho, omfjem
po můli šataonomě, jebnu gnejúrobněj
fíích ltajin eghptjťhch, ahh to ffťamnath'ch

lulúch jejich mohli póíti itého ímá, 5 jichž
mhnofu čili.

SDojpělí jhnotoě a beech jjou po

minni ftarati je o potřehh jejílhch tobičů
ímu'ď). —

sjSotoinnoj't ta gallábá je na jpta=
meblnofti. žlíobičomě bittc'cm fmh'm ob

jich natočení až ho jich gaopatření pto

ťagují _bohrobini mjíeho btuhu heg pon
čtu. (Saítoťtáte pečují o ně, jiš nej je
natobili, chhítajice jim loše a jiné po
třehh nemluroněte. Watta je robi B holeftí

a 8 nebegpečenftmím fměho mlafiního gi:
mota. Dtec flatú je o jich chléb a o jich
roucha po mnohá, mnohá léta; matťa
i otec ptohbí S nimi mnohé noci, ahh
je to nemoci hlíbali, při pláči uťonejffili;
oho ftataií je o jich mhchotocíní, čafto
ťróte pro ně je tmoutí, ťbhg'bítfh upa
bají to roglíčně chhhh; oha pečují, (159 je
něčemu ujitečněmu přiučili, a ! mhbčld
mání chlebaíchopnhmi fe ftalh. io, bím,
ttmá mnohá léta. Qbo ípočte thto mh
lohh, ťbo ocení tu práci, péči a námahu?
Qbhhh možno Bylo to [ečíjíi,' mhn'la hh
jiítina náramně melíťů! ?S nešóbá ípra
meblnoft, ahh bítťt) tento bluh fpldcelh,
ťbhš grojílh a íeíílilh, onto tobičomě m
ftejně míře fefjli a íeílóbli?

ělel u mhjofém měťu nemůše jiš
otec, ťteth' něfbh mogolí jmou šimil cobinu
celou, ušímiti ani febe; a matťa, ftetá
ob rána bo mečem ftarala je o roucha
[toh'ch bíteť, o čiftotu téhoj roucha i o
čiftotu celého bomu, uemůše jiš ani febe
to čiítotě ubtšeti. $a, oni jiš ni pořóbně

ťráčeti, a fnab ani 8 lošev mftámati ne
mohou. ©mět je obrátil. (Sehoš jinbh m
ťmětu ímhch let činili jlabh'm bětem fmh'm,

potřebuji nhni [ami a hle! bítlh tehbh
flahě jfou nyní to úplně jíle. QIno ípra
roeblnoft toho šábá, ahh Dlužníci fpláceli
bluh a přítoba farna jim bámá příleži
toft, hh [měho bluhu je ghamili ajpoň
3 čófli. Qlle pal-li toho šábá fpramebl
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noft, čim mice lájta, tu ltere'3 i mlaftni
frbce i 3áťon $o3i bittg 3ama3uje! 513m
to3 bi pijmo jm. „Cěgnut ujmi je ftóři
otce ímébo a 3embli—lina ro3umu, obpuít'

a nepobrbej jim to jile ímé. (©ir.
3, 14.)

9M), té3b9 této pominnofti měrně
bbali mjjiďni jpnomě o Dcery! 92c3 ně-_

by je pottámdme me [mětě 8 bro3ntjmi
mbjemg. ©gn o Dcera nepřeji ftaremu
otci ni mtjminťu; i to tom bo tenči
a 3tracuji, jal jen mobou; a ťbg3 ftaři
robičomé mýminťu nemaji aneb bo ji3
ftrámili, mobou blahem mřiti a nitbo fi
jicb blobu nemííimá. S)?ělbt)i to pofleb
nim toutu tobo bomu, jebo3 jíou mafia
mili, nemaji poťoje a miru, aby mobli
tam me ímé cburamoftí tiííe le3eti a jpáti.

Rb93 je nalopotili po celtj měl fmůj,
maji jeíjtě m poílebnicb leterl) ttjráni a
3neucte'ni bg'ti. 503 to ímutnú oíubl
QIle, fgnul 3apomněl jfr ji3, 3e otec tmůj
u3mul benně úúům jmg'm a bámal tobě,
3e uípotojil je poťrmem nejfprojtjjim,
ba 3e něťbt) i blob trpěl, jen aby tebe
naťrmil, ofíatil, aby tě bal něčemu u3i
tečnému naučiti. %! tp, beerol nemiě, 3e
B bolefti 3robila tě motta imá, 3e neipala
celé noci, abt) tys uínula na loltecl) jejicb,
a 3e nejjetřila ni ímébo 3brami a [mebo
3imota, jen aby tebe 3acbomala při 3bra
mi a při 3imotě; nemiš, 3e m 3imě

cbobila m lebťém roucbu, aby mohla
tobě loupiti teplé, 3e cbobila ro rouíje
ftarém, aby tobě mobla 3jebnati notně.
398 byla 3řeteblnice ola jejibo. 91 tb93
motta probběla u tmébo lů3la celou noc,
pat fila bo práce, aby pro tmou potře=
bu pracomala celg' ben; a ťbg3 to neběli
3ajjla bo tojtela, toš opět tanula ji na
mpíli, 3a tebe, 3a tmou ochranu moblila
je $obu a m3g'mala tmébo anběla ftrá3ce.
91 3a to 3plóciŠ, 3e fl pečlimébo otce, 3e

filajlamě matln nemá3iš, je 3imiii nechceš,
je jou3iš a túróš!

_Slčeomloumejje tím, 3e ftači robi

čoroé jjou nemrli, omr3cli, neu3nali, ne
trpělimi a jebnim jlomem biwni. —
%fjeďt) toto cbgbt) nejíou cbgbt) jrbce
jejicl), núbr3 cbgbt) měťu. SDitě pubem

[toe' přiro3enofti jeft leblomá3ně a bramě,

pobobně ftarec 3a přičinou ímé přiro3ene
jejjlofti, jlaboíti a d)uramoíti jejt omr3elg'
a nemrltj. 3b93 B bětmi braješ a jim
mgbomujeě ble jejicl)bětjtě pomabg, tali
je ftarrem 3ad)á3ej a jemu mgbomuj ble
pomabt) měťu jebo, (13 to bubeš to jebo

letecl), nebubeě o mát lepfji, nebubeě-li
borfji. iBamotuj, 3e flou3e otci, flou3iš
fpolu ?Bobu a 3e ne u3naloft otcoma, ale
po3ebnáni ?Bo3i má tobě obplotou býti.

2Ini3 řitej: %3bgt mobli jtaři lépe
bojpobařiti, proč neboli bofti přičinlimi,
proč ne bofti opatrní? proč balí míjeďo
oftatnim bětem? proč nepamatomali na
ímá ftará tolcna? Schme tomu, 3e
[cbubli ímou minou; nu3e, neni na jmětě
tijice cbubg'rb a 3ebrambrb, je3 ímou mi
nou uběbli m bibu a nou3i; ale tbg3
nás profi o almu3nu, máme jim ji obe
přiti, máme jim rbnbt) jejid; neuftále
přebftirati? mame je objoubiti t ímrti
blobu? Witoli, rbubi jfou a tubi3 maji
prámo ť almu3nám nafjim a i o nicl)
plati jloroo 3e3ifie Qrifta: „Go3ťoli učí:
nite jebnomu 3 nejmenfíicb me jmenu
mém: mně jfte učinili“ 31393 toho to
plati o la3be'm cbubém, tim mice to

platí o robičicb mlaftnicl). — QI 3e mfjeďo

ro3bali bětem, to jeft cbpbo, ťteró3 pojilo
3 poubě upřímně láítg, 3 tatomě láftp,
lterá3 3opominá na febe, abt) obobatila
jiné. žDtů3e býti, 3e tg té3 upabneč bo

taťomě cbgbp; ajpoň moubrg' ©iracb po
rabíl ji3 přeb nčloliťa tijici léty: „égnu
a 3eně, bratru a příteli neobem3bámcj
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jmění fměbo; nebo lépe ieft, aby fpnomě
ttooii profrli tebe, ne3=li abys tg bleběl
m ruce fpnům ímúml' (©ir. 33. 20, 22.)
91 m3bor tě rabě přelonama tiíicerě ro
biěe laíťa ! bětem tat, 3e nemaii uto
ieni, ng i 3 poflebni minbrp mgbali íe pro
blabo biteť. Ballubují pro tuto laíl'u potu
pp, 3aflubuii treftu ob tebe, ieboá tě3 ble
mošnoíti a na febe 3apomenuloffe, obbařili?

Ronečně umašte mfíicl'ni ípnoroě a
bcerp, co bldíá ím. lebroáz „Šim mattu
ímou, a tbpš ji ušimíě, nebomúfflei ie, še
bgB ii byl obměnil 3a utrpení ieii. Spb
ji ne3aplatil tím ani ftramt), tterouá tobě
poflptomala, tojíc tebe príem mm 8 ma.
teřitou laftamoftí; th ii neobměnil 3a
blob, tterú pro tebe fndflela, abys nic
Hlobliměbo nebíól 3 príu ieiibo. sBro tebe fc
poftila, pro tebe neiebla 3potrmu, iebo3
ie ii 3acbtělo, a pro tebe přiiala polrmn,
tterócb ie ii nechtělo; pro tebe bběla, pro
tebe platamala a — tp ii necháš teb nou3i
trpěti? $.) ípnu, iaťě nepramoftiíe bopou'
fítíě, ant ani matťu froou ušimiti necbceš!“

2. Satub umíraje nei3namenitěiílí
pogebnani ubělil Subomi, řta: Sabo tebe
cbmaliti bubou bratři tmoii a tlaněti fe
bubou tobě ípnomě otce tměbo.

St mgímětleni tobo fluffi po3name=
natí, 3e Suba byl čtmrtrj ígn Satubům;
amííať 3ba fe, 3e měl buffetonim nabá
ním fmóm me3i mfíemi bratry íwúmi

iatoufr 3mlafítni přeroabu, nebot ílgffeli
jíme, 3e on to byl, jen; ie uial Sofefa,
tbgš bo bratři 3abiti chtěli a iená iím
namrbl, aby neprolěmali trme iebo, ale
probali bo l'upcům ifmaelitftpm, ro němž;
bo i bratři upoflerbli. Dn to byl tatě,
ienš imenem bratří 8 Soíefem mlurail a
%eniamina fe 3aftómal, Ebpá bo Sofef u
íebe pobr3eti cbtěl. — sBrámo ptmo
ro3enttmi mělo přeiiti na Stubena, ielitoš
ířutečnp'm byl prmoro3encem Saťubomp'm,

amffat 3e fe byl ?Buben těštěbo 3ločinu
proti otci bopuítil ((Sen. 49, 8), ieboá
otec niťbp 3apomenouti nemobl, přenefl
Satub toto promo prmoro3enítmi a S ním
fpoienou přebnoft to celé robině i 3afli
beni, ale 3 tobo potomftma mpjbe SJleňaš,
na Bubu; protož; bi: Elanětí fe bubou
tobě ípnoroě otce tměbo. S mgnitali
itutečně potomci iebo me3imfíemi iatoufr
přebnofti, coš 3 tobo ieft miběti, 3e &%
íe Šibě mpftěbomali 3 (Síggpta a puto=
mali pouííti, ftólo Subomo potomfttoo
na čele celěbo nároba a mělo ro lešení

meblě SJloigiffe a erona mábp prmnibo
mifla. Rbpš pat oíabili 3emi 3ailibenou,
obbr3eli Subomcifmůi pobil t ftraněpoleb
ni, me3i mrtmp'm a ftřebo3emnim mořem;
tam bylo taťe' ono měfteělo $etlém, ien3
fe na3ýmalo Ěetlěm Subům, ? ro3bilu
ob iinébo měítečta fteiněbo jmena ro
potoleni Babulonomě. — Sále přebporoíba
Satub, še nebube obiata berla ob
Subg a tniše Bbeber iebo, botas
ma b3 ne p řiib c 3aflibenó Emefiaš.$erla
3namena traloroíťě 3e3lo a le3í tebp m
těd; floroecl) ten fmpfl, 3e potomci Subo
mi bubon panoroati nab nárobem í
bomfttjm aš řonečně tato fníšata 3 beber
Subomád; čili 3 potoleni Suboroa po=
3bubou ímé berlp, ímě tníšeci moci, na—
češ přijbe ten, ienš bube očetamúni ua
robů. sBroroctmi toto íe ftutečně mppls

nilo. Rbpš íoubcomě přeftali mlábnouti
to 3aflibeně 3emi a na mifto jicl) naftou
pilí ťrúlomě, ftal fe brubúm trálem $a
mib 3 poťoleni Suboma. sBotomci iebo
iaťo3 i jiní Subomci feběli na trůně po
mice ftoletí a bylo ttólotoitmí Subotoo
ilamně, a3 pal aň tři fta let přeb naro3e
ním Sešíffe Strifta, ci3inci celou 3_emi
Šibomítou fr boli pobmanili a nab Bibg
mlóbli. íebbp íobě Bibě m3pomínaiíce
na prorocttoi Salubomo 3abořeli touhou
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po SDtefióffi a pomftalo mffeobecně oče

ťáwání iebo ia! m nátobě šibomfťěm,
tal' i megi íoufebními nárobp pobanířg'
mi, už paf fe i mpplnilo natogením sMně
ga čafu gerobefomód), jen; by! ftce
ťtólem maemí áibomíťé, niPoIi mna! 3
parolení Suboma nepochábel.

wy
gag!

„\“
l\

““MHW“

0/1151f/4/ až, / l
„ ;_r,/» // /4,1' !

ici neimýffc ffťaftněbo činilo, bylo [cbm
bobnjd) ípnů a tři Dcery, o jejichž bobtě

atomu—těpečomal, ie ! pobošnofti a bo
btěmu cbomání namáběl, čafto ga ně ie
930511moblíl, ano mfiámaie na úfmitě
obětoma! oběti čápalně guaiebnoboťašbébo;
nebo řiřámalz let) ínab nebyly abřeňili

51
WM

_—___—___—

41. 30h ;kounm ;trútou wmbo
patku.

239! muž, na semi 83118, imenem

Sob, a muá ten byl [proftnp' a upřímý
boje fe %oba a mgftříbaie fe ólébo. 239!
melmi bohatý a [Iamnp' m černí atabfťé,
maje mnoho tiííc bobgtťa, mnoho poli
a Inf a čelebi melmi muobo. (So mna!

fgnomě moji a nebobtořečili 2301911m

ftbcid) fmúd). $%bližním imám byl Sob

meImi přímětímú, [aíťamý a mílofrbný;
pomáhal, ťbe jen mobl.

(žtalo fe paf, še 23135meliťě pobra

mg a [oušeni na něho bopuftil. Sieben
poíel ga hrubým přícbágí, ťašbg' 3 nicí)

mětfíi a mětífi nefítěfti atvěftuie, ttetéš
Suba potťan. sEmmi přiběhl řl'a: Bou

pešnici učinili mpáb na ffotp a cíly
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tmě, aajali mneďo a fluáebnífp pobili
mečem, a uteťl iíem tolifo ia fám,
abych to ognámil tobě. QI fbpš on iefftě
qumíI, přiffel btubú a řeřl: Dbeň boši
fpabl 8 nebe a ubeřim bo omec a í!u3eb=
niťům sobí! je a uteťI ifem já iam,
abpeb to oónámil tobě QI ťbgš i ten
iefítě qumiI, přinel iínó a četl: (Sbab
beiíítí Bfíiťomalí tři bouío a připabli
na melbloubg a gaiali je, ! tomu i ilu
áebniťg pobili mečem, a utefl iíem ia
fám, abpd) to ognamíl tobě. Sefftě
ten nebomlumil a ble přiffel jiná a
řeší: Ěbpš [gnomě tmoii a beetg tmě
jein a pili mino m bomě bratra íměbo
ptmotoaeněbo, nábIe ftcbl fe prubfo' mitr
a ubeřil na bům, ťtetóš pabna gaíul
bčti tmě i gemřelp, a utefl jíem toliřo
ia fam, abgd) to oanúmil tobě.

3 toliťěbo nablěbo nefftěfti fe ftce
Sob náramně garmoutil a na gnameni
fmntťu toattbl toucbo ímě a obalil bla=
mu ímon; ale togpomenuto fe, še be5
%oba nie fe neběje, obemabal fe bo můle
iebo, a pabna na čem, poťIoniI íe i
četl: %abú jíem mpffel 3 šimota matfp
ímě a nabó fe tam aaíe namtátim. ©o=
ípobin bal, žmípobin móal; jafš íe ájo
fpobínu libilo, tať ie ftalo; bub jmeno
ýofpobinomo pošebndno! —

Moaiímání.

1. ©pnomě Sobomi m ben mýtoční

památft) _fměbo natočení médiemně _ie !

poípolitě tabofti bo bomů [mócb malí
a ípolečně bobomámalí. QIlbgá obeíflp
bnl) bobů, pofiIaI f nim Sob, a
poíměeomal iiď) a mítámaje na
ufmitě obětomal obětí gapalně
aa iebnobo ťašběbo. %ebo řiťú
mal: leg ínab neboli abřeíííli

ípnomě moji a nebobtořečili 230
bu m ítbcicb ímg'cb.

llmašte, míli eobičomě! tuto něžnou
pečlimoft abošněbo otce o etnoft a pos
čeftnoft bíteť fmóď). Sob iía abošnóm a
íprameinmg'm mužem, aajiftěi bítťp fmě
ť abošnofti a fptameblnofti obcbomaI:

ale on anal libíťou ťřebťoft; měbělf, še
čloměf mice ť glěmu nešli ť bobtěmu fe

cbp'lí a tubiš taťě fnabno Heine, ťbgg
íe mu něiaťó mnaba aneb přilešitoft ť
břidju nabobi. Ba taťomou přílegitoft po=
Haba! bobo, ač famg o iobě neminně;
neboť měběl, še čloměť uneííen mefeloíti

a tabomanťami nabómá Iebťě mgíli a
ínabno qumi ičiní, co bo ob $oba
obttbnouti může. — 213mm;íe moinmal
ga bítfn ímě, aby je sBém ucbomal míří
nemitnofti, mfíi nebomoIeně a břiffně
togfoffe; a po Eašbóď) taťomúcbto bobeď)

pofměcomal bitťp ímé; on jim totiš na
ítbce l'IabI, ěe maii ien bomoIeně me
felofti ušímati i napominal je, pat-Ii bg
fe boli iaťťoli něiafě mino bopuftilí,
aby břicbu fměbo šeIeIi a přeb ?Bobem

ie timto šelem oíprameblniti ínašili. ano
boje fe, aby ínab mgbot mffemu otcom
jfěmu napomináni fe byli přebce ně
iaťě neopatrnoíti a nějaťěbo poťIeíťu
nebočínili,obětomal obětigapal
ně aa jebnobo faáběbo amd).

8 tobo íubte, míli čtenářomě, iafě
ming bopountčii fe ti tobičomě, Heři
iafobg jim na abatu a blabu biteť pta
níc negálešelo, bitťám fmóm bomquii
mgfglnřti n mhrnšom'lv n m'rbn hnřvřomoh; 10“870 VVVUU .VUUI' OU

neiíou gcela neminně aneb beg nebeapeči.
— QI coš máme [oubíti o těď) tobíčícb,
Bteři bgmffe bětem bání ga anběle [trag
ně, ie íami bo nebegpečenftmi mobí,
řteři B febou mobi font) bo boípob, ťbeš

íe libé učí nemítněmu pití pálených ná:
poiů, ťbeá fe mnoči fmčji ctnofti a my
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cbloubají neít9batoftí jmou, ťbež necubné,
fjpinamé fjpr9ní9 a fubrlinť9 žúft mno
99cb jaťo blátímá moba po befjtí že
jplatou tetou; což máme joubití o téď)
robíčícl), ťteří ímé bcer9 aneb nebojpělé
bítl'9 bo ťrčem ť nočním pleíům aneb
bo bejeb neí9roalné poméjti mobí, ab9
tam žiral9, jal jí nemranmí, opilí, ímé
ctí nebbanlímí libé počínají, ja! je
žnectímaji, hrubé je urážejí “í nafili jobé
činí; aneb ! rožličnému bímabelnímu
přebftamení, to němž je míra tupí a ofo
b9 círťemní to pojměd) berou aneb m

nícbž 9erečť9 m9ftupují na roufjc, lteréž
mují ťažbébo ctnoftnébo čloměfa uražítí.
9119! ťěž b9 tito robíčomé umážíli, jaťou

obpomébnoít jobé cb9ftají, též b9 je ujtr
nuli nab ubob9mi bétmí jm9mí, jež ho
fjtol9 břícbu mobil

2. !% žimotě žbožnébo Soba mibí
me, jať neftálé je jítéjtí požemjťé. Sob
mjjelíť9m itatfem opl9mal, b9l [prame
blímě, mírně i opatrné žito, a přebce po
bromami a nebobamí rožlíčnébo brubu o
mfjeďo, l'onečně i o mílomané bítt9 ímé
přifjel. — $a! je netolíťo Sobotní ale
přemnob9m libem již“ toe fmété ubálo. iš
bobře říťámají libé: fjtěftí a nefjtéftí jou=
[eb9 jobé jjou. Siéž b9 to umúžílí tojjiďní,

jímž fjtéftí přálo, tal? že butt po robíčíc9

ním a fjt'aftnou nábobou jíd) nab9li.
sBai? b9 nežp9cbalí, paf b9 cbub9m člo
métem nepobrbali, pal b9 ji žajífté nepo
čínalí tať, jaťob9 mice jcbubnoutí nemobli.
— 3 iíou čaftořráte taťomí libé jarním
jjtéftím jaťo na polo ojlepení, ta! že ba=
leťo přeb jebou nemibi; necbtí je ničes

muž užítečnému učíti; a l'bož fe nena—
učil, neumí; nec9tí taťé nic užitečného

bělatí, obbamaji je žabalce, a žabalťa
jeft mfjebo břídní počáteť.

Sli-lí, míl9 čtenářílž líbí žamožn9c9

aneb ž líbí, fter9m jjtéftí přeje, buť po
forné m9íli, neboť — 23% fjtěftím
mlóbne, jemu ža bar9 ímé běťuj a ne
příčitej mfje, co máš, jen žájlubam jm9m;
butt též ť d)ub9m a bibn9m mlíbn9',
butt jim napomocn9 a ťuim bobročínn9;
neboť nemíě, nebubeš-lí jebnou t9 aneb
nebubou- li tmě bítť9 taEé líbmí cbub9
mi; „blážen too fjtěftí měří, a přeb nuž
n9m žamirá bmeří“, a maš-lí bítť9, netrp,
ab9 jím cbaja aneb ťteříťolí libé namlou
malí, že nepotřebují je učením aneb
prací trrnáceti, protože jjou bobatí; ale
příbržuj je i učení a pilnoftí, tať, ab9
fí uměli to čas potřeb9 íprací jmé bla
m9 aneb fm9cb ruťou m9bélamatí djleba
a ťb9žb9 tobo nepotřebomalí, ab9 ajpoň
uměli praci jín9d) pojoubítí, oceníti a
ab9 moblí tnbiž ť jin9'm líbem žmláíjté
ť fm9m bělnířům jprameblímí b9tí; ne
bot říťá je: „Čtéftí bež rožumu nic není.“
ano, jen rožumn9, mžbělang', píIn9 člo
méť může žnati pramou cenu jtattů po
žemjť9d), a „žnúti ímé fítěítí -— meliťě
fjtéftí."

3. 3 přícbóželí ! Sobotní poílomé
ža [ebou to patád) žměftujícc mu jamě
pobromg a nebob9. %ať to b9ma m

žírootě líbjťém, že néťb9 rana ránu fti

bá. Čtěíti je ob9čejné jen troují, ale

Čtěftí o berlícb je mleče a neíítéftí lita na

ťříblecb. Rb9ž' 1 melíťé nejjtěítí na člotoěťa

ťmapně připaba aneb jnab mnobo ran
frátce ža jebou naň boraží, tu mnob9
člo'roěř vějimůlí žprámu ani nejneíe,

žmlafjté žen9 jlabé a cítlimé poma99 a
též libé cburamí b9mají náramně pole
ťáni, až leťnutím i na nebežpečné nemoce

upabají í nělb9 mttmící ranéní b9mají.
s]3rotož žába lájťa fřejťanjl'a, ba žába to
líbjťoft, ab9d)oín při žméftomání nějaťébo

nefjtéftí b9lí opatrní, t. j. ab9c9om celou
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neýobu bneb nejbělíli, uýbrá abýcbom
nebobě nefjtajtnílý obegřetným gpůjobem
na tu gprátou připratoili. mercgumní libé
mflal', chtíce nějal'ou nebobu jiným smě
ftoloatí, běgí B uběfjenou troóři bo bomu

jejicl) a gačínají [roou gpramu flomý:
sJleleťejte je! Rterýšto úmob řeči má
pratoě opačný účinel; neb máty je jlýfjí
tal', jal'obý pojel těmito málo jlomý
cbtěl říci: Sá mam ueju ůpramu o broj
ném nefjtěíti, nab ťterým je náramně
ulelnete. S marujeme ťašbébo pčeb talo
mým nemotorným jípočínáníni, necbce=li
lbo jinýcl)jefjtě toíceulelati, nešli gapotčebí.
.?bo neumíš opatrně oíobům příliš citli
mým ancb cburamým opatrně ale po
ýobg směftoroatí, ponecbej tuto nejnabnou
praci moubrým a glufjeným lihem.

42. štol: [klíčcu ncmori.

Bloufjla, jalou %ůý stratou mefjle;
rebo jmění na ípraroebliroibo Soba
býl bopuftil, nebýla jefjtě bolončena.
?Brgý po těcbto oučl'ofted; bopuftil m
melmi boleftnou nemoc na níýo. (želé
tělo jeýo je oíjťlímým ímrabem ojýpalo,
tal se nemaje nilbe obpočinuti, na ýnoji
jeběl a ftřepinou bniB 8 těla ftrouýal.

Sal mílo bý mu býlo býtoalo, toý
bý býl upřímného přítele nalcgl, lterýč
bý ýo-ro utrpení jebo býl potěfjil! QIle
nenalegl šabněbo. QBlaítní mančella jeýo,
lterá bo nejprtoé to jeho garmutlu těfjiti
měla, jen jefjtě mice bo joušila, uji
lujíc jej ob %oba obmrátiti o mýbígejíc
bo ! reptóní. Sentě tý trtodš to [proft
noj'ti [roč? pramíla l němu. bobrořeč
QSobu a umři; t. j. bej %obu mýýoft
aneb umři; neprojpěfjná jejt bobabojnoft
tma, obřelni je 23on a obrat je jinam
o pomoc. 2lle on ji obpotočbčl: Salo

jebna & blognimýd) a nemoubrýó gen

mluroila jň: jeft-liáe bobrýd) měcí brali
jíme 5 rulý Éoáí, glýd) proč býcbom ne
přijímali? 933 tom me tofjem neóýřefjil

Sob rtý jinými; t. j. to nejroětfjíd) těcbto
nefuágícl) neloýíjlo ni jcbinéýo íloma 3
uft jebo, lterým bý býl netrpělimoj't, nes
jpolojenojt B bogjlým řígením projeroil
a %obu fe rouýal.

.Qbýš poměft n přebrogněm nefjtěftí,

jalě býlo Šoba potlalo, fc roóuejla bo
toůlolnícl) ltajin, ujnejli je tří přátelé
Sobomí, abý jpolu fjli ýo namfítímit
a potěfjiti. QI mfjať pogbmíýfje očí jmýcl)
3 bolela nepognali bo, a člřiťfje plafali
a rogtrbíje roucbo ímé, fýpalí prací) na
blamu jinou a jeběli B ním na gemí
jebm bní a jebm nocí a jóbný nepro
mlutoíl ť němu jlotoa; neboť roíběli bo
lejt jebo býti naramnou.

sjšojlěgjSob jam přetrýl toto trapně
mlčení a otemřem úfta jmú, glořečil bni

narogeni jméýo a četl: Slecbt gaýýne ben,
to nemá jjem je narobil, i noc, to níš
býlo řečeno: počat jejt čloroěl; ten ben
necýt' jeji obrácen toe tmu, necbt' bo ne
mýýlebómó onpobin B bůrý! sjšroč jjem
neumřel to matce a mýíjeb 58 gitoota

proč jjeni ibneb neaabýnul? slšroč ban
jejt Žiwot člotoěfu, jebošto cejta íťrýta
jeji, a oblličil bo %ůý temnojtmi, tal
je nemi, lubý 5 tě bíbý a jal je mu bále
bití bube.

iu počali mu bomloumati přátelé
jebo, jalobý je ?lhýu roubal, ťterý jja
nejmýě jprameblitoý na bobre' a [prame
blimé glýcl) měcí nebopoufjti, a přebba=

gomalí mu, je nábojnoft jebo nemuííla býti
pramáa upřímná, ale (jeje jíftě jen přeb
libini boýabojným a ctnojtným [taměl a po
tajmo nepramofti páchal, proto tebý (je bo
%ůb trefce; i napomínali bo, aby je !
%oýu obrátil a milofti u něýo ýlebal, še
jnab je %ůý nab ním jmiluje a mu obpujtí.

8
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Ěýto nelafťamé a uttýačně řeči
togmnogilý gátmuteť jeýo. Dn ftce mý
5nal, še čtoměť ntťbý přeb EBoýem boceta

čift není; ale bojměbčomal, je fobě Štíb
něýo ýřicýu měbom není a %ůý že ne
minnoft jeýo and. „93b mlabofti jiné,“
pramit , „ýleběl jfem jpeamebtnofti; při
jpímal jfem týubému a ňmttu, ttetýš
neměl pomocniťa; ujímal jjem je nahoru
a utijtomauýrý; oto být jjem jlepěmu a

Wie—J„' > * __
./“ „" ! . : :__,

z , .!- "_f"

co tteft ga fpácýaně ýřícýý, nýbtš 3 jinýcý
nemýgpýtatetnýcý příčin.

QImfíařnamgbot tomu nepřeftali přá
telé jeýo jemu mýtýťati, ge přebce beg

bogným býti mují a cýtěli boťagomati,
je neminný nemůge býti nefjfaftným a
je ?Bůý Dobré a [ptameblimě fftěítim ob
měňuje, glým pat a begbošným trápením
:: nefjtěítím fptáci. Sob ale opět homo
lůmú fe žBoýa co fměbťa ímé neminnoítí
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noýa tutýame'mu; otec být jfem cýubýcý;
gbělomal jfem je pořvmem fmým B nug
nými a_těfíil jfem garmoucenč; bmeře
mě otcmříný byh) poceítnému a ýři

niřbý nemftoupil na mng mou; neubligil
jjem nifbý čelebíuu jmému, autě jjem
toýo jugomat, bytýt'i mocnějfjt být, nešli
on." — Qofaguje tatto jmou ueminnoft
chtěl Sob přátele ímé přejwěbčiti, ge
ŽŠůý toto trápení na něbo uebopuftil

a botaauje přátelům jmým, je třimě
joubí, tbýjg megbejffiýo ofubu čloměta
joubt na bufjelvni ftam jeýo řitajice,
je nejjfaftný beóboáným, fifaftný pat bo
brým býti muíí; botaguje ge gtuffenofti,
je netolíťo begbošni ale taťě čafto i ne=

mínní prottmenftmim nawfftiweni býmati;
ano ge čafto beóbojni na tomto jmětě
fjtěftim oplýwaji, ant' fpramebtimi mno:
ýýd) protiwenftmi a nejnágí jnáííeti mn
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feji; boťaóomal, jal? melice cbgbují, ťbnš
blebí jen na toegbejíjí poóemíťou obměnu
a jen čajnp' treft na mpjli mají, gapo
minajíee na gimot buboneí, ťbe %ůb ne
:oggpytatelné eeítg, po fterúd) gbe mobil
čloměťa, objemí a tam teptm ble nejro
nalé jpeameblnoftí froé obmění jebnoníu
fajbému, jal? byl aajlougíl poble jtutlů
fmúcb. 953 této míře to Éoba ípramebli
mébo a to této nabějí io bubonci obmě
nu ptamil přátelům jmúm: „Cžlitujte je
nabe mnou, jlítnjte je nabe mnou, afpoň
mg přátelé moji, nebo rula spáně botlla
fe mne! sJšroč i my je mně protimíte a
mibouce mne bopujjtěním SBoŠim tai
gběbomanébo, řečmi jmg'mí mne jejjtě

mice jougíte? %fjať, ponémabš u máš
nenalegám jábnébo potčjfeni, ant' mafjimi
přebbůgťami mne trápíte a 5 inébo jon
gení tatřla je tabujete, blebatí bubu po
tějjeni, jatébog u máš nenaleóám, u 230
ba [pafjtele jiného." sBat poťtačuje bále:

„D ťg'šbnd) mobl tato íloma má
fepjatí! Rógbpd) je mobl mepjati m tui:
bn tajiji šeleónen, aneb blátem mgrg'tí
na jťřemenu! %ebot mím, ěe %gůpitel
můj giro jeít a se pojlební ben če gemě
ioftanu, a čaje oblečen bubu to ťůěi
froou a na těle jiném uóřím %oba fmébo.

Rtetéboš učřím já fám a oči mé jpatří
jej a ne jino'. Glojena jeít tato naběje
to lůnu mém“

%oaiimáni.

1. Wejlufji je gajijté, bncbom
joubilige geionějn'ibo ojubu člo
ioěťana mnítřnimtamnipomabu
jeb o. žliíťátoaji něťteří libé, lbgš mibí, ge
néťobo nefjtěfti potřalo: 231W)jeji jpra=

meblinnj, on bo trefee. % muji bijti tento

člotoěť meliltjm bříííniťein; jajifté ?Bůl)
bo tteíee proto, Že je bopnftil tobo a

onobo břícbu, pro ťtetg'g byl to pobegčeni.
-— 30! je nejlujji mlumiti.

Seft omfjem pramba, ;je ?Bůb čafto
jiš gbe na gemi břífíniťa ttejee a etnoftné
líbi obměňuje. (žamo píjmo jm. to bofméb=
čnje. Bbřefjili prmní tobičotoé, a ŽBůl) je
bneb 3 ráje mgbnal. Bbřefjil Sťain a míjeceť
poběfjeng' toulal je po semi. Bbřefjíli
©obomité a gabpnuli m plamenném
moří. Bbřejjílo mefjťeté poťoleni libfťé,
a 23% gablabíl je potopou jmětn. *Do
bobné soap bobré a poboáné jiš gbe na
gemí obměňuje. žliáboánébo Sčoema mg
jroobobil 3 potopp' mfjeobecné a obbařil
bo mfjemi bobtúmi jtnttp. Dn pogebnal
měrnému QIbrabamomi a naplnil mfjeďa
přání jebo. ©prameblimébo Bota mpmebl
ge ©obomp; netoínnč ttpicíbo Soíeja po
jabil se galáře na prioní mifto meble
ťrálomjťébo trůnu. 21 tofjať čaj né
nejítějti a pogemjťé trápení není
lošbgeťp ttejtem ča čpácbané bři
eby, aniž, megbejjji blahobyt ob
měnou ga bobté flutťp.

io bojměbčuje jám Rríftuě 513án;
nebot ťb93_ jebnobo čaju našel člotoěl'a

jlepébo ob natočení, učenníci jebo „je bo
tágali: „žDiiftře, fbo jeft gbiřejjil, tento-li
čili tobičotoé jebo, Že je jlcpi) natobil?"
obpomčběl Segíě: „Sllni tento nebbřejjil

ani tobičomé jebo, ale aby ajemeni boli

[ťutlomé %oái na nem " (Elan 9.)
Šajtoťráte je ftámá, je 23% břííj—

niťg gbe nettejce, ano gbá je, je čím bůře
jobé počínají, tím lépe je jim webe, já!?
i libé čítají: áborfjíli čloméť, lepííi fjtějtí
má. (Éaítolráte opltjioají ali libé bobatftioím
a točťofjemi fméta; a jpolu je abá, jaťo
by je byl %ůb aapomenul nab měrnými
ctitelí jinými, an je toaličnljm jougenim
namíjtěmnje. Szím tofíať at“ je nií'bo ne
móli. ?Bůbjptameblnoft foná, ibn
a ja!“ je Šemu libi. Ešebnobobneb
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gbe po gpácbaněm břichu ttejce, jinému
gaje po mnobá leta fbomiroá; ale nilbo
íoubu jebo neuteče, a ťobo nettejee ghe,
iobo tim přijnějnim tteftem na měčnofti
ftibati bube. iai taťe' ?Bůl)neuftanomil
obplatu ctnofti jen pro ťrátťg'šimot tento,
náboj pro roěčnoft, the cbgftá ctnoítng'm
měčně negialeně rabojti. — EBročeš 3 toho,
že bližnímu tmému ale je webe. nejuti
niťbo, že to a ono jeft treftem ŽŠojim na
něbo. gšpl bp úfubeť taťorog' na obpot
láíce fřeít'anjlě, nebot: „Edita/' prami ím.
QIpoíjtol, „nemgjli glěbof' (1. Rot. 13. 5.)
SBQIbg tal'ě i toubatng', neboť 23135 jám

ptami: „wtůj jeít joub, mně pomfta, já
obplatim, ptami měn," (! iRim. 12. 19)
a jinbe jm. 513mm! bořlábá: „5329 ťbo

jň, ťtetg'š joubič eigibo fluěebnil'a? sJlšánu

jměmu ftoji, neb pabá. %ubeť pat Vftóti
nebo mocen jeft sBůby,poftanit jej." (i! Slim.

14, 5.) — 91 protoá 53:9 ibo jfí, je jiné

joubiš? Eliogpomeň je, je fám nejfi leč
prací) a popel, jeboá ?Bůě mfjemoboue
nofti ímou ošitoil; togpomeň je, je fám
přeb $obem nejfi čift a míjí minn ptáč
ben a je ti $ůb nebal šábněbo ptúma
foubiti cigibo jlujebnil'a; sBánu jměmu
ftoji a pabá.

2. Sob jnájjel míjeliťč nebobg, jichž
23% na něbo bopuítil 8 trpělimofti
a obbanofti bo můle Éoši. Dn
ptamil : „rěoíprin bal, b;)ojpo'oinmaul,
jaťš fe óojpobinu libilo, tai je ftalo.
$u8 jméno Qoípobinotoo pošebnáno. —
Sejt- lige bobté měei brali jíme ;; vult)
%oji, glýď) proč bpcbom nepřijitnalil“

%lagetomu, ťbo m [oušeniumi
trpělimě ítóti a bůměrp m QSoba
negttóei. Siiminaauje, je tbotoáctnoft
amujilofti. Salo to gnúmťou [laběbo
šalublu, ťbpš čloměť tubě poťtmp fttó
miti nemůže a po nici) jtůně u djřabne:
tal to gnámťou jlaběbo bucba či nebo:

ftatečně bufjemni filp, ťbpš lbs to bofti
malém joujeni málomgílně nařilá a
řtoili a mjjeďu chuť i práci čuráci. iw
ťomó jlabod) jeji na jmětě nejjtaj'ten,
neboť nebobám a joušenim niťbo neu
jbe. mepotťalg-li čloměťa bneB, potiaji bo
čitta. „Qšojomóni jeft gimot člotoěťa na
semi, a info bnomě nábenpiťa, jíou
bnnmě jebnf' (Sob. 7, l.) „(Sloměř na
točený ge čeng, lrátló Šin) jja čaG, na
plněn búmá mnobými bíbami." (íaintěg
14, l.) Stebot noj'je gemě jeft jalobg
přebjiň jiněbo jměta, jeft miítem, ťbeá
fi máme gájlub pro onen bubouci Žiwot
gjebnati; a gájlub lge jen lo boji a m
práci bobúti. „Ěějná jeft brána a účtů
jcft cefta, ltetóg mebe bo shoota/' pta
mil sBán Sešiě. sprotož, ťbpg je nám něco

čpřiěi, ťbgg je nám něco nemilého cejtou
mgjťgtne, coš nafji námahy mpšabuje,
nemáme je tmoutiti a bořeťomati po
bobně nerogumng'm gmiřatůni, Herd, ťbpá
ble ímáď) šábofti jebnati nemobou, ftá
maji je globimúmi a guřirog'mi: „Steel)tějtej
býti jaťo tůň a megeť, ťieřij togumu
nemaji,“ bi Šalmijta ?Báně (31, 9).

21 5bali3 paf nettpělimoít co fpo
mábú? *Btáměnaopať nebobu jen mnoši,
ránu jen jejjtě mice tlačí a roamitá.
SJBeble©pajitele nanebo na ťřiši umírali
bma lottomé. $oleíti obou bolt) ftejné.
lefjaf lotr fajici obbal je oíubu íměmu
co tteftu goíloušeuěmu a jnáíjel boleít
jinou, pobligeje iu Qúítu, 8 trpělirooíti;
i bofjel ípajeni. SDtubú lotr fettroal roe
jme ůattttgelofti a ilel ojubu jměmu a
bojjel gamršeni. sBtotog bi fm. QIuguftin:
„io íamě utrpení webe čloměťa abošněbo E
jlámě měčně, jeliťoj jeB trpělimojti jnáffi,
orofíai begbošnébo mtbá to aábubu, po
něroabš B nerooli trpí."

Dmffemť mggnati muíime, še jeji
trpělimoft ctnoíti nejnabnou; ítojif me
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lilěbo 3apiráni íebe; neboť šábofti libi
íťě bómaii čaftoťtáte melmi prubťě, a
těm máme obpitati; mno3i 3 libi ifou

ble přitošeně pomohl) ímé melmi citliloi
a nebůtllimi a ti maji mne fněfti a
rofíemu fe pobmoliti; mno3i fi na ímé
cti a bobtěm imenn melmi mnobo 3aťlá=

boji, a ti maji fnáffeti bann a neša
floušcnou pomlurou; muoši miluji pobo
bli a to3ličnč ťtatocbmile, a ti maji fe
pobmoliti těšlému namabáni a ptáci a
šálu; mnoši miluji ftatťn po3emfťé a
těd) maji 3 rulou puftiti; mt) mfíiďni
milujeme ímé přátele a máme při ieiicb
fmtti 3mušile ftáti! Goš to míle ftoji
boiů a přemabáni íebe! ano těm, lboš
3a ímácb bnů bobtúcb %oba íe nebáli
a to nebo boufati fe nenaučili, muíi
ctnoft ttpělimofti 3báti fe afpoň to ptm
nim olamšeni měci — 3bola nemošnou.
Sá? má ctišáboftimó čloměf, inéfti po:
íměcl) a potupu a laťomec trpěti 3trátu
íměbo ítattu, aby při tom ie netmon
til, nebněmal, ne3lořečil, na mftu ne3a
móíílel —- ltátce aby při tom tonal ctnol't
trpělimoíti to buchu míry a láílg ťřeít'anflě!

leííať 8 pomoci miloíli %oši l3e
to fašbě ctnofti ptolpimati, l3e i této
3aiiftě neínabné ctnofti, totiš trpělimoíti
nabúti. © tom íměbči přitlabomě mno:
býci)©matúd), ieš nejboťonaleif'i trpělimoft
po neímitně 3ttátě mfíebo, coš člomětu
milo a m3ácno, moniťali. ——91 proč by

měla ttpělitooft ctnofti netnošnou bn'ti?
Bbaš libé toboto froěta pro boíašeni lec
Pterébo cile fměbo febe ne3apitaji a nei:
těšííim pracem fe nepobmoluji? *Bo3o:
tuite jen tupce, iať umi libem tošličně
pomabg mgboměti, B iaťou trpělimofti
a (blabnofti obpotoibá iim na jicb ne3a
šaíloušeně přebbá3ťp a námitťn, jal
mnobě utášlímé ílomo ínefe a jalobg
neflpfíi, jen aby ímé 3boši ptobal a móběl

l'n bofíel. s].lošoruite tolniťa, iaPon náma
bou oře fmou roli čafemtmtbon a šafiblou,
jal trpělimě fnáfli toebro i mtašt), nebbá
metrů a beíít'ů, jen aby mntěšil 3 pole
boinoft obili. &% i libé šli při fme'm
batemněm pobniťu, i me ímg'd) to3ličmjd)
3ábamácb ťonámaji trpělimoft u nefmitné
míře. ájráč febi bnem a noci na iebnom
miftč, aniš fc bnc, iaťobg byl na fměm
íebable přibit neb přimtašen; šena mat
ná íttoii fe a liči přeb 3tcablem po celé
bobing a přes ben čaftořtáte fe opět
ť 3tcabln moci a opět fe přefttoiuie.
QI coš činitoá fmilniť á coš čloměl mftou
nalmaffenú? sIlečíbátoaii oni čaíem ro
befíti, ro bouři a m mrašu celé noci,
abp bofíli cile ímébo? — QI tt) an
netbtěl pobmoliti fe nebobám, obtišem,
bolu a šálu, abys trpělimým iicb fnáííe
nim bofíel ípáfn ímé buííe, ílámg šimota
měčněbo? llmaš, co piííe ím. Spamel:
„lee mííem fe ptola3ujme ial'o flušeb
nici %oši, me mnobě trpělimoíti, m fou
šenicb, ro potřebách, to ou3ťoíted),“ (2 Rot,
6. 4.) a co to řni3e Gimel; čteme:

„Qlš bo čaín ponefe trpělimó a potom
namtáti íe mu utěífeni" (1, 29.)

3. meimětffi útěchu pofťgtla fttápe
němu Sobotní mira to bubouci 3
mttmtjcl) mftáni. „Wším/' tať fám E
íobě mece, „mim, še %nťupitel můi ším
ieft, a še m poflebni ben 3 3emě mftanu
a šafe oblečen bubn řůši ímou, a to těle
ímém ušřim $oba íme'bo, Etetěbošušřim
já fám a oči mě fpatři iei a ne jiný:
flošena jeft to naběie m lůnu mem."
Sato mira bluboce tořenila m ítbci jeho,
tať še přál, aby íloma iebo netoliťo to
Enibu mepíána, ale „tomi šelešnou a
na plecbu oloměněm, aneb aby blátem
mntpta byla na ťřemenu." Souto mitou
a naběii 3 ni pocbá3eiici tebp ímou
lťíeflou moll 3otamomal a febe těfíil.



—118—

%íta m bnboucí móťříffení nafíe
poíťgtuie fagbe'mn číoměťn meííťou utěcbn

me mífed) utrpenícb a nebobád) toboto
gimota; a tím gaťlábá ftáíou a pemnou
mgíl m ptíed) [ibíťg'cb n mfíeíiťe'm fonšení
to muťád) i m ímttí. „Qbffiďní“, pífíe
ím. Spamel, „Ebo cbtěií poboáně šími btjti

m Reiftn Seáíffi, protímenftmí ttpětí bu
bon" (2 Eim. 3, 12.) QI na jiném míftě
tentýž; bí: Rbgbgcbom měli pouóe na
běii toboto šimota, toš bgcbom omfíem
bolí tmoromě megi mífemi nejroóffe ne
fít'aftní, ale nám l'gne iíftá naběje; neboť
„naffe obcomání m nebeííd) ieft, obťubá
í fpafíteíe očefámáme, sBána nafíebo Se
3í|Te Reifta, ťtetg'á promění těío poníáení
nafíebo, aby připobobněno bylo řtěíu
iaínofti iebo, pobIé půíobení, Ptetýmg
taťé můše pobmanití íobě mffeďg měcí."
(%ííip. 3, 20, 21.) iontěg uaběií těfíí í
ím. Satub, an pífíe: „íbrotoš ttpěíimí
buíite bratří, aš bo přícbobu sIštíně. ?íi,
otáě očeťcímá brabébo ušitťn gemíťěbo,
trpěííloě čel'aie, ašbt) přiial běíít' ranní í
pogbní. sprotoá i nn) bub'te trpěíiwí a

potmquite ítbcí ítoútb; neboť fe přiblí
gilo přifítí sJšáněf' (Sat. 5, 7.)

ionto naběií fe taťé ťoiítoaíí mfíiďní
ím. mučenníci toe [mýcb mul'cící), připo=
mínaiíce íobě, co pramiía matťa SJíaťťm
beiíťá ť ínnům imám: „?íníg paf iíem
já mám bucba a bufíí a Šiloot barotoaía,
a oubů iebnomn ťagběmn idt ifem ne=
[poiiíaz ale ftmoříteí íměta, Btetýš í šimot

mám & mííoítbenfttoí gaíev namtátíJ'
(2 Wat. 7, 22) >Í|3rotoíw. Sřeboř ipm:
mebíimócb, iimá ieft mnoho trpěti, pří
pobobňuie ť fttomu palmoměmu, ieboá
ťmen ieft u aemí učit) a btínatý, amffať
me fmém nmboíí přeřtáínou ťorunu
ťmětů togťíábá. sBobobně jíou i [ptame=

bíími foušení ghe na semi mnobou těleí—
nou boleftí a fmígeíí, amfíaťpři íměm 3

mrtmn'cb mftání čiemí íe m neobnčeiném

ofíamení, iať bí fm. s]3nmel: „*Díám go

to, če utrpení toboto čaín neiíon tomna

buboucí ííámě, ťtetágto íe giemí m ná8„
(mím. 8, 19.); neboť „roófímá fe (tělo)
ra pornfíení, mftane to nepotuífenoftí,
tOófÍlUá fe m neííičnofti, mftane m moci.“
(1 Rot. 15, 42.)

*protoš, milý čtenáři! bubiě fouáení
a nefftěftí, ťtetěg tebe potťaío, iaťéťoíí
a bubíš febe mětífí; pogbroibní grafu
ímébo ! nebefům a tei ídm ťíobě: &;)Ie!
tam byblí můj otec, ienš utrpení mě
míbí a mně pomoci můše í cbce. QBímt',

še %gťnpiteí můj Žije a že ici naším.
Waběie ta ípočímá m bnfíí mě. — ílo
čí-Ií tebe cbnboba, tcí 5 Bobem: %abó
iíem mnííel 5 šimota matťg mě, nabú íe
tam namrátím. %rbía-Ii tebe těšťánemoc
nn Iůšt'o, opaťui ft me ínm'd) boIeftecb:

3eft=lí ge bobtě měci bral ifem 3 mil)
2303, glúcb pročbgd) nepřijímat? thy
tme-lí ímtt bítťt) tmě tobě 5 náručí, aba
mí-Ií tebe pobtoma "|ng ča mnoboíetou
ptáci a péči tmongmolei: &;)oípobinbal,
ýoípobín mgaí, bnbíá imeno iebo mele
beuo. — Sam nab tou bměgbnatou bání,
tam to řífíi anběíů, m ťráíomftmí %O

ším boibu nábmbn a obměny, ťteráš
bube neímítně mgěfíí ceny a bnbe ttwati
bea proměny na měťg! —

43. 3011 po přenálljd) ;konnkííd).

Qínř tařto Sob 11 :oeíířg'ď) boíeítecí)

a gármutcíd) fmúcí) trpěíimtj óůftal a
to %oba měřiti, to nebo bouíatí, iebo

d)!bólítí nepřeftáwní, 231W) giewím fe

mu bořágaí jemu gaííbení ímé. 3 nabo!
Sob opět přebefííébo gbramí a %ůb mu
taťoměbo pošebnóní ubělíl, že měl potom

bmaťrát toliť bobgtťa a ftatťů iaťo
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ptmě; narobiIg íe mu taťé gate bitu) a
byl iefítě fto a čtyřiceti let íít'aftně a
ípoťoieně ším.

Moaiimání.

%ibime ghe obruč btašeněbo otce
na hubu robim). — Sob febě pob be
fibťou obpočimů ob mnobljd) praci a

íopot šiwota íwé'go a brát na ruce řnibu
na gnament, ge ít nyní libuje tn čtení
piíma fmatčbo, abt) íe náboánúm točit
mánim těííil m ftatofti ímé a ípotu při
pramomaI na obcbob 5 tohoto íměta.
Gebě opírá fe o ítřini, na ieiíš iebué
beíce nagnačeno ieft befateto přitágáni
%oáíd) na gnamení, že tato přiťáaánt

iíou iemu a robině iebo měci na ímčtě
neiblamněifíi, a je neími je niťbl) pou
fftěti B očí, ielitog na nic!) íe gaťIábá mefi

feten Žiwot ieiiď) i jejich ngnějfíi íítěfti.
égn a bcera iebo inaái fe měnci nabo:
bití befibtu iebo, mnoučata jeho tuti fe
ř němu, anto iimj boípěttj ígn přirbágí
B mangettou ímou a 6 bitětem jejich ne=
fouce mu na bůtag Iáíťt) a mběčnofti

AE

nun: ! ! !
p" ( ';.| |th ||| * I'133mm

rogíičnč ířmoítné bárřp. 305 je inítá,
ítbečnč jim pobámajc ťuťu “JB pogabí
pat přicbágeií iftaři přátelé jeho, aby
fe potěfíili pobtebem na fftěfti fměbo
přítele a pognali progřetebtnoft a ípra
mebluoft %oáí, tteróž, íe u Seba čiemila
ii; na ímětě tomto. Ba nimi pat na
bordel) ieft miběti boinébo ftába melbtou
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bů, jímá fc naólíačuie opět nabýté bo
batftmí iebo.

Robo; bý ten obrag nemábil, lboš bý
upital, že tato taboft ieft iebna 3 nei
fílecýetněmid) a neiblagíficý, iig můáe
gaťufíti čloměť a lbošbý ft nepřál, abý
ji te'j huti tetí bub' iebnou poaběií ča.
ťoufíel?

2an přejeme Pašběmu, abl) býl
Htaften ro tobině ímé, ieft to i můle
?Boší, neboť čelí SBůý: mení bobře člo

měfu býti íamotnému, učiňmeá mu po
moenici.

leý ale čloměť býl ro robíně ímé
fífaften, jeft bméýo gapotřebí: přebně
pošeýnáni ašošiýo; neboť Bůh jeft barce
šimota, abratoí, íílý, úrobý a mílelílýcl)
bobrýcb botů; ča bruýé přičinění libíťě
bo. S))iufíf totišť blaýu tobiný přifpímatí
otec, matla a bítlý, 5 nidhíto ie tobína
fťlábá. QI iať má fašbýa nici)příípímatí?

a) Stec ieít blama robíný; on míle
říbi, íptamuie a gaóomámá. 3 nemůže
míle bobře říbítí, palli není blamou
oímicenou aneb togumnou. ělebiá tebý
fe móbělati gacbágením B líbmí moubrý

mi a oímícenýmí, ýlebij tale' fe můbělati
čtením bobrýcb lněý.

% mufi míti mně co blamo robí
ný u mfíecb úctu a lodánoít; tu ale
nemůge míti, lbýg není člomělem ípra
meblímým a poctitoým, můbec lbýš není
ctnoftným. Gnaš fe tebý toe mňelíťém
fměm iebnóní přeb Éoýem í přeb líbmi

říbiti fe ble fmatýd) přiťagání ašoáicl).
míná co ýlama tobiný, mufí fe

bále ftaratí o mffeďý potřeby její,
mufí tebý býti člomělem přičínlimým,
roe fměm pomolání wěrným a opatrným.
Smlántě m mlabýd) leteiý, boluti ieíítě
ie tobína mala, ma ýleběti, abý uýoípo:
baříl če ímébo přičinění na léta buboucí.

$ mnfí fi tebý toaličné tabofti a ťrato

týmíle, lterěš fi boýattn'í aneb nebbalí
libé bomolují, obpítati.. Roo ie fmou
Šenou aneb B bítfamí fmými iegbí po
ílamnoftecl), befebód), ůtřelbacl) a bona-l),

ťbo cbce býti to lašbíěm fbotu a při
rogličnýd) meřeinýd) ilamnoftecb a ícbůg
ťácl), ten mnoýo ro ýofpobácl) mýtrouíí

a ieíítě mice me ímé bomacnoítí ganebbó.
Edita plobí láfl'u; a láíťa jeft m

robíně to, co na poli a n) čaýtabě
flunce. EDluíí tebý muš mílomatí fmou

Šenu a ímé bítlý a tuto [áfťu muíí nejen
tim iemítí, Še fe o ně ftatá, ale i tím,
ge ťbýš má po práci, fe tab to hubu
ieiicl) gbráuje. Dn & tebý neitaběii ga
mečem mesi ně feba, to neběli a me
fmateť boma fe na mětííím bíle bráí, je
poučuje, B bílamí malými poýnámá
a B mětními ušítečně fe bami. — ian
muži, ťtetý jal můge ýnebg bomu utílá,
po ýoípooácl) aneb eígýcl) bomech, to
ťartácl) a pítťácl) rt líbuie, iaťtěgím touto

ceftou ! tobínně taboftí nepříibe, anobrá
fám ímou bomácnoft t_"ítím alagí.

b) Qlle ieít-lí muž blamou tobiný,
ieft čena lebce tobiný. Be lebce proubí
fe item bo celého těla, tal čena po
celém bomě a me mííed) obýmatelíčb ieýo

buti abramý, butí cbutanaý šimot tognáííí.
Self-lige čem abošná a cubná, čboěnoft
a cubnoít panuje to bolmě ieiím. %ffe
B %oýem fe počíná, míle te B gšobem
fond a lončí, ga mne íe %obu běluie
a ftále fe celý bům to %oýu tění.
!% její přitomnoíti neímí cbafa promlu
toití neíluffnč lubrlinťý, nemýmacýanéýo
žertu a lbo ob taloroýcý fíprýmů upuftítí
netbce, m nemíloft upatía i níufi čafem
ímým 3 bomu. sBtoto fe čilá: ena po
čeftná befet muáů nepočeítnýcý to počeft
nofti ubtší.

Bbošná čena, býmá pal í ženou
trpělimou, mlíbnou, bobtočinnou. Snu
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fe nemahí, mšhp íe o Pašhčm mffebo hobtébo

nahěie, ona mlihně homloumá ačmláfftě
B mugem fmóm přeh hětmi a cbafou [a
íťamč a uctímě iehná. Seii ptamihlo
ani: co muší mčácno, to šeně buh fmato.
woněmahg hoťonalá žena (bee, abl) íe
tohina ťolem ní pobnbomala a aby fe
poh ieii ftředmu ťašhtj fffaítnljm bóti
cítil, hbá taťg o meliťou čiftotu a pořá
hef m homě. iu má ťašhá měc ímé
mifto a ona muíí ťašhtjm hnem múti,
uťláhuti a pořáhati; smláíítě přeh meli:
ťómi [mútťn, muíí ať to ťomu mboh neb

nemboh, gemtubně až ho poflehni
bo ťouta mífeďo močiftiti, mnličiti a
obnomiti, abl) fe mííe čiftotou [eíťlo a

iaťobb na čloměťa uímímalo. 503 pal?
omffem i muší, i ťaáhčmu jinému íe
hům líbí, a táh fe m něm ťughó ghtguie.

%ťomá genu paf nešóhá oh muge,
abg iaťo otroť její byl to homě přimáčán;
onu mi, že hům jeji i ípolečnoft ieii
miluje, protož, taťé muší nebrání, ťhgš m

ptághné d)!UÍÍÍ něťhp ihe meči počeftné Iihi,

fhgš tam neminně fe gaíměie a mgtagi, a
je 5 tobo pomhěčna, ťhnš muž 6 meíelou

mnílí paf homu fe mtátí. QIi, gaiífté:
hobtě čeng, není cent), aneb iať taťé ří
Iámaji: hobtá genu nah glató floup.

0) $? blašenofti homácí muíí pal?

přiípimati hitťp. Emlumím ghe smláíítě o

hítťátb hoípěltjd). Dnnf muíi tohičů fmód)
ctiti a ieiicb můle poílufíni bóti. Webof
ťho neplní můli tohičů, iaťou má pro
ně úctu? ŠDítťl) tehp neími fobě hčlati

gnómofti ga gáht) tohičů, hítťp muíí humá
cibo pořáhťu býti hbali a tuhíg muíí fe oh
jinuh homů mtaceti m ptamtj čaB. —Sith;
nefmi pomagomati jmění tohičů aa ímé, ne
ímí jim tehn poh tuťou ohcigomati a jinhe
prohámati točlíčnócb měci, aby ft gaťoupiln

buh [řmoftpěiffíbo toucba, neb hoťonce pa
mIíťů. Síiřú íe, še: nenatnogi muž na
řebřinoměm moče ho homu, co Žena m
gáftětl'ácb mpněíti může; a to íamé platí
o hcetúcb a ípned). — ŠDítfl) muíí !

tohičům iemiti mhěčnoft; 5mlúfftě mají-li
jiš ímébo mlaftníbo imění, hobře činí,
Phgš rohičům nějafěbo hátťu buh ť no
měmu tofu, buh“ ! fmátťu neb ťhgťoli
jínhl) poífntnou. $a uhrguie (díru to to
híně a blagí neímítně ftatě rohiče. —
SDitťl; muíí taťě meči íebou ímorng a
[aíťumg búti, muíi jehen hrubému po
mábati, jehen hrubému utášťp ohpouíítěti
a iehen hrubému mnboměti; neboť řiťá
mají: hobtě brattftmo nah bobatítmí a
bratr bratru jaro fund měše.

Rhe tať ieft fpořáhaná tohina, tam
bnt' bt) i nebylo boiněbo ftatťu, boiněbo
ieít přehce fftěftí a íice ípoťoienofti a
lánu!



IH. íloha.

93h natočení ímoišííínma už ho přitbohu lihu iíraelíféno ho
gemč gallíbmé.

\f—I.f_/'_,'„'.'\/.

44. fitr iftaelfkí) m (Egyptě
ntiíkomi'm.

mot íměta 2315.

?. 912015. 1.

% toftli fonotoé Šítoelffti, a moc:
niwfíe fe náramně naplnili gemi. s.Dtegi
tim pomftal Etál nomp noo (Ěggptem,

ftetpž, negnal Sofefa. Ěen rogg miběl, gc
Siraelííti tot boini a mocní iíou, počal
fe obátoati, abt) něl'bl) m čaš todltt) ne:
připojili le fnab I' nepřátelům a celé
gemě le ueamocnili. llminil tebp je po:
tločiti. Ilftanotoil tebp nab nimi ouřeb=
uítp, a ulogil iim přetěšťé práce a tobotp,
aby tot ufougeni iíouce pomalu rogmirali
a iicb počet fe gmenfíil. ale čim mice
utiíťotool je, tím mice fe toómnogomali
a toftli. sJLštotog';togtúgal trál (šgpptíl'tj

babám bebteiíř'óm, ab'g' tašbé paóole,
jat fe natobi, bneb uímrtilp. 513de fe
pat bály $oba o neučinilg poble t05=
ťdgání tráloma, ale gacbomolo pocboliťp,
jat; moblg. Sítogtágolteba šatao mfiemu
lihu fměmn, řťa: Goštoli mušflěbo po
blamí fe natobi, bo čet urorgte; coštoli
Šenítébo, garbomejte.

Stoaitmáni.

1. 53% gietoil QIbtabamomi, pot
Salubomi micettóte, še potomftmo ieiid)
togmnoši u melil'g' nátob. “Eat řeťl
?lbtabamotoi: „Qnglebniš t nebi a gečti
bměgbp, můžeš-li. íšať bube fímě tmě.“
(1 sDtojg.15, 5.) St šatubotoi pat pta=
mil: „Sá %iil) mfíemobouei, tOftÍš a
miloš fe: nátobotoé a libé nárobů bu=
bou ;, tebe a ltálotoě 5 bebet tloijcl)

lopibou, a semi, ttetoug item bal %Ibra
bamoroi a Sfotomi, beim tobě i lemem:
ttoému po tobě.“ (íamtég 35, II.) 91
tbpá le měl Salub ítěbomati bo G_quta,
četl mu 23%: „Sá ifem neifilněiííi, 23139

otce tměbo: neboi fe, šítup bo (ggppta,
nebo to lib meliťú učinim tebe tam.

Sá Bftoupim € tebou tam a id obtub
přimebu tebegoíe namtoeuiicibo fe.“ (Siam
Š' n'.- 9\ MF;“n' *nkh nAH „0 Co Oním

teč %U' 0. ) fun“ lcvy Luv, LUD"' Luxu

proroctroi mpplniti mělo a ftutečně top:
plnilo. Qlle mělo fe mgplniti i hrubě

protocttoi, tteré bal %iib ?lbtabamomi
rap,; četl: „QBěg, že poboftinu bube fimě
tmě to gcmi ne [roč 0 pobrobi fe ro

ílušbu, (\ ttápiti fe babou aa čtptg íta
let. 5253poťoleni pat čtiortěm namtáti
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fe fan.“ (1 932013.15, 13. 16.) % tbto

proroctmi fe mgplnilo, ia! ptámě ifme
ílgffeli, ge Siraelité mufeli ťonati těgťou
ptáci (Siggptčanňm a še foušeni byli aš
i taťomtjm foušenim, ťtetě ieft čaiifté je
bno 5 neibtogněmid) pro čloměťa, fbgš
totiá pacboíátťa ieiid) topena bóti měla,
iaťo čbgtečnú mIaBátťa píů. — 3 měl

iim ieft mám; na blígťu a u [mýt-I) při

poměbíd) a ímé měrnofti niťbg fe nemě
ní. 3 měli fe učiti tég pemně bůměře m
něho a poíluffnofti !? němu, abt) mohlo
požehnání %OŠÍ mniťnouti bo írbcí
ieiíď) a mgbalo tam boiněbo owoce; djtčlť
23%, by Sfmelitě, ifouce pemni m iebiné
pramě míře a úctě %oší, ftaIi fe maorem

Iib gibomfťú bopufftěním %ogím na tato

foušení uběbuoluti, aby uiťbg uegapo
mněl, ano aby byl bobnán blebati 230

ba otců ftmjcb a aby fe QW) ua

potom přeb očima jejich ofměbčil co
óoípobin mocný, měrný, mfíeměbouci a

nejmy'ííe fmattj — co Mb jeiid), ťtertjgš

mramnébo šímota pro mfíeďg nátobp me
ímětě.

%gloť paf to Gggptčanům welíce
nápabno a my těš tomu fe bimiti mu
ííme, še mbox- mfíem nútifťům, ťterěg
Sítaelitě uttpěli, tať ueímimě íe mno
áili. 5Datum 5 toho, že oro 2303
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nab nimi bbělo, a je tcůmnošomúni je=
jid; bylo jfutřem míjemobouci ruly
?Boši, aby je gaflibcni, řteté'g %ůb uči
nil ?lbtabamomi a Saťubomi, mpplnilo.
% mufili iami Siraelitěg toho pojilo
mati je to tě naběji, je i oftatni jlibg
$o5i, sejmena flib o návratu bo gemě
Raman a o jejláni jpafitelomě taftéš
čajem imám íplněnp bubon. — allimo
to bylo ptamě útrapami jinými samo:
mani ob moblařftmi a nemtamnoíti, fte
tó B moblúřítmim netoglučně jpojena
byla; byli lap gajiftě m jebno i hrubě
upabli, fbpbg je bpli (šggptčaně nena
mifti jmou, pronáflebomínim a toglič
np'mi natifťp, ťterěg fi proti nim bomo
lomali, ob jebe nafilně neobjtefomali
a nečabóněli, ta? je jfuteině Šibě nemě
běli, the pomoci, útulťn a útěchy blebati,
leč m bůměře m ?Boba jmění) otců a m

naběji pocbágejici ge jlibů jeho.
2. Soto pronáílebománi SítaeIitů

netopcbúgelo tal? 3 libu Gggptjťěbo, jaťo
jpifje a nejmiceob fralů (Síggptjfg'd),
ťteři počali je obámati, aby něfbg
to čas málťp nepřibali je i? ne
příteli. 303 tebg je ghe potřamáme m
bějepiju libftma B prmnim přítlabem
onobo náftli, řtetěboá nčťbp nemoubři
panomnici ji bomoluji proti pobřigeng'm
nátobům, aby jejich řeč, míru a nótobni
mramg mpbubili bomnimajice ie, je jim
paf bube jna5e panomati a se tim ímé
ftalomjfě moci upemni. Stecbti prý míti
ftát m ftátu a tubiá mfjeďo měří jebnon
měrou a přiftřibuji na jeben ťtoj, mifto
co by tůgněbo tagu natobů, na němž je
i nejebnp atolaíítni nátobm ctnofti gařlá
baji, fttpěti, jemu mpbomětí a f bojageni
fpolečněbo tognejjeněbo cile poušití měli.
Ea! tomuto šaraonomi nebyly mbob ni
řeč, ni mira ni mean) Sítaelitů, a jeli
loš tito nechtěli fe pob jebo tuťou po

egpptčiti, měli ga ottoťg platiti a by moš
no bylo, i mobiageni býti. s2Imíjaf po
maba a Šimot celěbo natoba búma čafto
filnějiíi a tugfíi, nešli togump atlamang'd)
panomniťů aneb abtllg'd) tabců jejid).
— Bbeť paf boťonce nab timto narub
lem bběla 5mlóíjtnim čpůíobem progře
teblnoít %oší, tať še blágnimě bylo po
čínání to, jenž je řigeni ŽBošimu gproti
momalo; tubiš tal'ě %ataonomě proti
Siraelitům gui—ice,guřili proti fobě. „5130

ftamili je ftalomě 3emě a řni'ata ieíjla
je mjebno proti áěojpobinuf' ( alm 2, 2.)
lefjař B jařóm nájlebtem? %atao mp
bal gáťon, aby pacljolata Siraelitů byla
gablagena a ptámě tim galonem bocilil,
ge jebno Šibomjťě bitě, Wojjiš, boftal
je ho ruťou bcerg %ataonomg, ťamšbg
byl jina? nepřifjel nifbg a je mpcbomón
byl u míjelilě měbomofti a umělojti tterě
potřebomal, aby mpmmatil nátob jmůj
5 tuto ?;araonoiop: „Qi nyni ftalomě
frogumějtef' pěje ŠDamib proto? a na!
„učte je, tteřiš jonbite gemi! ©luáte ©o=
jpobinu m bdění, cbopte'íe tajně, aby
netogbněmal je nělbp ůofpobin a my
negabpnuli, ncbp'lilojje je 8 eeftg marně."

( alm 2, _10.)
3. (Saitoťráte fi nařil'úme na čafg

glě, amfjať bómalo na fmětě botffid).
Salé to byli čafp, fbpá hrál Ggpptjťú
mobl toaťagati, aby pacbolata celěbo na
rohu Šibomjl'ěpo po jiném natočení ibneb
gablagena byla, aniž je řbo obmááil proti
tatomému uhutenjtmi pogbmibnouti řá
tajicibo blafu fměbo! $a! mohli jebnati
jen ftalomě pobanfjti nemajíce ani tu
jíeni o pramě bůftojnofti čloměl'a, a o
ímé obpoměbnofti přeb ?Bobem. Ěřefťaníťá
mira uči jal' jpeoftnú lib tal i ťnišata
černě, že tagbp' čloměť ob jměbo natočení

neje m bufji jiné obrag ?Boši, t. j. faábú

jeft nabán nejmtteblnou bufji, řteráá má
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rogum a fmoboDnou můli. Eento to
gum a tato [moboDná můle ieft i to
nemlumněii, amflal? poíuD co fila máganó

neb fpici, ťtetáŠ fe pogDěii teptm mými
nouti může a ftetáá má oD toDičů po
moci ím. min) ngělámóna býti. Ragbp'
čloměl má oD fmébo natočení fměbo an
Děla fttóšce, jenž naD ním bDi a iať
tělefně tal? i Duffetoni blabo jeho chrani

a báii, pořuDš člomčť fe oD .Qšoba a

přilágóni iebo lebřomgflně a brubě ne
odeli. QašDó čloměť ieft ttoot, ieft Dítě
ašoši, ťaŠDú ieft ! ctnofti na gemi a

! ípafeni to nebi pomolanú; ťagbú Žije
3 milofti %oši, %obu mfíeeeť naleši a
niťDo ťromě %oba nemá prawa, iemu
Šimot točili aneb jaťťoli mu bo ghátiti.
— Rnišata paf gemě iíou oD QŠoba po
ftamena naD liDem, aby begpečnoft ftatťu
a Šimota ieDnobo řašDěbo bóiili, abl)
uDršotoali poťoi meči nárng a můbec
aby moubtóm řigenim blabobgtu liDíťé=
mu napomóbali. (žami pal neítni íe
pomagotoati ga gcela a úplně fmtcbotoané
čili niťomu neobpom ěDné; ifout' liDě přeD

%obem nám tomni, i jíou tai Dobře
onoměDni, jaťoš m9 mfliďni. ?Bůb jeDnou
těš i ! nim řeřne: 5133qu účet 3 mla
Dařftmi ímébo, ťDeifou břimng tobě ímé

řeně, iař mnobo ifi iimi mgtěšil a lDe

ifou ti, řtetěg iíem tobě fměřil? sBtotoš
taťotoě uťtutenftmi na Ditťácb neminnýcb,

jeboá fe Dopnftil (čarao, nemůáe u olmi
cemjcl) lniěat řřeít'anířg'cl) ani mnnleno

býti. — *Dogneitu, miln' čtenáři, neimg'fíe

blabě půfobeni mim) fřeíťanfřě! 51305nej,

áeť ona ieft čajiftě bar 8 nebe íneffeng',
aby byl na aemi poťoi liDem Dobré
můle. ——

4. Seftliše paf iefi meliťou ulrut
noíti a těšřóm břichem gabiti Ditě;
ialó to uťtutnoít, iaťg' to břicb abubiti
Duffi Dítěte, aabiti ie měčnou ímetí! ?l

to fe Děie, řbgš liDé neminně Ditlg !me

lil'p'm břichům namaDěii n. p. fu era
Deši. Slon toDičomě, še íami o šnid)

mgbigeii Dítě, abl) fflo na panílě aneb
na jaťěloli pole a blebělo tam nafbitati
— brfti. ngg Ditě Domů přineílo uhra
Denn' fnop, napominaii ie, aby iei Dobře
uťwlo. RDgá toiDčii, še Dítě Domů při=
neílo cigi nůž aneb poDobně loěci, řiťaii:
ufcbotoei to Dobře, abně íe neptogtabilo!
mně miDěii, ge Ditě je 0D jinijd) na
řl'nuto neb ftibdno, poněmabg ílutečně
učinilo jinému fíloDu aneb ípácbalo Eras
Deš, Dtge a gputně íe bo uiimaii, malá
gločin iebo upírají, pal poiaii íe pofíťo
genému mgímimaii; ble! tito roDiřotoě
gamóběii ímé Ditě, mgebomómaii bo Eglo

činům a tal? Duffi iebo gabiieii. — iBo

Dobně ieDnaii toDičomé, ieš Ditřt) ímé

mnfilaii na Šebrotu a řDgŠ5 mečem Do

mů malo přineíll), ie pliíni; nebot' geom.
nim trati Ditě neimljn'e potřebná cit ímé
íilg a ímé počeňnoíti, uči fe gabólce,
přetmařománi a poťtgtítmi, 5acbá5i B
břuby'mi a negbebng'mi mlabiřg fteiněbo
“5511a neftane fe jeDnou leč — poma
lomačem a fflůDcem fpolečnofti linlě.
— žlaťtéá břeffi toDičotoě, proti fpaíeni

ítog'cb Diteť, ťteři Dcetóm ímóm Domoluii

gnómoíti, o nichž; měDi, ge ! počeftněmu
gaopatřeni měfti nemobou, aneb fteři
Doťonce Dcery ímé fttoii, finti a liči,
aby přiífli ! páDu 8 bobahjmi liDmi, a
tal fl ř peněgůmpomoblt). — óotnime-li
íe na %araona, jenž ifa pobanem, Dal
čamraŠDiti Ditťg šiDomfřě, co máme

fmtjffleti o těd), řDoš iíouce ťřeífang,
ímé tolaftni Ditťg gabiieji na Dufíil Eěpe
by jim čaiiftě bylo, by íe bgli taei roz
Dičotoě nenařoDili niřDg! —
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45. cmojžíž natom u pohimně
mbomím.
?. moli. 2.

3 byla iebua meImi náboáná žena,
ťteráš porobila mna, a mibonc, še ťtóíný
ieft, byla bo aa tři měíiee. Rbpá pat

noma, abl; íe řoupala m řece, a běmečťp

ieií cbobilp po hřebu řefg. Rbpš nařela
ofíitťu m táťoíi, poílala iebnu ge ílušeř
ímp'ub; a fbgš ona ii přineíla, otemřem
ffi a usi—emífina ni paóolátťo, ano pláče,
ílitomamn'i fe nab ním, řeťla: Baiiftě
5 běti bebreiíťg'ď) ieft. ©eftm bítěte, mi=

bouc co íe Děje, přiběbla a řeťla: cbeešái,

bo iig bele tajíti nemohla, maala nífitťu
a namaóala ii flím a fmolou, a mloáila
bo ní nemlumňátťo a poloáíla m túťoíi
u hřebu řefg; powčila mfíať bceři ímé,
íeítře pacboIete, aby gbalel'a ftála a ííeu
tříla, co fe bube bití.

S přimo m ten čas beeta žšarao

““ " .Íx. ' Q . .v,> 25:1, a. .“

I.
*. \\ \ „ \ ,..

., ' \ , _ .\ „ . .\\- \ , „ .
* \ * | 1,

.\ | | .\ .

...3' .:w „gra—'t$";qu .

.._

id pomolám geny bebreiířé, Ptetúš by ob
daomati mohla nemlumňótřo? “Dcera frá
Iomíťú obpoměběla: Shi. % fila běmečl'a

a gamolala matťg ímé, ! níšto Dcera
%ataonoma řeťla: %egmi pacboIe toto,
a obcbomej mi ie, id bém tobě mgbu
tmou. *Břiiala tebg genu a cbomala pa
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choIe, a 393 boroftío, baía je bcečí &a—
taonomě, ťtetcí3 je pčíjmuía 3a jhna, a
na3maía jmeno jeho s))íojjíš, t. j. 3 mo
bh mhtajenh. áťbhj pomhroftl, baía ho
Dcera trálomjťd ctoíčíti me mjjeliťém

umění. QI mfjať i u ptoftřeb to3t'ojjí

bmoru ťcaíowjíého ue3apomněl &Dčoj3íš

trajanů jiných, a bylo ftút čtyřiceti let,
opuftíl bům ťtálotojťh a fjel t bratřím
jmhm. S miběl ttapeni jejich; u3řem paf
jebnou muěe eghptjťěho, an uťcutně
tth3ní jebnoho 3 hebtejjťhch bratří jeho,
a ohíébna je jem i tam, a míba, ge
Šábněho tu není, 3abím (%ghptjfěho, jtchl
ho to píjtu. QI mhfjeb Druhého bne u3čeí

brna mu3e hebrejjťě, ani je mabí; í
řefl tomu, ťterhá měl třímbu: sJBtočtepeě

bíijního jiného? Sřtethj obpoměběl: Řím
tebe ujtanomít pánem a joubcem nab
námi? 8Dalí3 mne 3abíti chceš, jaťoš
jft ločeta 3abíl Éghptjťého? %d! je
“Jíoj3íš a četl: Sřterať 3jemné učiněno
jejt toto? S tafě na! bo3roěběmje, 3e
sJ.Woj3íšííbu íjraeljtého je ujímá, híebal

ho 3abíti. llteťí tebh 9Jíoj3íš 3 (&ghpta
a 3bt3omaí je to 3emi Emabianjté, tbeš
po 40 let paf! ftába ťně3e mabianjtého
jmenem Šethto, 3 jeho3 beer jebnu 3a
manšeíťu pojal.

%o3iímání.

1. &Ratťa sDíoj3íjjoma uťthmala bítě,
3ářonem %ataonotohm ř [mtti určené,
potub mohla; fbDŠ mfjať bútí je mufíía,
je nel3e ho mice tajítí, mgmgjlíla pomoc,
ttetougbh mohl jgnet jeji ínab přebce
uchotoan bhtí, bubíá jiš, je by i bo ei3hch
tut'ou přijjeí. *Bomoc tato bhía bůmtipně
jmhíjíeua, tha í opatrně tu jťuteť mne:
bena a pto3řeteblnoft %ojí přijpčla matce
pobimnhln 3půjobem t bojn3euí cííe jejiho.

Wateřftá Iújťa jejt tveímí bůmhjíuó.

Sčbe je jebnú o Šímot, o 3bcamí a o

blaho bítěte, matťa nemá jtc'mía poťoje,
nic jí netěfjí, ní pořrmu ji uemfjímú,
ui ora ť jpáníu 3amhoučití uemů3e, a3
je byla o to o míje pojtarala. S 3amhíjlí
neuj'taíe na ptojtřebťh, ja! by bítětí jmě
mu pomocí mohla a obwajuje je t činům
a pobniřům, 3et' aj uab hcbínnojtí její
čajtoťtúte 3ajnoutí mujíme, a mhmíuuje
při obtigné práci ímé wgttwanlimoít a
trpělímojt to taťomě míře, 3e něťbh i
ímé 3btamí a jmůj šimot tím hubí, ani3
pat toho Šeli, jen "393 bitě šíje, a tbgj
blaho jeho boufatí jmí.

Sat jebnamú čafto í matťa pohaujťú.
%!mjjať matťa třejt'anjťá nepečuje pou3e
o těleíné 3achomání a blaho bítěte jiného,
uhbrjj ona nemá poťoje a jtůuí, botub
taté í bufjemního blaha Dítětejměho nebo
cílí. Sna m bitětí uemibí pou3e fojt
3 ťojtí jtohch, nemíbí m něm pou3e omlá
bíh 3imot a obta3 jmůj, ntjbt3 ona
to něm mibí bar 6 nebe, míbí na něm obta3

%oji. Sato tělo jeho ťtmíla mléťem, tať
řtmí 3ahh bufji jeho Interem mích Quito:
mg. —

5393 bítě počíná mhjlíli, matřa počne
jemu tohptamomati o ŽŠohu, o jeho [ajce
ťnóm; ona ptmní učí bítě %Oha je
bátí, jeho pojlouchatí, jeho mííomati a
jemu je flauětí. Snu učí bítě milomati
otce a bratra a jiné líbi. Qna, tbhá
bítě bále wěťem projpímá, beblímhm
ofem jtřeje je, aby mebío 3ímot čífth',

poctímg' a 3bo3nh. 91 ťbhj bítč unefjeno
míabíjtmou bujnojtí a Iehtomú3noftí aneb
3amebeno bhmfji tomarhjjftmem 3lhm, m
hříchy upabá, matta to, jen3 ,obhčejně
prmuí po3oruje (hybu jeho, i napomíncí,
tvaruje, ptoji a 6 jí3ami 3apčíjahá bítě
ímé, abh upujtíío obe hříchu. D bIa3e
člomětu, tboj má bobrou matťu třejt'an
jfou Dlouhá léta po jwém bofu, maf lu



—128—

ni žaiifté při íobě ímébo anběla ftrážce;
on nemůže žabgnouti, byť by i Heil,
matťa bo žaíe požbmibne ímou Iaíťamou
řeči a na Qiobu mu miloft pořáui a
nabéji ípaíeni mpmůže — ímou mo
blitbou.

mělieči libé můbec poblami ženílé
m lcbťoft brámaii a opomtžené o něm
mlumi, co () boblami melmi lřeblém a
mnobúm chybám pobmbeném. Dmffemf
maji mnobé ženy melťúd) chyb, ale mají
ženy i ímýcb ctnofii a pro ty ctnofti ža
flubuje poblami ženílé, byť by i flabfii,
naffi fíettnofii a úcty.

mělteči libé mgíli, že na mgcbománi
poblami ženíi'ébo méně žáleži, nežli na
mgcbomání mlúbeže mužíťé, proto taťé

běmčata méně pofilaji ba ffřol nežli bo
cbg. ?lmíiať to meliťó omyl. (Sim mžbé=
lanéifii běmče — tim bobněifií, bebli
méiffi a moubřejfii bómó napotom ž
něbo manželfa a matťa. ŠDeite mužům
famé žbožné a moubté manželťg a taťo
mé též matťg mffem bětem a užřite m
hátce ialé nomé, me mfíeliťé ctnofti bo:
ťonaleiífi pofoleni na ímété mžeibe! ——
méťteři libé n mbmomómání ímúd) beer
blamné a mlaftně i tomu blebi, aby
uměli) mlumiti bméma neb třemi iažbťb,
aby byli) mpcmičeng m žpěmu a bubbě,

aby ie uměly bmotnč pobgbomati me mgěffi
ipolečnofti, aby ie uměli) mlufně ble nomé

moby ňatiti a paf aby umělý ťtóíné tančiti.
Slo mfíať nenl měci-blamni u mgcbomá=

mání beer; nýbrž na tom přebně a nei
mlce žůleži, abg biwla měla žbožné, čifté,
filecbetné [tbce a tal? připramena byla
i ímému něťbeiffimu pomolóni, jenž ieft
floužiti muži a fflecbtiti bo laílamúm
flomem i ctnotinijm přiflabem, pal mg
rbomámati m butbu ťřeífaníťé lófťp bit:
lg jeho. 95 tom ii iebnou bubba, tanec,
cižá řeč a mťuínoft oběmu málo pro

fpéje, anobtž to ji pomůže, ťbgž fe na
učila milomatí fmou bomácnoft a blebati
útčcbl; a partly na moblitbód) m cbrámu
sBánč.

2. SDceta ftalomíiá uftrnula íe nab
nemlumňátl'em, ťteréž nab mobni pto=
pafti, nab ímtjmbtobem plomalo, mgímobo
bila bo ob [mrti _a najala mu ťoinou ——
mlafini to mailu, ťteróž bi; bbla omífem
beže mffi mžbp tuto flužbu tafé tába
ťonala; bala též paibole, lbgž boípělo,
cmičiti me mfíeliťém umění. žluť aípoň
bcera ž čófti napra'mila, co otec řrutúm
rožťažem fmg'm byl položil a žaminil. .

sBalli i ty, milý čtenáři, iii io tom
póbu, že otec tmůj proti něťomu fe byl
neíprameblimé žacbomal aneb bližnímu
ímému těžce ublížil, napeam Ečimbu po=
lub můžeš, aneb čiň bobře bětem tobo,
jemuž ob otce uťčimběno bylo, žmlóffté

ieft=lipoffloženó jeben ž bratři tmúd), aneb
fenra tma ©nabno & můžeš pomyíliti,
že otce tmébo lčimba boli, míle iebno
ieft-li jeli na žitné a nebo m brobě; tg-li
ii naptamiě, meliřg' mběť otci prolážeš
a ?Bobu fe žalibiě. $ůb iefi bofti moeen,
aby ti oběť, řterouž při tom ža mée

fpmmeblimou a ž úcty ť otci aneb pro
“mimi iebo lonaŠ, nabtabil; i učiní
to žajitié, a inab iiž na ímétě tomto. —

3. Bbá ie, že tato bcera ltdlotnilá
poíub ímobobna byla a tubiž žúbnúcb
biteť neměla; proto íe tim ocbotněii
malébo naležence ujala. Glouži ii měru
tato útrpnoft ť melil'é cti; fměbčii a při
tažené ííledjetnofti írbee ieiibo.

í's ieft me ímětě bofti libi, bub man

želů, bub ombomčlúd), iteři maii ftatlu,
že by nwbli ínabno mmbomati a žaopa
tčiti bítlg a mííať mlaftniel) biteč ne

maji. — Dnipo bétecb louži a žbó fe jim
žimot bež nid) ptážbnó a puftú býti.
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WěťDg Dotonce man3el man3elí pro ne

ploDnoft pčeDbá3tg činí; amfiať to jeít
netoliťo matnou nýbt3 i bčiffnou měci.
Web ieft a 3ůftane tajemítmím, ptoč QŠůb
něltetg'm man3elům mnohými a iing'm
ien něťolíta málo Dětmi 3ebná a proč
opět jiným 3úDnÚd) Ditet nebámá. mepo
chybně něl'tetg'm man3elům proto Díteť oD

pitá, aby fe ujali těd; Dětí,ťtctým 3aíe robiče
3áby [mrti objímá. Seft to ptamba, 3e
flou3iti mlaftnim Dítťóm ieft mnohem
to3ťofíněiífi, ne3li Dítťům Do Domu pii=

iatg'm, amííal? toto poíleDní jen 3aíe
mnobem 3óflu3něiffí. 3Dg3 flou3íš fmúm

Dítťúm, ťonúš jen fmou pominnott, tD93
ale flou3íě Dítťám ci3ím, 3a ímé pčiia
tg'm, tonáě láíťu. ——thatně, ED93 íe

!Do cí3íbo Dítěte m ptmnim měťu jebo

uime, přeftúmá po3nenóbla toto ci3í Dítě
býti jemu cí3ím. Siebof člomět má tělo

a Dufii a tubi3 Dmoií 3imot, těleínp' a Du

ffemni čili mtamni; těleíutj 3imot Dúmú
ie Dítěti těleínóm 3plo3ením, mtamni

Dámó íe ——mgmomúnim 3Dn3 le teDg

uimeš malého Dítěte a mgďiomámóš bo
fu fčeífaníťěmu ctnoftněmu 3imotn, teDg
to mtamni 3imot na něm probu3uieš, tg

bo Duííenmě 3pIo3uieě a tuDí3 deaie
mu 3imot mtamng', mice mu Dámúě ne3lí
tělefni toDičomě, ťteči mu tolito počátel'
tělefněbo 3imota Dali. 933mm ptámem

mů3e tě tal'omě Dítě na3g'mati ímo'm

otcem a mattou, a tatě itg mfíim ptá
mem mů3eš fe 3 tohoto Dítěte těfíiti co

3 Dítěte ímébo; neboť tmůi Ducb, ttetě

503 3 ttoócl) řeči a 3 tmýd; přítlabů po

ialo, to něm fe obtá3i a na něm 3ije.
SBoDobng'm 3půíobem na3ómá fe i naííe

cítťem mattou míiecl) měřícíd; a tyto na:
3ómá fmg'mí Díttami, poněmaD3 je ob
roDila na ťčtu fmatěm, tDe3 ť měčně

mu 3ímotu pomolóni byli a poněmab3
učením fm. mítg mtamni 3imot to nic!)ploDi.

4. %oi3íš m čtučibcátěm roce floě
bo mětu opuftil Dmůt <čaruonům a líc!
£ bratřím ínnjm. 932013íěbyl mu3, m něm3

přemláDal cit fprameblnofti; nemoblť
miDěti, ana fe ťčimDa utiíťomaným Děje.
Eento cit bo 3abnal 3 Domu bojnofti a
t03ťoííe a umebl me3i Iib, B nim3 byl
ťnoí fpčí3něn. EliaDěji thělé těmito DěIití

neDoftatťg a práce, ne3lí 3iti m taDo
mňutácl) m Domě neíptawcblnofti. iento
cit bo 3ameDl, 3e, miDa ieDnoDo mu3e

eggptítěbo, nepochybně jeDnobo 3 účaD

niťů %ataonomód), an ttó3ni mu3e be
breiítěbo, toboto Ěgnptčana 3abíI. Git, 3
něbo3 ífuteť pofíel a úmgfl, iebo3 měl
932013iš, an chtěl ncminněbo 3bamiti

ttg'3ně, byl omfíeni Dobrú; amííat čin
byl přenáblenú a nebomolentj a tuři3
i bčifímj. Žen cit [ptameblnofti lemi íe Dále
m tom, 3e žmoi3íš rodiče na to miDa
Dma mu3e bebtejíťě, ani fe mnDi, ibneD

ujal le ieDnobo 3 nich, 0 něm3 byl pře
íměbčen, 3e fe mu ťčimba Děje.

učme fe ctíti toboto mu3e, ien3
pomohl poboDIim a to3toííemi íměbo
3imota, abl) búiil peámo utiíťomanébo,
opomt3eněbo a 3ottočilěbo libu a tonal
[prameDlnoft me koště. ©33qu mííať
uma3me, 3e i mu3 fílecbetnú a Dobře

[móffleiici mů3e m bnětou fměni, but'bg

i to fpratoeDliměm, ie 3apomenouti a
me3e íměbo ptáma a ímé pomínnofti
přettočití. QDo ftoií, bleD abys neťleíl.
QI ftači čiťómaii: Sóněmej fe, jenom ne

bčeš. sJštoto3 m bněmu nem3tabui na

iiněbo tuťp, neboť fnaD rána a náíleDel'

jeii není mice to moci tmě. Gio. Saro
lim cbnnilí jiftěbo ?ltcbgtu %atentínfl'e'bo,
rten) na náDmotníťa fměbo le to3bněmam
četl: „Si3 596 byl bití neuííel, ťnggd)
to3bněmůn nebgL"
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46. mnišíň nh šabat polnolún ga
mufmubobitele lihu ifraelíkřbo.

2. 92013. 3, 4.

%5b9dmiíce fpnomé iítaelífti pro
meliťě utiftomáuí, onali ť 9309110 po=
moc. 3 uílgfíel %ůb Iťúní jejich, a rog
pomenul fe na úmlumu, ťterouá učinil
6 QIÚl'abumelu, Sítiťem a Suhlbem. Žo

bo čaíu pdfl ?Dtojšíš omce Setbra, teítě
fmébo, a ťbgš bnal ítábo bo mnitř pou:
“tě, přinel agť boře ?Bogí .Sěoreb. $“

uťágal fe mu áěoípobin m plamenu u
proítřeb ťře. %! míběI S]čojěiě, ge bg ťeř

hořel a neíbořel, ffel teho blíže, abl)
pobleběl, proč řeř neíboři. ?Biba paf
áóofpobin, ge ibe, aby fe pobímal, gamo

[aI naň 3 proftřebťu bořicíbo ťře: sMoj

Šiífi, g]loigifíi! sJlepříblišui fe fem, 53111

061110 351101),nebo miíto, na řterém ftoiíš,

gemě fmatá ieít. 9! řeřl: Sá iíem ?Bůb
otce tměbo, QSůb '9lbrabamům, Síóťům
a Suťubům. í's garry! EDtoiáiě tmář fenou,

neb neofmělil fc patřiti na ?Boba. Se
mugto řePI &;)oípobin: %iběl iíem trá
pení [ibu mébo m (Síggptě, a ťřiť jeho [[9

ífel jíem pro uťrutnoít těd), ťteříg iíou
uítuuvweui uub rubulumi; protož,uftuuu

. ». ,'..VŽ 4 %
41 »T-_Maha?\\ __ _

., ._ \ _ „cx—__—

\Í„ t 1

Č -- .r'///>m:1-mm

“mil ifem mgfmobobiti ie 3 ruťou Ěggpt,

„řád), a womeíti je se aemě té bo gemě

bobré, bo gemě, ťteráá teče mlěťem a
mebem. iebe ponlu !! &amonomi, aby?
mpmebl [ib můj, ipm) ifraeIíťě, 3 (šggpo
ta. S řeťl !)Roiáíě ť %ODu: Ěbo jíem
iá, abpd) nel ť išamonomi, a mgmebl
ipm) Siraelíťe' 3 Ggppta? Éterýá řeťl
jemu: Sá babu s tebou, a poanáě, še item
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poílal tebe. Štefl 9Jlo13iě: £b93 fe mne

noflal tá3ati bubou: Rtetě ieft imenov to
[;o, ien3 tě poíila? coš bím jim? ale!!
gšůb ! sDloigt'ííoroi: Sá ilem, fterg' ifem.

slšrotoá tal bič lpnům ifraelílg'm: Rterúš
ieft, poílal mne ! mám, on uítanomil
mgméfti lodě 3 trápení eggptíle'bo a uméfti
bo 3emě cbananeiíl'é, bo 3emě telouci
tnlélem a mebem. Dbpoměběro S))loišiě,
řell: meuměřl mi, tbgč řeltm nm , še
nló3al fe mně ©0ípobín.91šrot03 četl
Šoípobín ? němu: (So ieft to, co brgiš
m ruce ímé? proměběl: bůl. 3 řeťl
áěoípobin: %r3 ji na 3em. %rbl ii
a obrácena jeít m baba, large fe ulell
alloi3íš a utit'al pčeb nim. Satřell áěo
lpobiu: 983tábni rnln ftoou, a cbop ocaB
jeho. 9533tóbl rubu a bršel bo, ble obrá
cen ieft 3afe to bůl. % řefl opět Qoípobin:
%loá rula fmon 3a ňabra ímá. Rteroug
fbt)3 mlogil 3a ůabra, topňal ii malo
mocnou jaťo fnil). %ůl) řell: iBloš 3afe

rulu ímou 3a ňabra ímá. %loěil jiv3a=
le, a moňal 3aíe, a byla čiítá. žllell
23135: Žčmto 3namenim bubou měřili, še
iíem tebe poílal. sBallibg mila! těm:
to 3namenim neuměčíli, ani nenooílecbli
blafu tmébo, nabeč moby 3 čelo, a tog
lei ji na 3em a obrácena bube to trew
žlletl sJ)?oigíěz *Brofím, sBone, nebol item

nil'bg mýmlumng', a ob té cbmlle, co iíi

mlumil fevmně, ieít ia3nl můi ieíítě 3po
3bíleifíi. Slet! Qofpobin ! němu: „Roo
učinil úfta čloroěla? aneb lbo ubělal
nčme'bo a blurbébo, miboucibo a ílepébo?
Shall ne já? Shi trhy a já bubu to
nited) tmtjcb, a naučím tebe, cobgB mlu=
mil ?lle SlRoi3iŠ řell: s.]3anepolili, ťobo

cbceě. 3 to3bněmal fe Qofpobin na
žDloi3íííea četl: eron, bratr tmůi, ml)
rnlumntj ieft, a ble on rogibe tobě m ceítu,

a miba tebe, rabotoati fe bube írbečně;
tci jemu mne, m3 iíem ťoli mlnmil

ť tobě; on mlnroiti bubo 3a tebe ť lihu.

Qůl tuto toe3t'ni to rnln floou, fterong
činiti bubeB 3á3rať9.

Stonimání..

1. Qbibime 3be, še ?Bůb Smoigiňe,

tebby paftg'ře to bomě fměbo teftč čili

otce mangellp ímé, ť tomu mljílomně a
be3ptoftřeoně pomolal, aby melile bilo
poučomóní, ří3enl a mocbomámání náro
ba fluébo na íe m3al. Sřa3bg' člotoěť

určen ieft ob %oba ! iiftému pomolání,
ač fe to pomolóni taE be3proítřebně a 3á
3račně neběie, jaloš fe ftalo 9Roi3ífíonoí,
núbrš bčie fe oťolnoftmi, bo ltertjcl;
čloměř na ímět přicbá3í, aneb potom
uweben búmá.

93la3e lašbému, Eboá ?Bobem mu
určené pomolání po3nal a ftam, to nčm3
! tofíeobecnému blabu libftma přifpimati

i l ímělnu nělbeiííímu blaboílamenfttoi

luie 1to němmblaíu SBoŠitnutoěrenfetrtoá.
Č—íloměťtaťomtj ieít fpoťoirn na fmětě,

proto3 i toeíelě mpfli, ro praci ímé fi
libuje, proto3 fe mu 3 mětffíbo bílu taťé
práce baři a na fonci šímozta m=ů3efam
fobč bóti to floěbecttoi: Webpl jíem
íluěebnílem neušltečntjm, poítatoen ilem
byl lice nab málem, ale byl jíem panu
fměmu měren, pročeá ílošena ieft mi
fotuna obměny.

Sluše, při molení ftoébo ftatou učte

fe ob alloišílíe, mlabi čtenářomé! naílou=
cbati blaíu $o3ímu, abgfte po3nalí po
molani ímé. s)Jloižáě bylo ob sBoba Ene

fmírně toelilé a těgťé úlo3e loolón, počal
ibneb 3loumati a měřiti filo ímé a po
čal 6 meliťou polorou mlumiti B %obem,
řla: Roo iíem ia, abod) ííel ? $a,
raonomi? Dbl'ub ia, nepatrná člotoěť
mám m3ití obtoabn, abgrl; přebftonpil

9!
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přeb mocného řeáíe 8 ááboftí, aby pro
pt-ftií Iíb mnohh ge gemě ímé? 3 míutoil
búíe: %! ťbhj přebftoupím přeb íhnt)
Síraeííťé, nebubou měřití jíomům mám,
a hubou fe ptáti po jménu tměm, jejto
mne nejnají, neročbí, jjem -íi lhář aneb
míumíma li ptatobu a neměbí, ťbo še
mne tohíííó? Sat, čím oíměbčím mhění,
bojíte tohjlání ímé? ano, já mám mlu
toiti přeb ttólem i přeb líbmi, ale jagg!
můj není bofti mhřečnh, ťbe naíegnu
fíom, abhch íib přefměbčil a ! náfíebo
mání íměmu pohnul! Ronečně u taf toe
litém bíle 6 Ehm je mám potabíti, tbo
mí bube napomáhatí? sJlrítotošfe bojím
úíoht) tě a' „profím, Spam, poňli, ťohoá

poííati chceš," to jejt něťoho jiného, íehop=
něiífího.

Slíšíčte tu toeíitou pořoru, B Etetouš
Wojšíš jebe gťoumá, o jobě jmh'íííí a
míumí. alle %ůh prómě jen poťomhm
bámá mííoft jmou.

sBrotoá ťbhš řbo je má ť něťterěmu

ftamu čiíí ! buboucímu powolóní íroe'mu
obhobíati, mují upřímně a poťotně urod
šíti mífeďh oťoínofti, fííh í nůfíonnoftí
ímé ipošabarofh rojííčnhd) ftamů, řnimě
mu cefta otemřena, muíí je bále tabíti
6 nětterhmí přáteíh neb ííbmí monoth
mi, tteříá ho gnají a ímé jmhjjíení beč
obalu mu říci hotomi jjou, Eonečnč mují
na mroucích moblitbúch projití %Oha, aby
ho ojmítil a bol mu ongnati, pro ťterh'áe
ftaro ho co tmůrce jeho (: řebiteí ofubů
ííbíth'ch určití ráčil.

953g par, robíčomé! při wolení fta

tou 'fmh'ch bitel? butíte meími opatrní!

9339 jim jmíte projemití [roč přání, pať=li
mfjať bítřh nemají chuti rno'ííti ftam ble

můle mani, nejmíte je přemloumati, tím
méně fmíte je nutíti. šlo je gříbra po
baří, abh bítě bylo nfajtně m ttamu,
bo řtetěhoj ho mbičomě proti můíí jeho

toehnaIí. ĚIoměť ga mIabofti e něťtetě
mu ftatou bonueenh bhmóg mětfjího bíIu
omtgeíh' a me jměm pomolóní nebbalh',
í gómíftímě pohííjí po jinórh ftaroech, bo
nichž jiš mftoupiti nemůže; přitom roínu
ničemnofti ímé mrhá na híamu ímhch
tobičů, tatto přeb jinhmi je onílumiti
chtěje. —

2. Sá jfem, ťtethš jjetn. íafto
%ůh fám jebe naghmú. noha íoúgíme, co
$ůh těmito ílomh fám o jobě najnačíí,
toš je nám meliťojt %oší objemuje a
tofíe oftatní ťoíem něho co roěei nepa
trné míjí.

Sen o mu (gemlaftněa m ptambč
řící, je Dn jeft: nebot mfjeďo oftatní
butt jiš bylo aneb teprto bube a to co
bylo a bube, jebině 5 něho aneb 5 můIe
Seho 5910 a bube. %ůh jebin jeft beg

proměny ftóle tenthš; mífe oftatní netrtoó
ani 6 oťamjír totěg, parti to SBůh ne
brší. — Dn jebin má šití a bhtí
fám ge tebe. ?seho gimot jeft jeho byt

noít a jaťoš jeít tato farna febou ta! i
gimot. Dn neobbršeí jimota ímého ob
nitoho a níťbo nemůše ť tomuto jeho
Šimotu přiípímati ani ho ujímati. —
%fje to šBohu jeft Šimotem; Šitootem

iíou míjeďh míaftnofti či boťonaíofti jeho.
Šimotem jeft jeho moubtoft, neboť je
neuftáíe tím ganóííi, abt) rohmoliía nej
íepíjí prohřebťh ! bojaěení gómhííů a
cílů frohd). Šimotem jeít jeho míjemo
houcnoft, nebot jebnó ftáíe měťoměfůto.
Šimotem jeft jeho rojfeměbomoft; nebot

and a toibí netoíiťo mfíeďh wíjubh měci
ale i febe íamu. ímotem jeft jeho bo
brotirooft; neboť míjubh a bege tonce

rogefímó ímé Dobré bath; šimotem jeft
progřeteblnoft jeho—, neboť bbí beg přez
tání nabe tofjemi tmorh a je čachomómá.
imotem jeft mííofrbnoft jeho, neboť

to tagbě bobě hotoroa jeft tajícího hříč
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niťa přijmouti na miloft. — QI jalo Wil)
jeft 3iroot, tal jeft i pramen tojfebo Ši
mota. Qbffe, co na nebi a na 3emi, jeji

a 3ije jen tebbg a tal bloubo, Íbn; a bolub
?Bůb tomu byti a Šití bama. Salo pa
ptítomě ílunečni 3e ílunce mgplg'maji:
tal plyne míjalg' Šimot 3 Qboba; jeítiť

tento 3itoot jaťo mobútnb ptoub, ttetg'š,
má to ?Bobu ftoě 3řiblo nebo ítubnici a

obťubš po celém oťrfltu mííebo mita je
to3lětoa. lltoaš jen, jaťé nefčijlně mnošítmi
ttootů toe jmětě jeft a je bóbe! QI tolil

jich tu jiš ob počatťu jměta bylo a ťoliť
jid) bube jeíjtěl Rbo íčita blatop libí,
ťteři tu na 3emi jiš Šili a Ebo to, lteči

jejjtě Šití bubou? QI ble! řteři tu byli
a ji3 nejíou —- jeíftě žiji! QI lbo

jčita mojjťa budjů nebeíťúcb?Éam Qtijtuš
sDán mlutoi o 3áítuped) anbělů! QI toffem

těmto ttoorům počínajíc ob nejmenfíibo
čertoičťa, ltetg' jen bibně m prachu je
pla3i, a3 ! nejro3neífenějfjimu cberubotoi,
ttetbj je pobno3i ttůnu $o3ibo botg'ťa,
bal 231353imot! — bici nyni, neni=li3
23% nemotoašiteblng'm mořem šimota,
ant míjubg be3 přeftťmi gimct mobáma,
ani3 pal při toffi té íftěbrojti jam nc
ftómá je cbubííim, núbtš jeít a 3ůítatoa
neujtále tímtéš 3itootem neťonečng'm! Dni
fe netrami, jebo nijaťš neubg'ma; on
nefmtteblng' hal měťů! Qlj jal toelil'ú,
melebntj a pobimng' jejt $ůb náš! s]Lšrotoš

čítají: mejlěpe o Qbobu mlumí, ťbo ne
mlutoi, ale pobiroenim botlúba. QI poně
mab3 jji míje, co máš, i jmůj 3itoot ob
ŽŠoba obbtěel, tal naleši jemu mfíe i
tmůj 3itoot. — Sluše, šijme 3cela a úplně
?Bobu ítoému a měnujme jemu tašbtj
notob ben boti jměbo.

3. žlRoj3iĚ byl můbcem libu. Dn je
fám toůbcem neučinil, núbtš %ůb bo
ť tomu pomolal, i bo potřebnými tolajt
noítmi a btbinnofti nabal. SS pomolal

bo %ůb, aby lib Siraeljlg' ojtoobobil
3 pobbanojti (šggptíťě, aby jej tonebomal,
togučil a upetonil toe míče a bůroěře
to ptaměbo gšoba.

Ba najíiel) bob tatě fe nejebni bláfi
! libu co toůbcotoě jeho řilajice, ge bo
ebti méíti 3 bucbotoniljo ottoctloí ťjtoobobč.
QI fjaté to fmobobě? &?ímobobč fměbomí,
ť ímobobě ob 3atonů iro. citim: a míru
t. j. aby ji libé nebělali jmčbomi 3 1:03:
[ičnódj břiebů !. p. 3e jmilfttoa, poněs
toab3 ptú to přitoba gaba a tebg ?Bůb
3aporoěběti nemůše, co jinbe přirobou
ráje; pal aby uepofloucbali citťme, ťbgš
meli tbobiti na ílu3bg %oji, poněmabf;
ptg' můše člomět rofíubt) flouáiti QSobu,

aneb fbgš meli 3acbomároati pojtg aneb
Ebo; přeťa3řgftarou mangeljtěmu jtanomi,
ponětoabš nepofjťtotňuje co úftg mcbó3i (\
pončtoab3 to uttutnoít, braniti mla
bóm je milujícim libem to manjelftroi; tafě
rabi, abgjte nebbali mito, poněmabš
prý bub 3 cela bub 3čájti jejt ob libi
fmgíjlena. — Šla tuto řeč obpotoibam:
Rbp3bg jmoboba jměbomi 3ale3ela to tom,
aby ťbgš je člomělu něčebo, ť. p.: jmiljttoa
3ael;ce, jměl to fonati, ponětoabž tat při
roba gaba: tal to taťě bomoleno gebra
toěmu lenocbu, aby maje blob nám pe
čení 3 trouby aneb peni3e 3 rabín logtab!
a B tim utell, neboť přítoba, blabomó
šalubeť jebo tať ji tobo přeje a tebg
?Bůb 3apotoěběti nemůáe, co jinbe při
tobou ťúše. Eat talě i mftímg' čloměť
fmi nás 3abíti, poněmab3 mjtimá přitoba
jebo tať 3úbó. — Bejt-li to jmoboba fměbo
mi, aby libé nepojloucbali cirťtoe, pročpat
tebg StiftuB uítanotoil cirťeto, ptoč ji
bal moc mó3ati a to3ma3otoati na 3emi
aptoč teba čelí ©gn žBo3i: „Qbo neflgíji
citťtoe, bubi3 tobě jalo poban a publiťdm"
Semi to jmoboba froěbomi, aby čloroěť
neebobil na ílušbt; ?Boší, poněmabá můše
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wífnbl) flonáíti %obu, toč obpomíbam'
iebině nioblitbon můáe čloměť tofínbp
ílougiti 930011, a to ieíítě čaftoťróíe melmi

těgce pro ročtrgitoft; ale obětí mííe frontě,
pofloncbáním íloloa Sóoáibo a pčiiímáníin
fmátoftí řábně nemůše flonáiíi 230911 leč

m cbrámě. — ?lneb ťbgábg fmoboba fmě=

bomi řágala, nebbati círťeloníbo příliv
saní poítu, proč lěťari nemocným ulla
bají poftn? Baiifté pro jid) abramí, a
pročbl) teho maila bucbomní, cirťem, ne
fměla Šabati, abl) fl měřící učinili to po:
lrmn uinn) pro abramí bufíeroni, pro
gtůft m ctnofti, pro cmičení fe m gapí
tání íebe faměbo? QI ťbo mpílí, Šebo
cirlclo neměla niťbp přelášeti libem m man=
Šelftmí, ťbgš fe milují, ten mi čelní: proč

mnobtjm přeťááeií čaíto l_aíťamía moubčí
cobičotoě a pornčnici. Gi mgíliě, ge by
bylo bobče, aby fe libé brali jal jim
cbmill'on napabne, ftrtjc ítoon neť, otec
ímon paftorní bceru, ínab ibratr ícítrn?
D příteli, potmě, ge i ig ráb gaíímáě
pole fine obilím ob iinub přimegenóm
a že ani to Ráji [roe' nechceš míti malby

a ftcíle iebiné ien plemeno, aby fe to po
tomíhou iebo ncníabila dyuramoít a íla=
boft. Sal fe mohou i to robincid) tog
toinonti těleíně i bnífetoní mam) a fla
bofti, ťíerljcl) pal to ťašbém pořolení

přibljtoá. SDlonbrělnn napotoěg. —— 521

paf to fpolečnoftí libfťě třeba bbóti ne
tolifo tělefntjcl), ale i mtalonícl) oblebů.

žDicamnofl, čiftota a čert robim) tobo neim)
bnnteblně gaba, aby libotoě robim) fe
nebrali ga ícbe, nbbrš cbr) íobě aůftali
ien poťremními přátelg.

?! góleŠi-li ítooboba [loěbonií io tom,

abgcboni nebbali míry, pončtoabg pri)
ieft an gcela balí 5 čófii ímgíílena ob
libí, prawím: (503 ale ieít-li míra 'přebce

giemeni %oši, coš ieft-li toga, iať ii <Gri

ftnB pobal, coš ieít-li to totéž; míra, ble

fterěš náš ŽŠůb fonbiti bnbe? — Ešnpit
ťatolicťon miru ieít mogno jen člotoěfu,
ťierúg ji bobře negná anilbt) o ni grale
nepřennjňlel; ale Pbo ii ana, _ťbo pro:
íťonmal, iai toe tuned) článcícb ítotjď)
obpomíbú proroctmím ftarěbo gáťona, ilo:
toům a činům Rriíta spána i jeho fm. apo=

fííolů a iicl)nčenníťů, ten paf čeťne: QBíra
naňe ieft iaťobl) če fiály ulitý brab,
ni l'annénťa nemůáeme 3 ní co měc cióí

a tam nepatřící wglonpnonti a gabobití.
thaíně i my tbceme míti floobobn

fměbomi a ta góleái io tom, abgóom
ble toho, co ifme ga pramon ašobem gie
toenon mím poónali, toeřeině šití mobli
a tu íťutečně mame. 9lifbo nás neímí
pronáílebomati, ge co l'atolíci fmóíílíme
a mlmoime a jebnáme, a poímimá-li fe
nám proto Ebo, tobo fi. netoffimněme!

47. mojšiň ofmibšnje mmm), ic
*er ob golu! po[lán.

2. 92013. 5, 7.

Qbeífel tebg S))Zoišič, a naturá
til fe ! Ešetbrotoi, tei'ti ímému a četl

iemn: SIšůitni a nami—cítím fe ť bratřím

ímóm bo Ěgopta, abpd) pobleběl, iíon-li
ieňtě Šitoi. Senntš řeťl Seíbro: Sbi
to poťoii. 9335al tebg Slioigíě robinn
ímou a míabil ie na oíla, a natvrd

tiI _fe„bo Ěggpta nefa Důl $oáí m ruce
ímé. Sier! pat ášoípobin ť eronomi: Sbi
mítčic SJIojšíňowi na ponííf. Rterljg ňel
iemn toítříc až na born %oší óoceb a
políbil Do. 3 wypraloomal iemn &moiáiš.
tofíeďo, co ©ofpobin mu byl naříbil.

QI ibnš přiííli bo Ěgbpta, ibm
mášbili loífeďg ítarfíi fgnů ifraelfťócb,
a toppramomal jim eron mffecto, co
mlntoil (Šofpobin ? Wiojšíífomi, a činil

gnameni pčeb lihem, i nměřil lib.
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%!ťbpš flnfíeli, Šebt) namfftimil ©oípo=

bin font) iícaelitč a še íblebI na trápení ie
iicb, fťlonimfíe fe poflouu učinili.

spotom mefíli s))řoiáíěa Qlcon ? &am
onomi a četli: íoto pramí ěoípobin
%)ůb iícaelíťýz sBcopuít [ib můj, at obě

tuje mi na pouííti. QIIe on obpoměběl:
sbo ieít ěoípobin, abpcb poflecbl blafu
jeho, a pcopnítil Síraeíe? mečnámt' ©0
fpobina a Šfraele nepropuítím. Ss četl
SIRoigíča QIron: Qtůb erreiíťúd) pomo
[al nás, abychom ffli ceítou tři bnů na

pouííťá a obětomali óěofpobinu, ?Bobunaífe
mu. žReťl ťnim Ptal Gšgpptířg': sJšroč ob

ttbuiete Iib ob praci ieiicb, iběte ? břeme
nům frog'm. QI přitušil jim řvát práci
ieiicb, tOófůčam, abl) íe iim mice neba
malo tlamy ! běIani cibet iafo pcmě,
ale aby fami ííli a gbírati ftrniíítě, a'
přece ten íamó počet cibel iato pcmě ga
ben naběIali; a poručil onřabnttům nab
nimi uítanomentjm, abl) přiínč bobííáeli
na prněni toffed) togťagů; na to účebnici
přeuřmtně mrfl'ali tt), ieně nenabělali
počet cibel, iato ptmě. Eat přilifíně
trápení ifouce, fíIi přebftameni fnnů ifra
eIíťócI) !? %araonomi, aproíili, aby jim
uIetoeno bylo. QIIe nabatmo; řtál jim
četl: 933čabálce iíte, malo práce máte, a
protoá fe toulatí a (mana bleběti cbcete.
Sběteš teho a běleite: flétna mám hama:
na nebube, a bnbete obmáběti obnčeing'
počet cibel. 3 togbněmamííe fe ionomě
iíraelíftí na Woišiííe a QIcona četli ?
nim: *Doblebiš ěofpobin a fotí; top ifte
náB přeb %araonem a íIušebni'tt) iebo
gofítlitoili, a ftam náš ieíftě poborfíili.
% načítat Woigíě přeb ěofpobinem, pro
fe bo ga pomoc; jemně četl ájpoípobin:
muni usřiě, co učiním garaonomi; ga
tmtbím írbce jeho a neupoílecbne mas:
ale já logtabnu tul'u fmon na &ggpt;
a mnmebn lib Můj, inny iíraelífé ge

gemě (žgoptítě ítcge tonbt) přemeliřč, a
gloěbi (Síggptííti, že já jíem Qofpobin; a
ibn; řet'ne mam šamo: uťagte čnameni;
tebt) bič ? QIronomi: %Segmi bůl ímou

a mcg ji pčeb cčaraonem, i obrátí fe to
baba. %ífebffe tebg moigíě a QIronf
%acaonomi, učinili tat, iaťš bol togřú=
ga! Qofpobin; i mčal QIcon bůl ímou
přeb %ataonem a íluáebníl't) iebo, (\
obrácena ieft to baba. sBomolal paf
%arao mubcců a čarobčiníťů, i učinili
tatě oni ítcge čáru eggptířě a cbntrě tla
mn nápobobnč; i mrbli ieben fagbn'
& ničí) bole ímé, tterěš iíou obraceni) to
babo; ale íešrala bůl Qltonoma boIe ieiicb.
S gatmróeno ieft írbce %šaraonomo, a
neupoercbl iid), iařoě byl přebpoměbčl
Qoípobin.

Moaiimání.

1. Rho ieft ááofpooin, abneb
poílecbl blafu iebo a ptopuítil
Siraele? $a? obpoměběl%acao 9Roi=
Šiffotoi. GŠIoma ta fmčbči o melitě na

butofti bucba, o bcbofti, ťteroug čloměť
abošůnie íebe fama, aniž pat něiatěbo
pána nab [ebon nónati cbce, [toloa to
pýchy, ťteráá čím ieft toětffí, tim blubfíim
pábem Heine.

QI tato nabntoít buííemní, ta bcboft

a pýcha poíub nabúmá fe me ítočtě.
Balmifta sBáně togpcamuje, ge četl ne=
ímnítng' to írbci [lvčmz „není %oba"
(Šahn 30, I.), a co tebbg ponge btágen
to icbci [měm říťati, neb mgííití fl bo

moIiI, to go bnů naííid) něťteří libé ga
učence a ofmícence fe potlábaiíce, bomo
Iuií ft protooláloati, totiš se prý není
?Boba; ato promoláloaii loóbol: mfíem
bůřačům m očiinád) [ibftma a můči Ši
toýcb oůtabů na nebi a na gemi. 3 bo
tlabaji a fpifp fmými bo [měta mytrubuji,
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áe má to poííehní nálegel nejmgšffí uče»
nofti. SDle jejicl) flow j:ft to jijté, še

hojamahní učení o Qbobu jeít poubou
jmgfjlěnťou lihflou, jelíťog ptg' fmět fám
je učinil a ngnějfíí pořáhel ro něm ja
louíi fjt'aftnou nábohou pomftal; taltěá
prý i učení o hufji a neímttehlnofíí
jeji, o buhoucím fouhu, o nebi a pelle
jeft jen pomětou, ltetáš je nejmúš pro
proftú a Dtubg' líh bohi, aby tím to ji:

fttjd) megecl) a jalobg na učhě uhtšán
byl. — QBětu čhá je jaťobg nyní byl
onen čaB naftal, jehož; přehpoměhěl ím.

SBmoel, an pífje: „Qšut: čaB, lhggto
lihě ;,htaroěbo učení neínejou, ale pohle
jmúd) Šáhoftí obítatí fi buhou učitelů,
leltamg'cb ufíí jfouce (totiž aby jim f li
boftí mlutoíli, co by uffi jejich téměř
leltalo, ale ne to čeboptatoě učení šáha)
(: oh ptamhg čajiftě flucl) ohmtátí, obrátí
pal fe ? báíním." (2. Sim. 4, 34.) —

Qlj poblíhněme na jmět a proílou
mejníe jej; jala tofj'uhp opatrnoft, umě
loft a mouhtoft! Sehno hrubému ohpo
míhá, jehno hrubému ílouší a napomáhá,
jehno hrubé Šimí. QI jala lráía, jaťú

left, jaťá náhbeta toffuhg a_me tofjem!
QI to ale je famo učinilo? Gí je to tal
íloučílo a mpminulo poubou uábohou?
ipto gólong, hle ltetúd) je pobgbují mi:
líonp bměóh na obloge nebeíťě, aniž o

febe mahí — to by bylo nábohou? Sa
ftříha hne a noci, jara, léta a gimp, to
5 tobo pocbáčející útoha, Eteráš mfjeďo
gin,—í,tobg je bylo utmořilo íamo? $a
mčelťa fe naučila fama ftaměti buňťp
a ínáííetí meh? So ptactmo naučilo fe
jamo bníóhití a ímé mlóhata líbnouh',
a lmíce a mlčice naučili) je jamy ohlá
jetí ploh ítoůj? — Io ohpotuje ghta
mému toóumu! Reálně mnptamuje fm.
gluguftin, jal mefjleten [mět učí, se mou
hry' a mocnýum nah ním je toanáfíí

a jím mláhne. Gloma jebo ční: „Qšoše
můj, tebe jfem blehal ať můlí tobě
jjem oftfíleť gemě ptojTel. Berní jfem je

taóal, není-lí ona mým %obem a ona
ohpoměhěla: %ejjem. gRoře a ptopafti
i áímočicbů tam je bemgícíd) jíem íe tá=

sal a oni mně řellí: QIníŠ mg nejfme
$obem tmúm, blehej bo nah námi. S
ptal jíem je pomětří a ono je tofíemí
fmp'mí obgmatelg halo mi to ohpoměh:
Wúliš je, aniž mg jíme %obem ttog'm.
3 ojlotoil jíem nebe, měííc a 'yměóhg
a ony íoífeďg gmolalp: 929 nejfme 230
bem tmíjm. 103 četl jjem le mífemu
tomu: 9539 jíte mně ptamilg, že nejíte
$obem mým, nuá tal mně přehce něco
o něm poměate. QI ble, tu mffeďp jaťobp

jehněmí úftp molalp: ?Běg, áe onpohín
fám jeft $ůb on učinil náš a ne mp
fami íebe". ( alm 99, 3.)

Eat tehg ohpoměh tmotů jeft bla
íítě fměhectmi o Éobu, neboť tofjíďní
iaťobp jehněmí ůftg molají: SBůb učinil
náš. SŠehing' čloměť fe ojměluje říci:
%ení %oba. leíjať melťg', mocná a
toěčnó $ůb mláhne nah jmětem, nechat
čloměl to něbo měří aneb neměří. Sebo
netťne fe ui blá5nomfhoí, ni ílepota líhflá.
(žlunce běží oblobou a jaíně ítoíti, toffe
jehno, [lepg'=lí poh ním cbohí čloměť aneb

míhomó. Dťo pottbaně a galaleně flunce
nelalí, ani; mabí gáří jebo. — Qlle
lihem nemůěe to lboftejno býti, mihi-lí
aneb jíou-lí ílepí. Seitlige olo oíleplo, tu
čloměl ani melebné flunce, ani ítoět,
jenů přeh ním leží, nemíhí, mfjeďo jeft
přeh ním toe tmách a on jeft nebobú.
QI taťtěg ťhgš i buífemní oto čloměla

ofleplo: nemihí člomět meliťěbo, mocnébo
a měčněbo $oba nah ímětem ani me
jmětě, i jeft mu celá fmět jaťobp melilá

puftina; člomět' bččbůbú jejt nejmóš ne
bobg'. D %oše! utbotoej náš toboto nej
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botfjibo nefjtčftí. 513mm a nejbůlegitějfji
ptamba, ltetouš jíme co Děti jlgfjeli a
rogumem i jrbcem jmóm pojali, byla:
Seti jeben $%; on mfjeďo ftmořil
a mfje řibi a gatbotoámá. Slolo té
mambo mpminomalg je, toftlp a otáčely
je rofjeďg nafje útlé _a fjlebetně city,
jalo je otáčí jlabá a třeblá těma ololo
froébo pemne'bo lolu. QI prmní moblitba,
jiš jíme flabýma ttoma [to,jma obšitá
roati je učili, aněla: „QBěřim to %oba
tofjemoboucibo, [tmořitele nebes a 3emě."
91 prumi čárou, ltetýš nám byl ob peč=
limébo otce a ob laítame' mailo co
oblaa %oáí aroěftomán a Denně opato

toc'm, aby je nemgblabiteblně bo paměti

i [tbce nafjebo gatgl, ani: „953jebnobo
%oba měřití Dubeč.“ © $oje! galémej
jinou milojti tuto frontou miru to nás a
nebopujt, abychom lbg jen na olamšil?
ob ní je uchýlili, bej nám filu ji rugby
jlomem i flutlem blájati a jaftámati a
hej nám to ni umřiti; mime, je po fmrti
mira nafje promění je to jlutečné miběni;
pat bopřej nám, abychom Sebe čítali
tmáři to tmář a oflamomali 8 anbělg
na měly. 21mm

2. wač obtrbujete lib ob
práce jejich? tot obtufjil ťtúl, ropě
bo Mojžíš jménem éofpobínomám byl
pošábal o propufjtění libu na poufjt,
aby tam obětomal Qofpobinu, ano ltól
tim toabněmán toalógal, aby je libu při
tišilo břemen; a tbpš projili, aby jim
ulemeno bylo, obpoměběl: 523gabálce
jíte, málo práce máte o protoš
je toulati a jmátl'ů bleběti chcete.

3 ga nafjicl) bol) gebrajt mnobi
na jmátlg libu lřeífanjlébo a berou mu
je, mgbigejice ano nutice cbaíu a bělnilo,
aby bělali to [mátel jaro to páteř. Su
muíi cbaía to neběli čaíně bedna nalló
bati a na cejtu je báti, tu čaje ro něťte

ajd) bílnácl; řemejlniďtjcb i to tomámácl)
tat pilno a tatomébo lomogu, še blaě
ómonů loftelnid) jem ani neproníťá.

Slboš tatto ubobg' lita o nebčle a
jmátlp příptamuje, ten je těžce prohře:
fjuje proti uftanomeni ?Bogimu. %ůb fám
určil, aby čloměl' ben jebmó pomagoroal
ga ben $obu óafměcenó a to ten ben ob
práce obpočitoaje, QSobu ílouěil i o ípa
jem jme bufje je ftatal.„.521boťonal58ůb
bne febnzěbo," tal bi pijmo ím. „bilo ímé,
lterěš učinil, i pojebnal bni jebmému a
pojmětil bo" (1. žlJlojš. 2.)» sExoto „fjeít
bni pracomati Bobeš, febměbo pal bne
fobota bjofpobina $oba ttoébo jeft. Elle
bubeš bělati šóbněbo bila m něm, ani
tg, ani jpn ttoůj, ani bceta tmá, ani
jluáelmil tmůj, ani běmta trvá, ani botoabo
tmě." (2. 932013.20, 9.)

(Sidem nafje tento ben obpočinťu
a fpolu jlušbg 2303 určila na ben po
fobotč, poněmabě Sešiš Ščriftus to ten
ben 5 mrtmg'd; mjtal a poněmabš to ten
ben ŠDud; jm. Bftoupil na apofjtolg. SRÍ:
mo to určila cirl'em, abgdjom nejbůleěi
tějfji běje ajemeni SBoŠibojlamili m jiítýcl)

jmétció, 230511ga nejmirné tg bůl'agp
lúflp a péče jebo běťujíce; tatomě fmátlp
jjou: mánoce, meliťonoce, letnice a t. o.
— Qbo tebg těchto Dnů nefmčti a

lib ob flušeb $ošíd) obrotacuje a fpráci
gene, rufji pořábel $obem a cirťmi Éti
jtoroou ftanomenú a tim čaji'íte'%oba uráží.

S]limo to rufjitel bne fmútečnibo Dubí
libftmo. Glomět není proto jtmořen, aby
abe jen ptacomal, ng'lná aby abc-šil le
cti a t oflaroě $oši, aby gbe ro ctnofti
ptoípimal a boíjel jebnou ipojení měč=
nebo. má omfíem čloměfabe ptacoroati, ln)
ji bobpl chleba, má ale jpolu pognámati
$oba, jebo kvůli a to plněn-i jejím je emi
čiti. QI the je čloměť nejlépe učí gnáti

$obo a můli jebo? „Shug ne to loftele?
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Rbe fe učí ii plniti, the ie ňleótí, ťbe
obtlóbá ímé cbpbp a činí ílíčně přebíe
m3ctí? Bbaš ne to ťoftele o fíugbád) 5130:

3id)? — Sále, cell) týben pad)tí fe ubobó
nóbennit, cbaíniť a bělniť, a binogbí ie
u) potu tmáře iaťo 8 bomábtcm o 3ámob,
celý táben neílgffí leč o měcecl; toboto

íměta aneb o cbgbácl) a nepratvoftecl) lib
ítúrl), a íebměbo one, tbgg má íípííeti o
?Bobu, o íměm m3neííeném pomoláni, o
ímé libíťě bůítoinofti, íebme'bo bne, tbpg.
fe maií fíledntně city lúftt) ! 930in a
t bli3nímu n) něm probu3omatí a m3bě
ldmati, mp nelibffti pánotuě! bo ob [lu
3eb sBošín) 3bt3uiete? 9139mu té útěchy,

tě roíp nebeíťé nepřeiete? 9lcl)! nn)3 běl
niťů ímócl) činíte 3imé ftroie, činíte poube'
tnbounl). — tlbobg' tatomú čloměť mibí,
jat iiní libé 3 Dne fmótečnibo fe těífí;
iu ronííe čiftěm a uptameněin [d)ó3eii fe
přítel 6 přítelem na ceftě ! chrámu a 3

chrámu spáně, bomoří bůměrně, mefpol ie
namíítěmuií a tabuií íe n) bomed) ímúrl)
8 mangell'on a 8 bitíami. iobo mííebo
bělnítu bopřáno není, (nl)! on iotobt) uto
mán ftoií to 3ača3eně bílně při něiaťe'm

fttoii a m pucbu a fípíně inufí fe lomo
3íti. Wegi on ieft člomětein a milí fi,
3e ímí & to ben tatoioó 3iebnati obme
íeleni; tobo blebá tv lepííím pottmu a
m Doinoíti pima a iiněbo nápoje i utrácí
3be 3a ben fám, 3 čeboábn on i tobina
iebo 1110in po míce bnů Šití; učí fe a
3mpťú při tom nemítnémn po3imóní bot:
ťébo nápoie; tať ubobú ien iefítě mice
punne

QI iat puftne tobina iebo! tbpš
běíniť ráno 3 bomu bo ptáče obchá3í,
bíttp iebo ieíítě ípi, Ebpš íe mečet 3 práce
bomů mací, bítťp iebo iiš 3aíe hn. int
fe běie po celý tijben. Rbgš paf naftane
neběle, ťbeš aipoň mfíiďni iiní libé inobou

8 bittami fmp'mi fe potěfíiti, bofpěleifíid)

poučiti, maromati, napomenouti a tvůbec
m3bělámati: ubobó bělnít muíí čaíně
3 ráno 3afe bo bíla; ieft mu toliťo
bopčáno fpicícl) bítet políbiti. Go'3'bitvu,

top; tatomó otec ínm'cl) bíteť ani bobče
ne3ná, m); i přeftámá ic milomati, a o
ně bbóti, ťbgš fe iim obci3i? QI co můge

3 ubobijcl) bitet býti, maii-li ieíftěť tomu
mattu cburamou aneb nero3umnon, ne

obbalou a máňnim obbanou. (5,03nemaji-li
mattp rnice? — íať ie ťa3í libítmo; tal
tuííeni bne nebělníbo a imátečnibo ttbá
neiutleiňí fma3lp čloměta, bubi robinu,
nápomabá ť pnftoífení [tbcí libítócl), a
t mtamůni nepořábnp'm.

(So 3be řečeno ie o bělnítu, tote'3

platí o miftrn řemeílnictěni a tomarpfííd)
iebo, to platí tě3 o bofpobáči a ibaíe
iebo, lb93 fe ofmělnií rufíiti one ímá
tečníbo (\ na míftě íluáeb sBožích ptacuii.
?Bloubi! iaťobt) mífeďo 3ťnviíelo ien ob

iid) práce a nic ne3ále3elo na pošebnání
Slšogím! Woubi! icftlige ie ffcítibcnní
praci nemgšitví, febměbo bne fi jiš málo
poinobona bytbp i 3této poílebni práce 3bo=
batli, co platno člomčln, bp memeten froět
3iítal, tbgš toe ímé buííi 3ttátu trpí! —

QIlemoblo bp ie namrbnouti, to mfíe
ieít bobře, ienge mnobó nábenniť, tomatpě
a cbaíni! to neběli (\ me ímáteť i ťbpš můše,
bo řoftela nedbobí, anobr3 bo bofpobp;
tatoměmn libu ieft neběle mlaftně ien
bnein 3abálťp, toulet, tarbanu, tance,
pitet armačet. Šla to obpoluíbám : sBramon,
3e muo3í 3ne113ímnií bne ímátečníbo ale

3 tobo nenóflebuie, gebo nebčle a fmátťl)
nebplg meliťúm bobrobiním pro iiné a
íice pro mětílí čáft libftma; proto že íe
ten a onen tmou nebbalofti aneb ímou
minou popálil, neinůšeme říci, šebp oben
nebyl melil'óm bobrobiniin, bn nempbnu
teblnou potřebou libftma. Dítatně še tal
mno3i m neběli a me ímátet toftela ne
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bbait, ale hofpob ft hlebi, ieít toliťo gua:
mentm hrubofti. SDuchnaífeho čafu tomu
melice napomáhá, abl) fe talomá htnboft
ífiřila a aby abošnoft iefítě mice llefala.
Stelvoť toóličné fpolťh ptómě o fmótečních

bnech fe fchúgeii t' fmtjm potabám, cmiťům

a mtjletům; geleónice fnišuit cem) ča
bomoó ofob patrně o mílích hlamních
ímátcích, aby libé mohli ga fmh'm mmo
Šentm iegbiti, hoinoft mlal'ů m tat'omhch

bnech může íta ftrášců šelegnic na jich
bomel, tal ge nemohou bo toftela iíti;
Štbé mail m neběli otemřeně l'eámt) fmé

a tim mhbíóeií obchobníl'a lřeft'anfl'e'ho,

aby i on otemřel [mů] trám a tubtŠ
nene! bo chrómu sMně. $a! fe ťOčÍÍóá
gtága čím bále tím ífiře, tal mhíl gbošná
hyne a lib puftne. —- ?lle prámě proto
jeft třeba, abychom lib macomali, na toto
nebegpečt upogomili a lohoš ieíítě ucho
mati můžeme, uchomali. Seft to měci
iiftou, še lbo přeftal bbáti ímóch pomimtos
ftt třefťanfthch, lbo přeftal [louŠitiěBohuz
ochabuie tatě u fmhch pominmoftech ť

libem, pogbhmd pemné poctimě pomohl),

upabú m cogličnč webu a máííuě, i hráči
ímé blbě a gáhubě mftříc. Sig nan'i ftařt
přeblomě řtťámali: „Rbo fe %oha neboii,
ten fe libí nefthbi." 91 mg; fe nětbo
mychloubal, ge bo loftela nechobt a ge
fe mu proto ale nemebe, 6 úfměchem
pramilt: „Baile latě nic neměří a ieft
přebceším/' ale botlábali: „Sat th %ohu,
tol' %ůh tobě.“

h.,- .,... --....u'l.:..|.
mu ! | cgupquuu).

2. !Dtoiš. 7, 10.

Štefl par áěoípobin f meoiginomi:
Satmtčeno ieft ftbce žšocaonomo, a ne
chce propuíttti líbu. Sbi tebe) ť němu
ráno, hle on mgibel mobě, a poftam fe

na proti němu na břehu řek), a hůl meč
mi bo tul't) fmě, a tcig ť němu: íoto
prami Qoípobin: 5130tomto poónóě, še já
iíem (ňofpobinz ai ubeřim holt, lteráš ieft
m ruce mě, na mobu lety, a obrátí fe m
ltem. QI gbmihua hůl, ubeřil mobu řelh
přeb £čaraonem a ílugcbutlh jeho, tte
cáš obrátila fe m trem. QI thbt), tte
tég bhlh m řece, pomřell) a nemohli Gighpb
ntt pití mobh 3 lety, a byla mííecťa moba
po gemi Gggptíťé obrácena m Prem a
aůftala tot po celóch febm bní. ?lle aa'

tmrgeqo ieft fcbce %acaonomo.
Stellpaťějofpobín t 2Dtoi3iííomi:%eibi

líšamonomi a rei ťněmu: Webubečái chtiti
peopuftitt libu mého, hle já btti lmbu
mffeďh lončinh tmě šábami. 3 mgtáhl
eron rotu na moby eggptílě, i mhftou
pill) Šábh a přilepte) semi eggptíťou. *Do

molal paf %atao s))toišiífe a Qleona a
řel'l iim: sJšrofte áěoípobino, at' obeime
šáhl) obe mne a ob libu mého, a pro
puítím lib, abl) obětomal éěofpobinu. %
řel'l 9Jloiž5išť išatoonomt: ulo; mt čas,
tbhbgch fe moblil ao tebe 0 3a lib tmůi.
Štechgto obpoměbčl: Beitra. 59molal Étoi
áiš táěoípobiuu m nftanomenh čaB, a
učinil gofpobíu poble íloma SRoiŠiííoma
o mhmřelh šálu) m celé černi a fhco
mášbili ie na neímícné hcomabh, tal še
uapáchla tim gemě. %iba pal %arao, že
by báno bhlo obpočíuutt, aatmrbil opět frbce

fmě avlib nepropuftil.
žltetl tebh Sýofpobin E mtoišinomi:

El.)tlum! %Itonomi, aby mčtáhl hůl fmou,

a nbeřtl na prach čemž, a hubou fftěnice

po míli čemi eggptíl'e'. ?! mgtúhl QIton
ent'u brge hůl, a ubeříl m prach gemě,
&učiněny jfou [ltěnice na libecht na ho
mabech, a mneďen peach gemě obrácen

byl to [ítěnice po míli gemt eghptíle'.
3 činili nápobobuě čacoběintci čátami
fmómi, aby mhmebli íltěnice, ale nemohli;
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i řelli ťšaraonomi: sBtft, moc Qioši ieft
toto. QI mffať gatmtgeno ieft opět frbce

<čacaonomo.
Slet! tebg Qofpobin f Emoiěifíoroi:

%ftaň na úfmitě a iba !? %araonomi,
tci jemu: SneptopuftiĚ-li libu měbo, aby
obětomal mi, ble iá poíílu na tebe i na
mffeďen lib troůi mňelifú plob mnel).
% ftalo fe, i přifflp moucbg přeobtišně
bo Domů %ataonomód; a na mfíeďu gemi
eggptíťou, a natočila fe černě ob tato
mg'cb mad). sBomolal tebg %atao ŽUtoi

Šiííe a QItona a četl jim: Sběte a obě
tuite $obu íměmu. 3 řell Moišič: Sá
mobliti fe bubu Qofpobinu, a obeibou
mouchy ob tebe i ob libu tměbo gejtca,
a mffat negťlamei nás opět. % moblil
fe 9Jloiáiš, a nepogůftalo ani iebně mou=
eby. 91 mňať gatmtgeno jeft ítbce 811m
onomo, tal' je ani tentoťcát nepropuftil
lihu. ——

žílell par oofpobin : S))loišiííotoi:
Bejbi ť šaraonomi a mlum ? němu:
íoto ptami ěofpobin %ůb ercejífýcb:
sBcopuíf lib můj, af obětuje mi; pal-li
ieíítě obpicáš a abršuieš ie, ble poíílu
mot melmi těšťý na Eoně i oflp, i mel
bloubp i moly i omce tmě. % pomřela
mffeďa bomaba (šgpptíťýcb, 3 bomab pal
[pnů iícaelíťád) nic boťonce negabgnulo.
QIle i nyní gatmtbil “čarao ítbce ímé a
neptopuftil lihu.

3 řeťlóoípobin Emloigíffomia Míro
nomi: QBečměteplně bcítipopele ;; pecí,

a ať iej íppe S))loišíš ! nebi přeb 530m
onem, a bubon na libecb i bomabecl; mře=

bomě a prpflýřomě napucbli po mífi gemi
eggptíťě. % učinil tal S))lojěiš, a učinění

iíou mřebomé popírají-ů napucblýd; na libecl)
&na bomabecb; aniš mohli čaroběinici
ftáti přeb Woišifíem pro mřebp, ťteřiš na
nid) byli. 21 gatmcbíl ěoípobin ícbce $a
taonomo a neupoílecbl jich.

% řeťl &;)oípobin ! Wloišíffomi: mimo
toftaň a ibiť %araonomi a tci f němu:
Bacbomal ifem tebe, abbcb uláóal na tobě
moc ímou, a obo mgómáno bolo jmeno
me' na míli gemi. Sentě gbtěuieě lib můi
a nechceš pcopuftiti bo? těle bfítiti babu
seittc to touš bobínu ťcupobitím mnobg'm
náramně, iaťéboá nebylo to (Sígpptě až
ho přítomného čafu. $totoš poffli a
íbtomaátš bomaba ímá a mneďo, coš
máš na poli, nebo libé i bomaba i mfíeďo,
coš bube nolegeno mně, ltupobitim gabnne.
% řeťl Qofpobin ! Wtojšiffomi: QBgtábni
tuťu fmou ťnebi. QI Fogg mgtábl ťuťu
ímou, bfftil ýofpobín řrupobitím na semi
egoptíťou,a konopi oheň ímíífenp ípolu
pabalg; i potloullg ťcoupg me míli gemi
eggptíťě toneďo, což bylo na poli ob
čloměfa aš bo bomaba, i mffeďu bylinu
polní a WWW fttomomi. Ěoliťo m semi
©e8fen, ťbeš byli fgnomě ifcaelfftí, fcoupg
nefpablg. 3 poílal %amo a pomolal
žmoišiffe a Qltona řřa ! nim: Bbřeffil
ifem, Qoípobin ieft fprameblimp', ale já
a lib můj begbošni ifme. %oblete fe

! Qofpobínu, at přeftanou břímáni 2303
avťcupobiti, a propuftim más. Elteťl *))loi
gib: 31593 mpibu 3 měfta, mgtábnu ruce
ímé l Qofpobinu a přeftane břimúni a
ťtupobíti nebube. QI fbpš mgfíel 5 měfta,
mgtábl ruce froě, a přeftalo břimání a
Etupobiti, aniš wíce ťcápěl běíít' na sem.
%iba pať <;))-amo,ge přeftal běfft', i bří

máni i ťtupobiti, přimnoáil břichu, a
gatmcbim fcbce ímé, neptopuftil ígnů ifco

elíťócb;
Štefl pal ýofpobin ! Smojěíííomi:

%ejbi ! šamonomi a rei: Weptopuftiš-li
libu mého, ble já nmebu gejtra tobollg
bo ťončin tmách, aby íněblg mne, co
pogůftalo po ťtupobiti. 3 nutili ílušebnici

%acaona, aby propuftil ?íraelíťě, bg fnab
neaabpnul celý Egypt. žlleťlteho %acao !
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!))ioiáiííomia ! QIconomi: Sřteři ifou, jen;
obětomati maji ýoípobinu? Dbpoměběl
Woišiš: Win toffiďni, fe mffím coš máme.
S obporoěběl %otao: %eftaneíe toť, ale
jběte toliťo muší a obětnite ášofpobinu.

S mp_bnal je ob tmáři ímé.
nen tebg Qoípobin ť *Dioišiffomi:

%5tábni cuťu fmou nab gemi egyptíťou. S
rogtábl%oiáiě Důl: a ěofpobin umebi mitt
ábouci celebo one toho i celou noc, a

ťboš ráno bylo, roitt přinefi ťobglřt),
ftete'Š mgftoupilg na mfíeďu ,;emi egypt:
[ťou a přitcnlg mefiťeren fnrcbeť gemě

a feátaig mffeďu bylinu, a coároli owoce
na fttomid) bylo, to! še nic gelenébo
neaůftalo po tofíem (Signptu. ako tuto
měc fpěfíně %acao pomolai SIRojgiffe a

QItona a četl iim: Bbřeffil iíem proti
©oípobinu SBobu mafíemu i proti mám,
ale nnni obpuítte mi břid; tento, a profte
óofpobina %oba mafiebo, aby obeimul
obe mne gábubu tuto. % togffeb SDIoigiš

ob %acaona, moblil fe ýofpobinu, ťtecng
učinit, abn má! min: melmi prubťn', a
ten gnómátim Eobglťn, nmcbi je ho moře
cubčbo a negůňalo ani iebné me mffed)
tončinócb eggptfťýcb. QIle gatmtbil %arao

[tbce ímé i nyní, aniž propufti! [nnů
iíraelfťýci).

S řefl ěoípobin ! %oiáifyomi: 935m
bni cuťu fmou ! nebi—, a tbgš mgtóbl

%oišíě cuťu ! nebi, ftalg ie tmp bcogně
po toffi semi eggptfťé; po tři bm) šábnú
nemiběi bliěnibo fmébo, ani fe nemobi
[)nouti 3 mifta, na ftetčmá byl, ťbeťoli
paf bpblili fpnomé iítaeifíti, fmětio bylo.
% pomoial šatna Emoiáiffe a QIcona a
řeťl jim: Sběte a obětujte ýofpobinu,
ale otpce mafie a [totg at gůftanou ghe.

Sier! Sítoiáišz mitoli, mííeďa ítába
půjbou Snámi a negůftnnemcg ani ťopgta,
neboť nemime, co by mělo obětománo bn'ti,
boťub na to miíto nepřiibeme. 8atmrbil

pat gofpobin fcbce %acaonoroo, a tento
nechtěl propuftiti iicb, a ře" ! Woiěifiomi:
Dbeibi obe mne, a mami fe, abys mice
nepřicbógel te mně; ťtecěboáťoli bne fe
uidáeš u mne, umřež. Dbpoměběl Snai
giš: iai fe ftane, iai ifi mlutoil, nen
ařím mice tmóři tmě.

Moaiima'ni.

1. Saťťoli btogně bylo rám), ttecě
$ůb bopuftii na (šgnpt, nicméně ietoi
fe nanich láíra a bobtota !Boáiia! ! Síta
elitům to! i ! (Eggptčanům.

(šumivý [ib Síraelíió, jen; fnabno
gapominal na Éoba otců hand), měl tě
mito 5ó5catg, timto nápabnn'm a patrně
ob ptaměbo SBoba pocbóaejicim fouěenim
ro gemi egnptftě přefměbčen btjti, še 23131)

otců jeho ieft neimn'fíe mocný, že mne
na fmětěřibi, še mlábne mobami a úcobou
gemě, še Šimot bóroá užitečným tmotům i
bmngu, [efilá a objímá nemoc, tanii
boji, a ieft pánem nab šimotem a fmcti
mefitecébo tmorítma. ——fbóle potřebo=

ma! tento nerogbělantj a nemáganó Iib
můbce, o “němž by byl přefměbčen,
ge iebnó 5 rogšffi moci, 3 poíIáni
QŠoŠiboa ieboš by byl na ílomo poíiuffen

i fe bo bál. *Bcoto nabal $ůb %ojěifie
čógcačnou moci a proto ibům, bo
ťub %oišifie poquffni byli, lépe fe
bařilo nešli Gšggptčanům; miběli tubiš,
že jen u 230511 otců fmúď) mobou boiiti
pomoci a ípúfg a ta! pofluffni učinění
ifou toaťaaů moigiffomp'd), ač fe jim
čaftoťtáte cogťagg tg přičiln.

Síouť bále tpto rám) egyptíťě bů
ťagem milofrbenftmi %ošibo ! %acaonomi
a t [ibu (&ggptfťěmu. Snobtt totig mocný
a [ptamebliroý QBůbnefptameblimébo Ernie
a utiítoroatele lihu, iatog i mobláříťn'
a cogličnn'm nepcamoftem obbang' Iib
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jeDnim nájem a ffmabem gablaDiti; neš
Dn nechce jmrt Dřifínil'a, náboj aby je
napramil a jim byl. EnDiá %ůb prionimi
Deíiti ranami l)leDěl (Sígpptčanl) lpo=
anúni jebe a fn ťajicnofti proaniti' a
nepojlnl anDěla ímtti Do Domů jid) Dřime,
aj patrno bylo, je je prmnícl) Defatero
ran nenaprawilo, a pal? jeíjtě tento auDěl
jmrti měl jen prmotogence mbtoótiti, aby
oftatnim Dana byla [l)ůta tapntotoúní
febe a mognoít je napramiti.

2. into rám) (Sígoptjťipřipomínají
nám jptatoeDlnoft QŠoši,ftetů něťDy ti in
téggpůfobetn liDi ttejte, ťterg'mi
jjon gbřefjílí. (Sígyptčanéóbřeííili,anit'
nemiloftbně prolétoali trew ubobúď) ne
mlnroňáteť (1 Dle ——tieto jim Dána byla ga

nápoj. ájařeíjili, ge botoaba a jjl'oDné

geměplagg měli ga bobo a ble +- nyni
seměplagt) a bmngem ťDóÍÍČIIÚm foušeni

jjou. Sní potomlům Sahibomým při
tějťé jicl) ptáci muobon ípůjobili mogol
a ránu, nemilothně je bitím tútajice; ga
to opncbli oD blatoi) aj !? patě tořeDo

mými prpjlóři, tal je ani nemohli ftúti
pro mřeDg, fteréá na nicl; bylo. Dni přeD
prambon a přeb jójraťp, těmito patr
nými Důťagt) moci a mille QSoši, gamitali

oči a mefpol je umábéli to bluD čili je
aatemňomali, to pat, l'teři ítoětloprang
rogjfiřomati chtěli, ftibali; teD čaje %ůb
lágal, aby ftalp je tmp brogné po míli
semi ga tři Dno, tal je gábnó netoiDěl

bratra jmébo, aniž; je lDo bnnl 3 mifta,
na němž, byl. (šggptčané nebopřáli Sítw
elitům' Doftatečnébo čaju, aby opatřili
ímá jtáDa a togDělali ímé pole, ja to SBůb

Dal abgnonti jejid) ftúDům a čničil fru
pobitim a lobglťami jejicl) polní útoDn.
Dni toóťágali, alig mfjeďa padjolátťa
Siraelfťúd) robičel gabubena byla; nyni
paf nímrtil Éůb pomoroóenceEgyptčanů.
$a! jalon měrou měřili jiným, taloioon

čaje měrou jpmtoeDlnoft %ogi oDměřila
jim. 91 tento góťon plati pojnD to řigeni

toboto jměta. SJiilg' čtenáři! iobě aneb.
ttog'm Dětem liDé ubližují na cti; nuše
rogpomeň je, neubliáoroal-li jft tt) Dřitoe
jiinjm na jicl) Dobrém jmenu. 598 utrpěl
fjl'oDn na jiném ftatln, přemýíjlej, jeftlije
ÍÍÍ i to jimjď) neojíiDil, nepthoeDl a ne
íptatoeblimě 3 jejicl) ftatl'u uelořiftil. ig
máš neótoeoené a newběirné Děti (: jatý
th bútoal E roDičiim ímljm? —

3. žšarao a liD jeho byl oDDán
nejbtnbíjimn moDlářftmi, ltetémnš mg
lv naííi Době ojroiceně je jmějeme i je

Dimime, jal mohlo to Dnjji člotoěťa mifta
nalégti. ?lmíjal poínD to jmětě nemoho
nnlo moDlóřftmi, jen je jemi je nyní
jinljm gpůjobem — wife, coš čloměl
miluje mice nej ?Boba, jeft moDlon jebo.
%íjimněte fi jal mnobo moDlářů a jaťód)
rogličng'cl) moDel toe fmětě ftómá. iai
jmiljtmi, jemná nělteři liDé obětují
jmůj Domácí poloj, blaho ímé robing,
ímé jmění, ímé abrami, ba i fmůj šimot,
abag to neni ftraífnon moblou? BDaŠtéto
moDlg jlušelmici neoDiotátili je 0D pta:
loébo %oba a negaDámají moDle ímé i
fmon anji? -— Sinon talomon moDlou
jeft břicho, t. j. obgeríttoi a opilfttoi, je=
muj mnogi jlouši tal, ge ga chutné a
Drabé poltmt) atolófftě ale ga Dobré ná
poje mgbúmaji mfjeďo jmění fmé a ubi=
boji m Dlnbp. 8Da3 !? toůli nápoji ne

ganeDbámá mnobij jinou práci, jmůj rbléb,
abag nebDi a netrámi celé noci to bo:
jpoDnim Domě, aDaš tať nelaai ímé abratoi
a nefráti ji gimot froiij? -—Sinon moDlon

jeft ftřibro a glato, čili gift a bobaijttoi
toůlec. BDaš mnoči ť miili mamoně ne
púcbaji leč, poDmoD, [id)mll iťřimon při:

jobu? 91 ťbog to půdní, ílongi ten SBobu?
— Salomon těá moDlon jeft pýcha,
atoláfftě pýcba rojnmn, lietá nechce při
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iimati poučeni ob iinócl), ani poučeni ob
[m. proroťů a ob (žnna %ošlbo a ga
mcbnie ťřeífanílou míru. Gloušl taťomýto
pgfínlj čloměť ptaloěmu %obu, ťbnš necljce

ílnfíeti o giewení QSogim, či ípifíe negbog

ňuie ímůi 170511131,[chci? Shug nel'laui fe

bilu tuťou ašošicl), čili tmorn?
infomě též moblt) iíon toůbec máífně

a nepratoofti libíťě, jimž íe mnohý člo=
měr gcela obbówú, jímá mífeďg ímé íilg
i ímůi šimot měnnie. S ieít ťašbě mo
blářftmi, bubiš iig Druhé 1an bylo &%
raonomo, bubiá bnffemní, ražbě ieft ne
ímirnou urááťou praměbo ?Boba a mebe
m iiitou gábubu to tomto Šimotě ipo
ímttí; protoá bi Wm Sešíšz „Šáhný
nemůže bměma pánům flongiti; nemů
šete [louših' sBoba a mamoně." (*Ilřat.
6, 24.)

4. %šorao ruce ílibomal, poťub rána
tctoala, ge fe rograau ýofpobinomu pob
robi a lit) Siraelíťú propnfti, jal mile
míloťrána pominula, neboftál ílibu fměmn,
ale upabl opět to přebeífltj obpoc proti
%)oípobinu a ntiífal lib. — Salo %arao
iebnaii mnogi i ga bnů nanicl). mg
ie neboba ítibá, fměbomi tlačí a núílebťl)
břichu bolí: činí bobrě přebíemgetí, při=
fleťaii ť ím. čpoměbi a ílibuil naprameni;
ale obbršemfíe toabřefíeni a namrátimfíe
fe bomů, ji;; to ltátce gafe břefíí, bo těd)

íamócl) břícbů upabaiíce, l'terg'cb obložiti
%obu flíbomalí.

infoměto apátečnictmí čili opětné
namrácení ie ť přebeíflěmu bříclyn pto

čtačuie [labou mramni pomohu anebo
bořonce nepoctimoít ro iebnňuí; i ieít
pomgbn hanebné. umaš ien, milý čte
náři, že ťbng čloměť čloměťu něco bol

Hibil, ieft tařě mágťm ílibu ímělnn bo=

ftáti; neboftoil-li, aač platí to ípolečnofti
libffě? aha-li ne ga lháře, gn cloměfa ne
poctiměbo, mfíi cti prógbněbo ? *Jtnšejíme-li

mágůni boftáti ílibům, ftetěš iíme mgřlli
lihem, jíme mnobem mice mágáni ionto

nati flibp %obu bang; palli banebnofti
lbůti lihem, abychom ob nic!) něiaťébo
bobrobíni nabyli, iařou to bnnebnofti,
lbáti ěBoDn, abgdmm ob něbo mgptofili
obpnfftěni břichu! s.mnl'n'c liči tuto ba

nebnoít m ťníče *Břiílotvi náílebuiicimi
flolvn: „Salo peB, ftetúg fe namracuie
ť wýlvratťu íměmu; tal? ieít nemoubcý,
Eteróá opětuie blágltomftmi ímé" (*Břiil.
26, 11). %! ím. $awel bollábú, áe bt)
talonnjm ťřeífanům lépe bolo, lbybg byli
to pobanftmi gůftali. „mebot" píííe „ieft
lige ti, ťteřiá [Ecge sBána naííebo a (špa

fttele Segífíe Rrifta pofíťmtn [mětla ufíli,
opět to ně gapleteni iíouce poííhornění
búluaii, učiněny ifou jím poflebni měci
borfíi nešli prmní. Bépc bt) óaiifté iim
bylo nepognoti ceftt) fprameblnoftí, nešli
po fečnáni gpět fe obmrútiti ob tobo
famóbo přiťúčání, ťteréě iim mnbáno
ieft. Elte'oo přibobilo fe iim to, coš íe

řiťú m promém přiílomi: „*Deě namrá=
til fc ť mómratťu ímému, a fmině nmn=
tú bo ťnlífítě bláta." (2. sBetr. 2, 20.
21. 22.)

ano spátečníť ftúmá fe tale ne
ímírně nefífaftnúm. sJlebot iaťc čloměť,
ftetóš ob těgťěnemoci pomftam aale to tu
nemoc fe mraci, obyčejně [mcti pob
le'bú, poněmabá ieít jiš mpfílen a po
němabá nemoc pal býmá prubči: toť
taťě člotoěť, ťbgá m bunemui nemoc
ímou opět fe namráti, íplífe měčnou fmrtí
abgne. SRebot' lu pomftáni 3 břichu po-.

třebuic čloměř pomoci miloíii 32303 a
pemnébo úmgflu. leffať namrácenim fe
ť přebefflěmu břichu Dobrý úmnfl íe míli;
břiífníl milofti ěBoái pogbn'má, a nóťlon

nofti ť břichu iemu přibúmo; balífí opas
foroánt těbog břichu gaťlóbá ro čloměťu

břifínú cmiť a amnť a še amor jeft brn-.
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bou přítoaenofti Iibfťou, Ebo; to nemů? Gpaňtele: óle, nyni ugbtamen iň, ižš
Sat má a může čloměť abomen milofti tebg nebřeš mice, aby tě něco botfíibo

%oši poroůati 5 břiýu, jemná byl utopil? nepotťolo.
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$a! přicbáai bříífníť l' aatmgelofti ftbce ' ,
fmébo a f gábuběměčně.„!Btotoápoma- 49. ananomcm hctůnka mlíko
tui člomčče," tooIá fm. San Slatoúftg', „ge nočního.

ieft mina tmá mětfíi, Ebgš břeffíš nabgto 2_má 11—13.
obpuíítěni břídJu, jaťo bolefti bómaii
roětfíi, ťbgš ťbo obnoroi ň ránu jiš gabo- S řeťl éofpobin ťWloišíňomi: Sefítě
icnou; to! i horní ieft pofíťmmění tmě jebnu ránu bopuftim na žšaroona a na
bone, anať próroě ob %obo milofti na- (Egypt, a potom ptopufti máš a přinutí
byla." mugo, ťboš ifte ob břichu pomftaIi, mgiití. SJZIuto taby fe mfíem fgnům iíta=

mapomeňte _fi gačaftě na iloma_nafíebo elíťg'm: Sbefótěbo bne měíice toboto mego
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me jeben řašbh pro imon robinn herónl'a
ročního heg pofjťmrnh; a bubete chomoti
ho až ho čtrnáctého bne mějice tohoto,
m ťtethšto ben ť mečern gabijete jej; a
megmete 5 ťrtoe jeho a potřete ji obě me
řeje, a na pobmoje bomů, to nichš jiíti
jej bubete; a luibete jifti noci té majo
pečené ohněm a přejné chlebh 8 jalóth
polními; anig co pogůftane 3 něho aj
bo jitra. Seft=li3e hh co poaůftalo, ohněm
ípólite. Ěalto pal bubete jifti jej: %ebra
ímá přepafjete, a ohnm míti bubete na
nohách, bršice hole to rnlon, a jifti bn
bete jpěfjně, nebo jeft faje, t. j. přejití
€)ojpobinotoo. S půjbn přeB semi egypt
fťou noci tě, a ujmrtim mfjeďo ptmo
rogené to semi eghptíté. ?Bnbeťpal ťrem
ta mam na gnomeni na bomiih, ro nichž
bubete, a ngřim iren) a pominu máš,
aniš bube meči mami rana gahnhnjici.
5130toolal paf 9320133 míjeli) ftarfjich [hnů

ifraeljltjch, a ognámil jim tento roglag
%ojí. 3 učinili jhnomě ijraelíjti, jařoš
byl jím rogťógal %ůh.

Gtalo fe paf o půl noci, pobil
&;)ojpobin mfíeďo prmoroóené m gemi

cghptjťé ob prmoročeného %araonoma,
fterh'g jeběl na trůnu jeho, aš bo
prtoorogeněho běmťh, a toffeďo prmo=
točené homab. S toftal %arao to noci
i mfjicl'ni Ěghptfji, a j'tal je nařeť me
[ith ro &gtjptě, nebo nebhlo Domu, na němž

by nelešel mrtmtj. 91 pomolam &arao
žmojgifje a QIrona to noci, řeťl: QBjtaňte,

a tohjběte mfjiďni i floty mafie a otoce
megměte, a obchágejice pojehnejte mi. %
nntťali ©ggptíjti lib, abh 5 černě mhííel
rychle, řťouce: Qijicťni jejitě gemřeme,
gůjtanete-li ro Gghptč.

sDinjeli tebh tal jpěfjně jiti, že ani
těj'ta, ťterěš na chleba gaběláno měli,
upěci nemohli, nh'lirá neřmafjeně B íebou

mgiti mujeli, ;, Pteréhoš lbhš je na cejtě

gajtaroili, pobpopelně chleby peťli. %
móamfje tej ťofti Sojefomh B jehou, táhli ge
geině, io níš čthrt) fta třicet let hhbleli, a
toliť jongeni přetrpěli. %hlo paf jich ťroině
3m a bčti ofolo jjej'tfrót fto tijic mnŠů.

S nařibil téš SBůhjhnům ijraeljl'hm:
Rbhš nmebe maš Sbojpobin bo gemě gajli
hené, bo gente tetonci mlélem a mebem,
jlamiti hubete tento obhčej jlamnofti to
tento měíic; čtrnáctý ben gabijete hcranťa
a jifti bnbete chlebh přeíné, a nehnbe
[patiino 11 rodů nic ťmafjeněho, ani toe
iofíech ťončinód; toajjich; pojmětite mně
míjccl'o prmoročeně tať 3 libi jalo 5 ho
mab, nebot mě jejt to mfíeclo; a bnbete
mhpratoomati jhnům to ten ben: totot'
jejt, coš učinil áěojpobin, lbhá rohmebl
nás 5 (Šghpta.

Moaiimáni.

1. %arnó byla jloma, marně ga
5raťh i rank), jimiš QBůh fťrče E))Iojgiííe

ť %araonomi mlumil, aby propnftil Iib
Ssíraeljťh. (íhmiltami omíjem jlibomal
ťról, ge jplni můli ášoípobinomn, ale
opět a opět grnnil jlotoa jiného a l ob:
porn proti rogřaón %ogimu je natoratil.
ěBt)l hřiíjniťem gatmrgelhm. 5130toliťa
marných alonj'jlóch ťonečně obmrátil ?Bůh
ob žšaraona jhomimamou miloít ítoou a
bopnj'til naň ina lib jeho, ťterhij oítatně
bhl to chhhóch jmhch lrali roioen, nej
horffi rúnn, jmrt míjeho pnooroóeného.

Saloš tehbh gšůh &amona a lib
jeho rogličnhmi ranami bhl namfítimil,
aby je t plnění můIe jme přiměl: tal?
aj pojub a t ftejnémn účelu naiofítěmnje
?Bůh lib jmůj rogličnhmi pohromami i. p.
pomobněmi, ťrupobitim, póbem bobhtťa
a morem. 3 naghwáme talotoé pohromh
metlami %ojími, mhgnámajice tim hej

bčťh, je iv nich mibime trefu) ,jalgi-idm,



—146—

Eterh'chš jíme je proti nebejfému thi
bhli bopuftili aneb jefjtě bopoufjtime. alle
jato íšarao gůftal móbor míjem ranám,
Pterhd) on i gemě jeho gaťujila, jtarh'm
nenapramiteblnh'm hřiffnifem: ptámě ta!
ihomaji je mnoai libé i 30 najjich bob.
Bbaš i mh přeb něťolita [eth nebhli
namfítimeni glou, mjjeobecně pánujici ne=
moci, Etetá gbe a onbe na íta a na tiíice
libi jl'oto náhlou fmrti gahubila? .Bbag to
peámě minulhch letech nehubiia přilifjná
jucha, ťtouph a poabni mragh útobu
polní? Bbaš nempabla m naíje ťmjinh
čeíťoílománíté přeb málo [ěth nepřátel
jfá mojjťá, Eteeáě abupala jmh'm tophtem
pole a [uťa a popleniia meínice a ani
čila bIahobht tijiců libi na mnohá letá?
Qi pognali mnogi účel tohoto namíjtimeni
spáně? %ápramili je? %áopát togpuftiloft
u nemramnoft gůjtálu tatéš, ba ínab jejítě
mice grůftá. meměra roingá je jaro jebo
wutá houba m ftameni, rojliůá je 5 pa
láců a mějt po meínieich, B ni 3máhá
je pohrbáni ím. cieťmi, nenánift mfíeho
toho, co toftelem á ílomem ?Bojim páchne,
mnoji je i rouhání žBohu. Sinbh aípoň
jmčcenh bh'nmlh ímátth a neběle, nyní
je meřejně togličnou ptáci rujji, a mnogi,
tteři nepracují, jměti neběli jen po ho
fpobách pitfami, hrou, mhleth neb pro
chágfami a hhřenim nořnim áá bo bílého
rána. ©milftmi to mIábeši je mnoši, měr
noít manáelů je trati, Iichmh, ájtoťu a
pobmobu přibhmá, na tqich panuje leč
a tIam, a frábeš polni me šnich jej; jato
na bennim pořábťu. S tajte lihem, při
pomeňte jim pohromh, tteehmiš %ůh náš
ttejce a pottáte je jenom 6 poíměchem
a B potupou; oni jjou hřiíjnici aatmrgeli,
fteři mibi u nemibi; neboť přičitaji po=
hromh tojfeho Druhu pouge jen gátonům
přirobh a nutnhm mhjlebťům jejich a chti

těmto tunám obolati jebině togličnhmi

“with, Eteeéš jliouji tolniťomi náheabu a
obffťočeni to pábu ohně, pomobni á tru
pobiti, tať še nepřígnimého čigeni %ojiho
nenijiš je co báti. — alle boufaji m Iibi a
ne to ajioípobiná. Dbjjtogujici úftamh a
jpolfh mohou oftátně jump to jobě bhti
bobeě, amfjat jfou jen úftamh a ípolťh
Iibíťé a nemohou nahmibiti progřeteblnoft
?Boši. Ěboá jebině m th iboufá, ftami bům,
ale Qoípobin neftami B nim, proto; jeji
aneb bube práce jeho matná.

lefjať nechti-Ii jini me ímé guttur
5eIofti metlh ?Boši pojnlati a mhjli=[i, že
mohou pohrbáti hiafem gšogim a je netře
ba jim báti je foubu jeho, ajpoň, th
miIh čtenáři! jinať mhjli a jebnej. Sico
hlišej je na jiné, ale ftatej je o jebe;
ťašbh mtoubi na ítoůjj mrnb; i může
býti, je jeíjtě umibiě, uš mnohh' taťomh
gátmeóelhhřifjnit pob mocmu ruťou $oji
je poťoři, aneb při velmi jměho ptmo
togence 3měťne a je oblomi, aneb to
moři míjeliťě bibh utone jaro garao. S
uč je 5 cigiho nefftěfti mlaftni opatrnofti
a moubrofti a umně florou ťorunomnného

pěnice: „lljlhjfite-li hlas %oši, negatmtbujte
jrbci ímhchl' (Šalm 9.4, s.)

2. Rbhá %ůh tanil (Šghpt jmeti
ptmotogenců, ulet! je %šatáo náramně
a ťonečně přimotil ! obchobu Sítaeiitů.
Ěoš tehbh přijjla DWRšábouci bobo,
ťbeš měli potomci Sařtubomi ge jmého
ottoctmi, 3 těIejně biblh a [opoth ojmo
bo5eni bhti.

(štátu Síraelitů ropobbanofti eghptjťě
pojťhtuje nám obraz; onoho jtamu, bo
ťtetěhoš „čloměť hříchem ptmnieh robičů

bhl upabl. „$ojománi jjeít Šimot čloměťa
na gemi a info bnomě nábenniťa jfou
bnomě jeho;“ (Sob. 7, l.) neboť „člomět
narogenh 3 áenh, ťtátth' Šin) jía čaB, napl

něn bh'má mnohhmi bibami.“ (Sob 14, l.)
íať nařiťal Sob a ta! mufi Ewiliti
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mílíonh libí, jenž na jmětě žili, žijí a
žití bubou. 92h mfjíďni nejeme jho
hříchu abřemeno fmětá je míjí jeho bíbou,
jeho máfjněmi a mabamí. Strotem bo tohoto
žímota ťráčíme též m bufjemní a tělejnou
bíbu. Selíťož jíme tělejnhm žrožením
jmhm pobílníťh žběběného hříchu je ftálí,
jíme též ottoťomé hříchu a jíme pobbání
otci hříchu.

Éato pat nabrolába a poťuta hříťhu
nabh'roá me fmětě ofobnhmí hříchh nafjí
mí trwání a ftálojti; neboť jm. Sán
pramí: „Rho páchá hřích, jejt ž Bábla;
fbo hřích páchá, jejt otroťem hříchu" —
Žubíž žběbčníí mlaítní hříchome'čloměťa
jjou jáťobh žalář, ťu ťterému jíou libé
otrocthm jhem připoutání; í jíou hří
choroě pramenh mfjeho žlého ná fmětě.
8 ních prhfjtí jtále a nefonečně tojfeďo

žlo, jež nefjfoftne' potomth ?lbamomh ftíhá;
ob poťolení na potolení, ob nároba ťná
robn, ob jebnoho ftoletí ť bruhému trulí
je hluboťá á fjírol'á řefa hříchu a na
jejich mlnách ploroe bol a žal, bíba a
tíjícerá jmížel. Qbo může ječífti míjelífé
to utrpení a th nejnáže, jimž pobléhá
čloroěl' na tomto jlžaměm úbolí jměta?

sBláč nemlumněte, žármutth muže, jlže
j'tarců a pojlební mžbechh umírajícíd), což
meble jíněho hlájají a boťážují než že
tato žemě melíťh'm je ftálá úbolím nářťu,

pramh' to (Síghpt, na němž líbj'tmo běbuje
pob těžth'm břemenem pefelného %aráona
a ťbež bh bhlo žajíjtě žahhnuío, ťbhbh
je bhl %ůh fám nab ním neuítrnuí a
nebhl jemu jejlál praměho betánťá 930
žího, ťterh jnímá hříchh jměta. Seho
prámě přebobražeuím jeji onen betáneť,
tteréhož Síraelité přeb obíhobem ž ©99th
ž rožťážu %ožího obětomalí a jeblí.

3. ?lbh lib Síraeljťh uchomán bhl
tafě í ob pojlební ránh, mujjl fažbh
žabíti beránlfa a frmí jeho potřítí bméře

bomu jměho. íento beránet a obřabh,
s fterhmíž ho Síraelítě požití měli, bhlh
přebobražením pramého beránla %ožího,
bhlo to mňe ——proroďé naítínění Sejdíje
Strijta a jmrtí jeho na hoře Qalmaúi.

Slíělit' Šíbé ž rožťažu sBožího nn)

bratí beránťo bez, poíjlmrnh. Stuže s]3án
Sežíš Qrijtué jeft ptánnj beráneť prážbmj
míjí mabh a profth' míjí úhonh, mtělená
ěijtota a jmatořt; leftiť_„oblejlř ílámh á
obráž pobjtath %Ožíf' (3m. 1, 3.) imohl
fmhm nejurputnějííím nepřátelům říci:
Roo ž máš mne může minítiž hříchu? —
Rrem beránl'oma, ťterouž potřeli bmeří ímhch
žaíhtáníla Šibh ob jmrti tělefné; a hle Eten)
Striftotoo oímobožuje buňe nofje ob měčné
jmrti; neboť on jejt, jat pífje ím. San,
„íměbeť měrnh, prmoroženh ž mrtmhch a
ťníže lrálů žemě, lterhž žamílozoal náš
a umhl náš jmou ťrmí ob hříchů na=
fjich'z (Bjero. 1, 5.) „to němžto máme
mhťoupení, jtrže trew jeho, obpuíjtění
hříchůpoble bohatjtmí míloítijeho.“ ((žfej.
], 7.) — 3 nejtrělí Sjraelíté lámatí
ťojti tohoto beránťa; pobobně uebhlh $e
žífjí Štažaretjťěmu, ťbhž pněl na tříží,
žlomenh ťojtí noh a rul'ou, jaťož je obh
čejně bílo při utřižomanhch. — $etáneť,
jehož ibe' obětomali, byl určen ža po:
ťrm; Sežíš Rriftuš pol? ímé nejjmětějjjí
tělo a jmou Prem, ťterhchž bhl obětomal,
nám též pobal ť jebení a tu pití. — 3 mu
ňli beránťá melíťonočního jníjti ro jebnom
o tom jamém bomě á táťí nelže naííeho
$áná požití, leč jen pob ftřethou či ro
lůně jebnoho bomu, totiž ro lůně ťá=
toliďě círt'loe. _ tgrojpobín ujtanomil
ílamnoj'tní obět na památťu žachránění,
fterěž je ftalo žíbům ftrže trew beránťo
mu a aj, Sežíš RriítuB taté ujtanomil
oběť na památťu [roč ťrmámě ímttí na
tříží. — ih oftatní obřabh, B fterhmí měli

beránl'a jíítí, žnačí mnítřní pomahuoá pří:1
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proton ítbce, 6 řteron m9 praměbo beránťa
melíťonočnibo přijímati máme; ge muílli
o beránlem ípolu jiíti přeímj t. j. ueťroa
jíemj chléb, gnačí, je i my tělo beránfa
%ojíbo ímime jen tcbbo pojímati, řbtjg
řiíta jíou ířbce naííe, mgprúóbuěna ob
mjíelifébo ťroaíu břichu, jal náš QIpoíítol
>Beim?napominá: „l)obujme ne to l'roaíu
ítarém, ani to řmaíu gloíti a neíílecljet:
noítí, ale to přeínicíd) (t. j. to přeíuýďy
nebo neřmaííeng'd) djlebícb) upřímnoíři a

mambo-" —3 muítli B beráuťem jiíťi taťé
íalát polní, jen; byl ttpřó; pobobuě i
my máme B pojímáním uejímětějííí ímá
toítí oltářuí ípojomati obtišuě a tubíá
teplé íebe jupitáni; i nmíili míti při
jíble bebra pobpáíauá, muílli bršeti Důl
na ruce a míti obmo na nobácl), aby bolí
!? ceítě botoroí; tomně řbo djtl pojímati

65mm Éošibo, muíi brgeti bůl m ruce
t. j. botomi býti ř boji a obpotu proti
nepříteli buííl libíťg'cl) a mají obutí býti
na ceítu co poutníci, řteří uepomaěují
tuto gemi ga ímou pmmou mlaít, ale pu=
fuji bo jeme goílibeně, bo řtúlomítmi ne
beířébo. — Sí“nejebli toboto beránla až
to poílební d)!UllÍ, řbgg 1133 €g9pta roly

ťročiti mtělí; toť i my teprm teuťtáte
jíme bobni Ětiíta ro nejíměte'jííí ímátoítí
pojimati, ťbpě jíme jiš otroctmí břichu
na mím) opuítili a B pemmjm úumílem
ceítu ípaíení naítoupili. —

50. íáředjoů jíí'mele ručním mořem,
a jnljtjmm' mojílm rgoptílsřbo.

2. Wlojj. 14. 15.

31393 mpebájeli ípnon'é ííraelíítí 3
(šgypta, Qoípobin přebrbájel je !? uťá
5ání ceítg přeé ben m íloupu oblaťotoe'm

a přeě noc m íloupu obnimém. sJlíl'bt)

paf nejmígel íloup ten přeb libem, po

ťubg byli na ceítě. .Sřbggpal? gměítomúno

jcít ftáli Égpptíťěmu, áe mptábl lib, ames
ml úmgíl ímůj, a řeřl: Go jíme to uči
nili, že jíme propuítili lib tento ae íluš
by? Bapřóbl teba bo močn ímébo, a
meííťeeen lib ímůj roba! B íebou, aby
bonil ígug iířaelífé; a bobonil je me
ítanicl) u moře. QI ťbgš ugřeli Sítaelííti
Égoptíťé ga íebou, bóli íe melmi a mo
lali ť ©oípobinu a řel'li ť Smojgiííomi:
Gnab nebylo hrobů boííi to (Sggptě, proto
jíl mmoebl nás, abychom gemřeli na
pouííti? (Slo jíl to učinil? Boali jíme
nemlumili tobě m &ggptě řl'ouce: Dbejbi
ob náš, at' ílougime (&quptítóm? meho
mnohem lépe bylo íloušiti jim, nešli
gemřiti na pouíítž. % řeťl SJlojgiŠ ř libu:
Webojte íe, ítůjte, (\ umibíte meliřé ířutťp
éoípobinomt), ťterég učiní bneě; Qoípo
bin bube bojomatiga máš. % řellgo
ípobin Hmojgíííomi: Glo moláž ře mně?
9Rlum íynům iítaelíťým, at' jbou. 5159paf
gbmíbni Důl íloou, a lvótábtli řul'u ímou
na moře, a točběl je, aby ííli ígnomé iíta
elííti u ptoítřeb moře po íuííe. % tom po
gbmibl íe íloup oblařomó, ťterg' přebdjáóel
mojíl'a iíraelířá, a gaííel ga ně, a poítamil
íe meči mojíťp (Siggptířýd) a mojíťp iíra

elílóď), tař je ř íobě meípolel' celtj řaB

noční příítoupiti uemobli. 21 ťbgš mótábl
Wojjiš turu na moře, toóbtoojil ějoípobitt
moře a mgíuííil prubřtjm a borřo'm měs
tvem. SŠ toeííli ímlomě iíraelííti ptoítřeb

řem íudjébo moře, nebo byla moba jaro
get? po ptamé i po letoě ítraně jejicl).
%! boníce je Gggptííh', meííli ga nimi bo

proítřeb moře. QI ťbggj bylo jitro, a
Sítaelitě již na hrubě íttaně, řeřl ©o=
ípobinř sJ)?ojgíííotoi: 9335láblli ruřu ímou

namoře, af íe čaíe írají moby. % íto
lo íe, a uamrátilo íe moby o přiřřglg
wow i jegbce mííebo mojíťa žšataouoma,
ta? že ani jebcn ne5ůítal 5 mel). $a!
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mpfmobobil áěoípobin to ten ben Simek
5 mťt) (Šggptíťócb. ?! bál fc [ib &;)oípo

biua, a měřili Qoípobinu, i *))lojšiííowi
ílugebuiťu icbo.

Žebbg gpimal s))tojgiěši ípaowě iim
ehíti piíeů Qoípobiuu na pobčťomání a
řeřlí: Spímeime fěoipobiml: nebo flamně
čmeleben ieft, ťoně a ieóbce mori)! bo mo

ře. Gšila má i cIJmáIa má Qofpobin a
učiněn ieft mi ť fpaíeui: tenf ieft 23119

\
\ .\\

9! m mnošfttui fIáml) ímé ofabil iíi pto
tilouifl) ímé; puftil iii bučm hnůj, řtcrtjgto
ícšml ic info oheň ftrnifftě. ?! buchen:
problimoíti tmě íbtomúgběm) iíou mobg:

ftúla tefutá moon, íbromágpčm) iíou pto
paíti u proftřcb moře. tHcťl nepřítel:
b;)ouiti hubu a bobouim fe iid), běliti bu
bu fořifti a naplní fe buňc má; mutt
bnu 5 poňlol) meč fnvůj, pobijef ic mfa
má. — 511Wmitr tloůi a přifrylo je moře:

wav \\x—

můi a ofImoowatí [mbu Ijo: %qu otce mě
[)o a logtoóňownti hubu [)o: cěoípobiniafo
mus boiomuiť, loffemobouci imcuo icbo.
253059čaraouomt) i woifťo iebo moch! bo
moře; múboruá ťuigata je!)o čtopena jíou
m moři ruběm. wapafti přiťrglt) je,
Bftoupili bo blnbim; jal'o ťúmeu. 513m

mice tmú óěoípobiue amelcbcua jeft m file;
pramice ttoá "ěoípobine pobila nepřítele.

hjď). Si'bo pobobmj tobě meči fdmjmi, ©0
fpobinc? bibo pobobmj tobě toť melebmj to
íloatoíti, btoómj a dnoolitcbmj, činíci bimně
měci? %ůbcc ifi byl to miloírbcnítwi ímé
mu lihu, ťterljš iíi mořoupil. &;)ofpobín
ťranloati Buba na točťt) i mice. Nebo
wic! ieóbec šamo B wow i 6 icčbci ímtjmi
bo moře a obrátil na ně oěoípobin moby
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mořjťe': [hnoroě paf ijtaeljjtí [in po juj'je
u proftřeb jeho.“ ——Smola tebh smaria,
jejtta ?ltonoma, buben m turu jmou, a
mhjjíh mjíeďh Šem; ga ní 5 bubnh a houfy
gpimajicími, jimšto čačinala, řfouc: Spí
mejme 'Sěojpobinu, nebo jlamně ameíeben
jeft, Poně i jegbce umrhí bo moře.

Mogiimáuí.

1. ?lni pojíební rána neprobubiía
gneaona ae gatmtóeiofti jeho. sBočinal ň
co hiuchh' a jieph', nebbaje ni Iibjťé mou
btojti, ni bůtťlimého poťácáni $oáiho a
protož; jám jebe a jmůj [ib umchl m
uplnou aáhubu. sBtoti [pajiteíněmu na
pomínáni miti frbce čatnn'gelě jaťo měl
čarou, načh'roáme hříchem proti SDuchu
jmatěmu. zŘbhš sBůh čIoroěřa napominá
a přeb jijth'm hříchem mai-uje tu mnitř

ním híafem jměbomi, tu přitáaanim 930
gim, ftetéš jlhfjí hřiíjuiť m tofteíe, tu
tobičemi, učiteli, přibuónhmi a přáteli,
fteříš [afťaroě i bůtťlimě ho poučuji a
tteftaji, tu i nepřáteli, lteřiá mu ho očí
(! gřejmě djhbu jeho mhth'ťaji, tu Eouečně
i nemocemi a pobobuhmi nehobami, a
on nicméně o jiné hlamě jebná a guttur
aeíe me jměm hřiihu trroá— toš omjjem
QSůhobjímá jemu rojjelifou miloft froou a

aatmrčelec nemůge leč jen jám jobě uújíe:
bující gdhubu přičifti. Řbhš fonečuě čio:
měť rue ímé gáhubě jaťo cfyatao je topi

— tu paf jiš pogbč honiti bhdm! (říPatiz
o bhch bhl!)

Weigatmrgeíejjjich hřííjnifů naléóc'uue

meči Iitnni, ťteři je abamiii jme with
máíjněmi, tojpuftiltjm Šimotem a htubhmi
gločinh, jaťog jjou ťtábeš, pobmob, íiduoa
a t. b. 19 něťbh aui nejhotjji nemoc,
ba ni najtciroajicí nebegpeči jmrti nemůje
ge gatmrgeíofti jejich probubiti. Qbhg 'ro

pojícbnid) bobád) Šimota ťněč Ejejich Ioji

přiftupuje, obmtaci ob něho tmdři jiné,
i huibhmi onmh jlušbu jeho gamitaji.
iii taťřťa umícajíce jmějí je pojmátnhm
prambům a obřabům, Neji jinému nato
5ení, jmhm tobičům i jměmu tmůrci a
ťbhbh mohli, mjje bh pouge ge mčteťu

šťagili a gničili, i jebe; o těd) řiťdme,

je jiné Iibjťě přitočenofti pogbhli a Seibel
jťou na je móaíi. ih miloft 2303í úplně
opujiiía a oni je garnitónim jmátofti
jami 3 dům 2303 mhíoučili. SBrotoš
taťé najíe citťero taťomhm obpabicům
čeftného pohřbu obpítá. Qtočnh jeft a
bube jejich ojub. Eěpe bh jim bhlo, fbhbh
je thi nitbh nenatobili.

2. $tůchob Sitaeíitů tubhm mo
řem pojťhtomal tařě přebobtačeui bubou
cích měci, ťteté matahuji je ! jpáje libi.
„Íoto pat mjjeďo bóío je jim to change
a napjáno jejt ! mhftmge nafjí," bi fm.
$amel. (1. Qot. 10, II.) Sato otročeni
Sítaeíitů pob těšťou tulou %araonomou
mhčnamenómalo otroctmi pořoleni lžbjťého
pob mocí Bubla a hříchu: tal? taťé prů

chob tubhm mořem, jimž Siraelité ótllfg
%ataonomh a inojjra jeho mhmáóli, přeb
obtaguje jm. řřeft, ťterhmg 5 moci b'ábIa

a roojjťa jeho, totiž, ro5Iičnhch hříchů, mh

chóčime. 91 jařo Sjraelité tehbh, ťbhš

již 3 tuťou %araonomhch mhchmáceni jjou,
jefjtě na poujjtí přeuinohé jroióele a [o
poth pobftoupiti a mnohého uebegpeči
gniťnouti mufili, bříme nej je bo gajlí
bené gemě bojtaíi: tai? imh, ač jjme jm.
třtem pojměceni a ojprarocbiněni thi,
nicméně poujjti Šimota putujice, přemnohé
bolh a nejnóče pobniťati i cočličnému

nebegpečenftmí, jej nafji jpóje hročí, ob

.pítati mujíme, břime nej bo řijje roěčné
jpájg je boftaueme.

91 mjjať bobtotimh Šojpobin jmůj
lib, an putuje pouj'jti, neopujtil; bhlt'
jeniu netoíiťo ochtaucem, aIei taťě můb
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cem na ceftě, ltetoug jíti měl a to po
moci oblal'u, ftetýš býl ga bne temný,
to noci pal íroitil a je neopuftil, og fe
bo goflíbené gemě boftoli. íento oblol?
a ohníroý floup býl gnomením a tul'o
iemftmím, je -Z>ofpobinfám blí uptoftřeb

libu ímého. gšůh čohalomal mhou pří
tomnoít íroou, poněroobš ílobě olo hřífí
ného čloměl'a nemůše přímo gitati m [fu
tečnou melebnoít s]3c'1ně.QImfíať lelť ílámh

gšoší ptolmital i oblaťomým touchem, tal?

ge oblal ten ga one mibín jeft co temnou
mlhou čolalená adí: a ro noci co fťmělý
ohnitoý íloup. — Ys nám bal %ůh iloup
mich, aby nám, řteři jíme třtem ímotým
iolobý tuhým mořem mýffli 3 pobbannofti
hříchu, íloušíl na mečbeifíi pouti ga mňbce
o ufogomal nám ftegťý meboucí bo gcmě
gaílíbeně, bo nebefl'ého Qanoan. Seftíť

pat tento floup mich ímětlý i temný.
Groětlý, ieliťoš nás fm. roíta pouěuie o
nejbůleáítěifíich ptambóch, ťtetéš měběti
mufíme, abhchom ťtálotoftmi %ošího bo
ffli; poučuie nás totiž o ašohu, o naffí
bufíi, o nofíem půmobu i o naífem fonci,
polub to míle nám měběti třeba imošno.
?lle ieft [loup mítý [pqu i temný, jeliťož,
gahrnuje fm. míra taťe' ptambý a taiem
ftmí, ťteté náš obmegený toaum chópoti
a profťoumati nemůge, ťterégto mííal
neimýfíe moubtý ?Bůh nám chce obiafníti
a úplně čiemiti až to buboucím šimotě,
Ebeg iíg nebubeme mibčti íťtóe gtcablo

ro pobobenftmí, ale tmúří to tmář, ne
3 čóftťh, ale ial'og i mý pognáni jíme.
(1. Sřot. 13, 12.)

Sieg ptáme tato temná fttc'ml'a není
mich uráží něfteré libi, l'teří iíouce buchu
pýchou nabute'ho, chti toffeďo togumem
froým pochopiti o mýměřití, a coš cogum

jejich u míře nechápe, to prohloflují ga
neroóumné, čili točumu obpotné, a nechtí
to go ptambu přijmouti, auobtg gomthují

to co fmhíflěnlu a búitu — Sleá iíou
títo mubtlanti u melílěm omýlu, mýílíce,
ge nemůše býti ptombou o še to proti
togumu, co togum náš pochopiti nemůše.
— SRetolilo u míře gšohem nám giemeně,
ale i to tomto ob %oho ftmořeněm, toi
bitelne'm ímětě ieft mnoho měci nám ghola
nepochopitelných, ieft i ghe nepřiítupných
taiemftroí a přebce mibíme a tuťama
hmatúme, še týto roěci to fřutl'u jfou. —
Seftliěe to proti toaumu měřiti, co člo
měl nechápe, nuš to bý fi čloměť neíměl
ani ťfpaní lehnouti, neboť ťbýbý mfíiclní
mubtci tohoto fměta m hromabu fe feffli,
toť nemýfloumaií, nepochopí a nám ne
mýlogí, co to jeft fpaní a jat fe to běie,
že ěloměř m fpaní má oterořené uííi jaťo
při bbění a přebce neílhffí? of nám Ebo
mýloší, proč a jal čloměl ge fpani pto
citne? Seít-li to proti togumu měřiti,
čemug netogumíme, toť bý ani togumný
čloměl nefměl iífti; neboť niť'oo nám ne
můše pochopitelně mýlogiti, iať mffeďh
poťtmý, jichš pogímúme a jež ifou toť
rogliěné pomohl) a pobftath, to naffem
galubťu fe proměňují ro item, mafo, l'oíti,
ťůgi a mlaíý? 91 l'bo mi a nám pomí,
co jeft fmětlo, jen; Denně nám ímítí?
91 oblub to, se oheň, ťtetý máílo i šelego

togpoufftí, iině měci, l'u př. meice na
tmtbo moří a jiné fu př. měťl'ou hlínu
B pííl'em to trotbý ťómen mění?

Sleniůše iinóče býti, neš ge mufí
toiemftmí u prome míře býti. Sliebof l'bý

býchom měli ?Boha poónatí, pojmouti,
prohlíbnouti a pochopiti, ioť ieft, mufcli
bhchom tal“ moubří a toť nefmitní a

neobmeóení býti jaro Dn, to ieft, mh
býchom mufili bohomé býti. íoho paf
fi Šóbati jeft rouhání $ohu a gopáchú
tímtéá Duchem, ftetýmš něl'bý glí onbělé
ghřeffili, jež fe ?Bohu tomnati chtěli. —

thatnč %ůh, ťtecý omfíem mohl
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roóum náš učiniti bolonaleifíi jaťo točnm
anbělů a ťteró těž giemení ímé mobl uči
niti jafnčiffí a točíóbleifíi, uftanotoil m
tabě ímé, aby tal bylo iať ieít, poněmabž,
to tal přiměřeno nafíemn určeni na ímělě.
51329máme flóbe 5ífťati gáflubp pro nebe,

proto nám bána ieít ímobobná toůle.
Rbpbp roanm byl úplně olmicenlj, jaínó
a boťonaló, poblebla bp iemu ímobobná
můle, neboť by čloměl nemobl pal mice
wolíti a gamtbomati, ale mnfnla bt) můle
10ng jen ble íwětla tOólllllll ie řibiti.

92e3ábeime tebp iinať, nešli ieft m
rabě %ogí určeno. %nbme mběčni ga to
giemení, ltetp'm %ůb toggumnáš ofměcuie,

negábeime ii,; abc úplné měbění a mibění,
lterég', teprm m jiném ímětě naftati má,
a fettmeime tubig wěrní u míře, ťtetáš
jeít jifté přeíměbčeni otom, co nemibime.
„fBro ni gaiííté íwčbectmí boffli ftaří. SBč

rou tognmíme, ge íhvoi'eni jíon měťomé
ílomem boáím, aby 3 nemibitelng'cl) měcí
učinění)bylo wibitelné." (s Šib. 11, 2. $.)

3. amen, ťterong s,)Jioišíš a
líb oímobogentj ýoípobiiia mez
lebil , mřelljmi bíťt) pleíaiíce, jeft nei
ftarííí nám čnámlj dnoalogpěm. Bbe pa=
ttno, iať ftarý to obpčei dnoáliti a glue:
lebomati %oba nábogng'm gpěmein. Bpěm
ieft mótag citů pomoci roáličnúd) pto
měn blafn ble iifte'bo ncbn přiiemne'bo
pořábfu. S pfiíobí iaťobp longelnon
moci na mpfl libíťon. Ěěfíí, fílecbtí a
nnáffí írbce, tať ge gaunoucenó gpěmem
fe 5 trnbu mgrágí, a meíeló n mětňi iefítě
meíeloft umeben bp'má. Bpěm, ťtetěbo
fe E proneífeni citů nábošntjd), iaťož, mběč

nofti, bůmětp a láíťp ť sBoba, aneb po

tom a ťaiicnofti, ugímá, ílome gpěm mí
bošnó. Bibé toboto náboáuébo gpěmn při
meřeinp'cl) náboáeníťljcl) ílamnoíterl) melice

bbalí byli a to tbtámě ietuóalěmílém
mnobo apěmálů ftříbamě fmaté pífně api

malo. Sťbpš pal 5 mlaíti bo gaieti %abp=
loníťěbo obmebení iíou, fmatómi pííněnii
íe' těffili a ímon tonbn po mlafti ubtgo
mali. “Boóůftatťp těchto fmatúd) pilní

iíou áalmomé. sJieni porbpbp, že i *Bán
Sešiš, ťbpž, fe ímúmi tobičemi a pal? ie
ímp'mi apofítolp bo cbrámn ietugalém
fl'ěbo putomúmal, tpto abošné gpěmp 8 ii:
np'mi fpoln gpímal, poněmabs tať u šibů
ro obpčeii bylo. — &% cítíme fřeíťanfťé

ůpímání Šalmů ob gibů přeneííeno ieít, a
mňať ťřeífané mpmgílili jeíítě mnoho
jiných nábošnócl) gpěmů tágn ponóe Pře

ít'aníťébo, ťterěg [)pmnp načp'múme. ©le
těd)to bpmnů paf mnobo pofmátnp'cl)
piíni m řeči nátobni ob abognp'cl) a uče

núd) mužů flošeno ieft, Etetě gpímalp fe
a 5 čáíti pofub gpímaií jal m chrámu
sBáně, tal imimo chrám. %aífi přebťo
mé íioatód) pííni bpli melmi milomni a
lbg; fe jim to loftele přinčili, paf ie
8 tobinou ímou boma gpímali, smláfítě
ga blonbód) loečetů aimníd). 59 hal to

tošbp mečee melmi příiemnp', lbgá fe celá
tobina io ítoětnici íeííla, něiaťou lebťou
práci bo tnťon toóala a otec pííeň gano
tomal. žalomonto gbognon pilní mfíiďni
iaťobp 3 loleie obpčeinébo šimota bo topč
ífíbo íměta aaneííeni iíon, mííiďni íe toabě
lali, poučili, obloeíelili, mffidlni iebnim
ílomem, icbníin blaíem, iebněmi úftp
?Soba oflatoili prčnoě iaťobp míliďni iebno
[tbce byli a pal ie ímatp'mi citp m prfecl)
na ímé loše fe nbímli. sJigní na mnoóe
negpíwaii po bomech mice, ga to íe ghu
fta mnobo íproítbcl), btubócl), ponilumač
nbd) i neftgbatp'cl) řeči ga bloubúcl) me
čerů mlutoí.

Siaťé abogní přebťoloě nafíi aréna
mítamíle tábi ranní piíně spímali; i ťonalí
ie po ranní moblitbě aneb fbpš nebplo
čaín ť nioblitbě, čpímali cbobíce ga ímou
prací a ta! nabtabili moblitbn. % m bil
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nád) a m piwomářicl) při práci řemeíl
niďá chata tába abognépilně sehnala. $a
míle ngní bobuáel íe ftrácí a paniiie linii
němota buh“ fmětíťá a něfbg neflufíná
pííeň, ale gaiiftě f meliťé mtamni ííťobě
a aláae libítma. sBento; lbo můšete fma
tébo gpěmu m bomč ímém ubráeti aneb
obnomití, cbopte fe toboto proítřebťuť
móbělání ímému imlábege mám íměřené
a bobře uwašte, co rabi fnmtý *Bawel;
„Waplněni butite blahem ímatljm, mlnmíce
mefpoleť m Šalmld), m cbmalácl) a m

pifničťácl) bucbomnícl), gpimaiice a píeía=

iice m [tbcíď] ímg'd) sBánu, bilo činíce

mšbgďy se mfíed; měcí me imeni! sBána
naííeýo Sejíííe Ětifta, %oba a Stee“
(GEM. 5.)

51. ml) 3ůnačně šimil lili na

ponmi.

2. ElRojš. 15, 16.

éěnul tebbt) sJJlojšiš lihem ifraelílóm
ob moře tuběbo a mgfíli na ponfít' Gue,
i cbobili tři bni po ponffti a nenaleóli mo=
bg. sBirífíebííi bo 5JJiara, naleglimobg, ale

nemohli iiel; piti, proto „še Eglo boi'ťě
iš teptal lib proti EDioiáiííomiřla: Go bn
beme pití? %lle 9Jioj5íš molal ť Qoípo
binu. % uřágal inn ?Bůl) břemo, ťterěg, iaE

mlošil bo moh, ílabťé učinění) iíou. líhně
paf bofíli na poníít' Gin, teptalo opět
mííeďo [l)roniágběni fnnů iftnellťúd) proti
Žmoigifíomi a ?ltonnmi na pouííti, a
řeťli f nim: © bgilwin bgli seinřeli m
semi eggptíté, ťbpž, jíme ícbímalí nab
brnci mafa, a naiibali fe ('l)ltl)a bo fi)

tofti; proč jíte náš mgmebli na poíiílť
tuto, abgfte náš blahem činořili. Siell

paf &;)ofpobin ť Wojšifíomi: Qle, já běliti
mám bubu chleby 5 nebe. Siefli tebg

Woišiš a %lron ře míícni fym'im iíiael

ftíjm: *ISSečerpognáte, še mnmebl máš

Sýofpobin ge gemě eggptíťé, a ráno vaříte
ílámn &;)oípobinomu, nebo flgífel teptání
mafie; mečet bubetc iiíti malo, a ráno
nafpceni bubete chleby. Stalo íe tebu
n mečet, ge přiletěly ťřepelťi) m taloměm
mnoěítmi, až, přiltglg lešení; ráno paf
tofu byla můťol lešení, a 6 toíou uťága
lo fe na ponííti coíi brobnébo, a iaťo m
ftoupč ótlučeněýo, pobabnčbo ! iiní. (505
lbg; usi-eli fgnomě iímelíítí, ptaívili me
ípoleť: Snan bn? wg mganamenómá: co
ieft to? Símgto řell S))toigíš: SEoieft chléb,

lterg'g ěofpobin bal mám ťiebeni. got“
prami &;)ofpobin: at' naíbirá ieben ťašblj
&něbo, iať mnoho ftači na ben. iš uči=
nili tal? ígnomě iíraeln'tí, a naíbírali ji
ng' mice, iinó méně; ale ťbgš měřili na
míru, neměl ieben ani mice ani měně,
nešli hrubý, ale ragby poblě toho, co
fniftí niobl. s)Jtojgiš iitn potom řeťl:
Šúbnij at' 3 tobo nepoóůítamnie ť jíttn.
%ěíteří pal neupofleclyli 90 a ganecbali
íobě 3 tol)o až ho rána, ale ono to
íbnilo a roalegeno ieft' ob čermů. Gbírali
pal mgbg čaínč ráno, neboť lbgš ie gabřílo
ílnnce, roňponfítělo fe to. 933 ben paf
[feítg' nafbimli poťunu blvnináíobně na
iebnobo Eašbe'bo člomčťn, n) fobotn pal
ničebo nenaleóali, protože %ůl) nftanomil
fobotn Dnem ímátečním. fs Šímíl %ůl)
timto pobimnýni pol'tmem, ltetýž, ialo
bilú chléb 6 mebein chutnal, nátob iítael
íťij ga celá čaš, lřtetlj na ponííti ftrám'il.

%ůl) taťě přiťúóal Woiáiňowi, bg naplnil
manon nábebu, a jí potomťůin anebomal,
aby miběli, iai 5á5mčně otcomé ieiicl)
áimeni bgli.

Moaiímání.

1. llťáóal %ůb *Dioigiňomi
břemp, ttetéš iať mloáiíbo moh,
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flobťé učíněnh jjou. — Eoto bře:
too, jímá hořťě mobh ojíúbíh, její ťráíné
přebobtaóení jmatého břema ťříge,na něma
Reijtuš ao náš umřel a ftere'š i nám
ttpťg' nápoj mečbejjjích bolů a golů ojla
auje. —

QBhpramuje je, se fjpančlíťh můbce
četbínano <roteš, mhbobhm ametíťánjťé
mefto žDlehíťo 8 mejjťecou S'Rehíťánjťon

říjjí, aajal tamnějjjího míabíjtmého cíjaře
Rmatim—oóinaa tága! jeho a jpolu jebnoho
směrných cíjařoroh'ch jínáebníl'ů na řeřa
mém uhlí ujmttítí, co; omfíem bhlo bt05ně
uťrutenítmí. 3093 tehbh tento broořenín
nab řeřomhm uhlím lege je mučíl, bal
fe bo híafttého nářťu a ftenání. ?lmjjať
mlcbý cííař:Smatímoóín ťněmu je obrů:
tito, mece: „Slšřítelí, proč tal? naříťóš?"

„Slšcojínt, fníáe a sBone můj !" obpomí tento,
„jať nemám naříťatí, anť na tomto heog=
ném logí jmáhnuí“ S ootujjí ťníge: „(Sog
mhflíš, je jů abe jpočímám na růgích?"
3 potoóumčl bmořan této íjettné bomíumě
pána ímého, a potěíjíl a pofdnil mhfl
jmou hrbínnou amujííoftí jeho; na to tej
míče přemdhal bolh ímé.

$ohu3eí i my bhmúme tomuto
nefjfaftnému ííušebníťu pooobni, to ne:
hobách hořefujíce a fmílíee; nej i nám
jeft ťpotéíje a f upoťojení pláčů bán
manejjenh příťíab frále myjechťtúíů, ťterh
ge jme můle granita jeft pro nepromoítí
najje a potřín jeft pro hřichh najje. (Sí.
53, 5.) wohlébněme tebh fu ťřígí, fbhťolí
mhjl najíe to nehooách jměta ťleíá, tam
u nohou s]Zšc'lněučme je tcpělímoíti a ob:

bannoítí bo můle sBojí.
Gtane-íí je, je utcpíš potopou a

ťřírohm oíočománím, aneb še tobě těgce

utcháno jeít na cti: negloíreč glomol=
nhm ntchačům jmhm, anobrá pohlebni
fu Écijtu na ťříjí. Weóbá je, jaťobh B

fříáe ť nám motal: (žhnu, aj, coš

mthíŠ, je jd ghe jpočímám na růžích?
%eblo je mi jnao lépe, nešli tobě? $te
bhí jjem ob faríjeů ojočomán, ob Qui:
jajíe pohaněn, ob Éerobeja pojmíroón?
— s]3alťíítmojí přátelé tě arabiíí a ttohch
bobcobíní gapomenumjje, ť ttohm nepřá
telům je příbaíí: nečíořeč jim to boíefti
[tbce jměho, ale pogoruj jmého Gpajítele
na fřígí. gie, on neobmrátíl ímé líce, on
ho Sibúš líbá, on miběl, ťbhj ho učenníci
jeho oouftiíí, on [[hfjel Špetra, on ho ga
pírá, on jíhíjel híajh nemběčného libo, an
moíá: Ilťříjuj ho! — QI ťbhš chutoba a
tějťá péče na té boíéhají, ťbhš tě tajnh
jal jmírá, aneb ťbhj tě nemoc jougí:
neboufej, nepochybuj o [áíce a progře=
teblnoftí' $ogí, ale otec je ť ©pafíteíi
jmému na fříji. S on pil 3 ťalícha hoř
ťofti a přijal jej ttpěíítoě & tuťh nebe

íťého Stce ímého; obnašen pološíí je na
břemo ímé ímttí, pobal [toe' ruce í nohh,
abh hřebh probobánh bhlh a pněí na
fříáí po tři Dlouhé hobính jja opufjtěn
ob líbí íob Stce jmého; a objubť tobě
molů: ©hnu! coš mhílíš, še abc jpočímúm
na tůjích?—Ql fbhj ťonečně mhptfjí ho
bína jmctí a čloměfu naftátoá poflební
boj, jehog je i htbína Ieťó, pohíébní
fřejfane! opět a pojíebníťtáte fn ťříší!
gta něm přemohl RcíftuB jmrt, ímttí jeho
glomen jeft often [mttí t. j. fmttí jeho
poóbhía ímrt míjeďh hcůgh ímé a ftala
je bránouť fíámě nebejťé. Sřříá ŠBáně
tebh flabí itrpťoít jmttí, 3 neho pije
umírající nabejí, se vaří to nebefích Dtce
jiného, QŠoha a že ho tam ojíatoomati
bube na měťh.

2. ŽBůh Sjeaelíth ťtmil na pouíjtí
gúótačnou mannou. 3 mg ťřejt'ane obbc
Šeli ob $oha pobimnou mannu, chléb
B nebe, a tento náš poťtm jeft mnohem
mhbotnějfjí onoho, jať fám Rciítuo bí:
„Sát' jíem chléb Šítoota. Dtcomé- maňí
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jebíi na poujjti mannu a 3emřelí. Sentot'
jej't cbíěb 8 nebe Bftupující: aby, bube-li

fbo 3 nebo jíj'ti, neumřel. Sat jjem cyléb
3ímy', jen3 jjem B nebe Bítoupíí. žiube-Ií
fbo jíftí 3 ebíeba toboto, ším bube na
měťy: a cyle'b, ťtery3 ja bám, tělo me
jeft 3a Šimot fměta." (San 5, 48.)

iubíg ím. Dtcomé to oné manně
Síraclítů míbí ťtafně přebobra3ení nej
fmetějíjí jmétoftí oltářní. Sato manna
tajně to noci pabala B nebe, tal? 3e nitbo
ji pabati nemíběl, tal? jej't í nejfmětějfjí
ímútojt oltářní meíifym tajemj'tmím m cit
řroí naíjí; co o té fmatojti mime, mime
jen 3 míry nafíí, oftatně oťem těíejny'm
nemůgeme 3be 3a3tať 2303í mibčtí. ——

Siebefťou mannu fměli jbitatí Siraelíte
pou3e a hned) !? ptáci určenycb, ne pat
taťé m ben obpočínl'u, m jobotu; pobobně
i nám meli 3e3ič Raimo tento 3a3tačny
eblěb bíebatí a příjímatí, boíub 3be na
3emi to tubě jíme ptáci, ttetou3 fi máme
nebejte' m3by 3ajlou3íti; a3 pat jebnou
přijbe melíta íobota, ben měčne'bo obpo
čínuti, cbce je nám 3jemítí be3e toffeyo

3ajtřeui, abydjom bo 3ítali tmaří m tmař.
-—Emanna pojťytomaía Šíbůln balfjí Šímot,
těíejnou jílu a 3btamí, aby mobli mnobč
obtíše na poufjtí ínajjeti: a nám nomo3a
fonní manna pojl'ytuje 3imot, 3bramí a jílu
bufjemní, abycbom m3líčnč nejna3e me3bejz

fííyo putotoání fnabnějí jnáíjeti mobli.——
Síbě cbtíce [bítati manuu, mujili mjby
3 [33ení jměbo myjíti: tať i my cytíce

poáítí nejjmětějíííbo těla sJlšáně mujíme

myftoupiti 3 bomů fmyď) t. j. 3e [mycb
břííjnyd; 3myťů a obyčejů. — či oné manny
mobl a jměí ťašby benně najbítati, jat
mnobo ftačí ť jebění, níťbo mice, níťbo

méně: a pobobně přiťíefajíce ť ftolu sl)(ině
míjíďní jtejuéyo naby'mame pobílu, jjouce
mfíiďni tu přeb očima SBČIIIĚírbě tomni,

ťtól i 3ebtáť beře j'tejnýd) miíojtí. ——

Stonečně je Bíbé této manny nabašíli a
jat nám pífmo jm. myptarouje bále na
řiťali fi: „Rho nam ba, abydbom je najebíí
maja? Sio3pomínáme je na ryby, ftetě
jíme jíbaíi to &gyptě batmo: na myjl
nám přicya3ejí ofutťy, melounoroé, cibule
a čeíneť." (4. SDioj3. 11, 4..) 8 tobo pa
trno, 3e míína 3áboftí1oojt byla příčinou,
še je jím manna 3necbutila. sBobobnč
beje je l'řeít'anům, ťby3 je jím 3aj'tejl'ne
po jmětě a oni by táoi jloujili—ašobu i
ímětu; t03 je jím 3necyutí přijímaní nej
fmětějífí jmétoftí. „€)th 8 majem," bi
jm. íEomaš 3 %íllanomy, „jjou nafje po
3emíťé taoojti a těleíné „šaboftí, naíje
bebojt, 3úroift, [enojt a můbec nafje
máfíně; ty jjou příčinou, 3e ílabťoít ne
bejťč manny necítíme“ ?! jm. $etnatb
pobobně fměbčí: „(Slím mice je Ebo po
3emjťym to3fojíem obbaí, tím mice mu
obtí3no příjímati fmatojt oltářní."

3. Žato pobitoná manna jejt nam
taťě patrnym bůťa3em, 3e my nepotře
buje 3emi, aby pomocí její nás 3imíl,
ny'bt3 3e naš i při neutobč 3emíťé moc
ny'm [lomem jinym 3adjomati mů3e, jal?
bí ím. pijmo, „aby po3nali jynomě tmojí,
3e jů mílomaí, sBane! 3e nitolím omoce
přiro3ené líbi 3imí: ale jiomo tmě 3e 3as

tyomama ty, fteří m tebe měří." (ŽDÍOIHYC.

16, 26.) Webub'me teby málíomyílni, fby3
néťby neúroba yto3í, anelb jťutečně jí3
naftala. %ůb má jefftč mice ne3li to3bal.
— s];šracujme pilně boufajice m ašoba,
3e pomů3e. těle, i manna pabala přeb
mycyobem [[unce a to tu blobu muíili ji
Šíbě jbímti. Sianni práce nutilajeft sBabu;
onf patrně jitro ftmořil iť moblitbě a
práci, aneb jat píjmo ímaté [mebčíz
„aby 3námo bylo mňem, 3e nale3í přeb
d)ú3eti jlunce ť bobrořečeni tobě, a při
myd)cbu jmětia ťianětí je tobě." (Žmoubt.
16, 28.)
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gřebnblne taťe' přiliš úsťoftlimi o

ben bruyy' aneb o to, čím bnbeme jimi
me bned) nebělníd) a jmatečníď), ťbeá
neptacujeme. © to míje ftataI je ěojpo
bin na pouíjti; benně bámaI mannu a.
m ben přeb joboton báma! bmojnóíobně,
aby 35on i na ben obpočinl'n. Wy paf
milí jjme %oyu jaťo Iib šíbomjťy, ne
opuíti náG, poťub my jami negběbneme
ob ně!)o. Wetřeba jemu činiti nomy'ď)

gáótafů, progřeteblnoft jeyo pomůge i
cejtamí přitočeny'mí. llšímejmetěš bne ne
bělníyo ! bucyomnímu móběláni jménen;
neboť nejjme toliťo tylebem jimi, ale
taťě onmem, ťtetéá mycyáči gúft gšošíď).

52. ?Bíil)bal mobn je "sály.

2. !Učoiž. 17.

SBřijjebjje pal? bále na poujjt' aš |!

Siajibim a nenateójje moby, jali je bo:
mIoumati Wojgijjomiřťouce:er nám mo:
by, abychom pili. *Bročjíi mymebt naš
5 (Šgypta, aby gmořil náš i běti naíje,
iyomaba šíóní? %olal paf SJRojgiŠť
Sěojpobinn, řťa: Go učíuím 8 [ibem timto?
Seíjtě maličťo, a nl'amcnuje mne. S
řeťI ójofpobín ??)řojáífjomi: Sbi přeb
Iibem a pojmi 6 jebon ae ftaríjíd) íjm
eIíl'yd), a [)ůt, ťtevoug jji nbeříl řeťu,
meami bo tnťy fmě. QIj, já ítáti bnbu
tam přeb tebou na jťále &;)oteb, i obe:
říš jťaín, a myjbe 5 ní moba, aby pil
Iíb. S učinil žDIojáíŠ to! přeb jtarjjimi
ijraeljťy'mi, 0 Web mybala jťáIa mobn,
a pili mjjiďni i bobyteť jejich.

Sínby čaje, ťbyš byli na ponjjtí „Sťa

beB, pogbmiyli je proti EDIojŠíííomía Qho

nomi, řťonce: s]Broč jjte náš mymein 5

(Sígypta a přímebli na toto ale míjto, na
fterěmš je nemůže jíti, ťteréá ani neplobi
jíťů, ani nemá miníc, a f tomu ani

moby Epiti? $abli teby SJtojšiě a ?lron
na tmóř na gem, a moIaIi !?©ojpobinn:
zýojpobiue, Éoše, ujlyč třiť toyoto Iibu,
a otemři jim poťlab jmůj, ftnbníci moby
gimé, aby ťbyg je napiji, přeftalo repta
ní jejid). QI uťáčala je jlátoa áóofpobi
noma nab nimi, a mlumil ášojpobin ť
Wojáííjomí řťa: Qišegmi Důl, jbromašb
Iib, ty i QIton bratr tmůj, a qumte ř
jťále přeb nimi a ona bá moby. QBgaI
tcby Wojgíš yůl, jaťá byl přitájal jemu
&;)ojpobin, a jytomágbim mnoájtmí přeb
jťann, řel'l jim: ©[yíjte obbojní a nemě
říci: óbati ge jl'áIy této bubeme mocí mobu
mymej'ti? 9! ťbyš poóbmibl tuťy, ubeřím
oní bmaťtátjtálu, i myjjly moby meImi
bojné, tař še pil Íib i bomaba. S řeťl
$% !? žmojgíjjomi a QItonomi: Še jíte
neuměčíli mi, abyjte pofmětili mne přeb
jyny ijtaeljťymi, neumebete těchto libí
bo gemě, ťtetouš bám jim.

%oaiimání.

1. Sat meliťúm barem $oším jejt
moba, to mibímeg toyoto příběhu; totéž,
gaťoujjime čajem m nemoci, m [etě
na cejtád) aneb m jinyd) coglič
nyd) [opotácy % nám ptyfjti roól'a
sem fBoáím prameny fřijjfátomě moby
ge jťal a 3 mechů; prameny ty ftyťají
je to potol'y, potol'y órůítaji to My a
antobňuji najje Info a běbiny. 3 nám
pabá min 6 nebe a ogbobnje gmina ja
Eoby jamymi biamanty ťmítí na Infad)
a flajy na polici), ínc'nn jněyem a befjtěm
přidnigí mláya a naplňují je ftnbny a
ftubánťy nomon čajobon. QBíjeďy moby,
ješto ge čemě obty'l'ají, jytomášbnji je to
moři, „emg ncuftále yojně myy a páry
myjtopuji bo mčblltbu a tmoří obraty,
tymůvy a mračna, ťtere'Šna ťříbled) měttů

ročnájjeny bymaji na jncyon gemi a gbe
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fe [tááeii but? mírmjm beíftěm bnb' Iiiá
řem. — (šuf fe 931015pobítouě ftarú o

tuto naffi nelopbnutelnou potřebu. Sa!
mnobbgřtáte baíi člowěť mohou gigeň
ímou a galémá ii ímé gabrabl) (\ aapla
mnie ímá Iuťa, oniš fl lospomene, ial'
pobiwně, moubře a [ofťamě %ůb mu
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ímé potřeby, ale jen fpoře a mufi fl ie
tepnu mnobou praci bobúmati, toť na
př. abl) čloměť bobělal fe chleba, mufi
otati, iiti, obilí mlátiti a mletí, po? teprm
pomoci ohně a toobt) potem 5 mouťp
mořiti a péci. S owoce ftromů půtoobuě
bijzoá ťufelé a ttpťé, člomětnmíi ftromt)
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tuto mohu přimábi! *?lj, hgbá ťrůpěi

řapoiici ob- ořotou ftubně měla bt) nás
? toběčnoftí \? ašobu pomóbubiti!

2. sBobímuá to měc, že ?Bůb to [tmo

řeni (\ řígení toboto fměta loííubl) jemi

jařoufg ííetrnoft, ien mohou jafobg plýt
mol. (Sloměť totiá nalečá toífubt) na fločtě

ňlcdniti, oťopůmatí (\ jinať pěftiti. sBo
bobně muíí fi čloměť ímé roucho mno
bou praci připrmoomati; nifbe toe ímětě
neřeší mec, aby ji člotoěť, tal' inf ii-přia
roba pobámá, íbueb mobl ga roucho .logiti.
Stí obgblí nemá čloloěťpřiptmoené, i to
mníi ftawěti; těd) něfoliť jefťgň me [loětě
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jajiftě neftačilo by pro obyblí ani nej
menfíi čáftťy libu, nab to jfou tmamě,
mlbťé a abrami tibjtěmu nebegpečně. Sen
jebnu mec nalégó člomět \? jmé potřebě

připramenou a nalěgú ji mjfuby i to ta
romě bojnofh', je nemuji a ní yojpobařiti,
že můje jí pty'tmati tatřta jat chce a
['by chce, aniž; pat ji nby'má; a toto po

bimnó měc, m níš je fjtěbroít gšoši m
neobmegeně .míře jemi, jeft moba.

Seliťoš may při míjem, co činil a
člomčřu bal, měl moubty úmyíl, jaťy
pat meble měl úmyíl při nejjmtcboma=
nějfjí fjtěbtotě. Eteráá íe m baru moby
jemi? Bajifté ten, aby čloměť moby uši
maI netolifo ! nápoji, ale tatě ť čiftotě.
Webot moba má taťě tu pobimubobnou
moc, je míjeďu ffpinu roglučuje a B jebou
beře. iBoónej m tom, mily čtenáři, se
tyce ?Bůb, aby čloměť bbal čiítoty jmébo
těla, jměbo ftolu, [mebo nábobi i jmébo

obybli. Bajiftě ty bojpobyně, ťteeéj jíou
me míjem melmi ífeteny, toliťo jebné
měei nefjetři, totig moby, neuftále ji
tčiftčni jmy'cb bítet, fjotjtma, nábytřu
i přibytťu ujimajice, jebncjí ble úmyjlu
bobtotiměbo tmůtce nafjeyo (Sbmála jim!
Dny je oóbobuji jmou pramou ťtájou,
nebot: Šenina háje — čiftota. 3 taťě
pečují o gbtami ímé tobiny; nebot' čiftota
půl gbtami.

3. Gála, 3 ttetég 23115Šíbům moby
mymobil, aby je to jejicy giant napojil, má
taťě jeíjtě blubfji mygnam. %yobragujet ble
jlom jm. sISamIa nafjebo *Búna a (špa
fttele; přijet sIBameI: „%fjiďni pili ty?,ná

poj bud)omní, pili gajiftt' & bucbomní
nam, Eteráš jidj náflebomala, fťáta pat
byl Reijtuš. (1. Rot. 10, 4.)

Webof jato Wojjíě moji! ubeřiti m
jfálu, aby mybala yojné potoťy moby
tnápojí pro lib iímeljlťy: tot ftalo je, je

i naíjebo spam ubeřili a poraníli, ruce
i noby jemu abobamíje a bor ťopím pto
bnamfíe, aby 5 těchto ran'jal'oby 5 mnoba
ftubníc potořy boji milofti mypryfjtily a
na gemi ť jpúje mefjťere'bo tibftma fe

roštěmaly. 513mm moIaI RríjtuB: ignízli
ťbo, pojb te mně a pi (San 7, 37.) o
cirťem oflamnje ránu jrbce spáně pijni:

Grbrel bn tebe ieft bl'ubore
mtláno tmrbě topí,
a m tmě frmi potoce
břity je fměta topí.*)

Élabě a jlabtě moby oněd) milojtí,
Eteeěš na ťříji 5 tan Spáně mypryíítíly,
jloáil Gpafttel náš, tato lújťa mtéIená,
m oběti nomébo gútona, 3 ťteeěg pomoci
[mátofti, jatoby jebmetym pototem, míje
Iiťú ta miloít myťoupeni a jpajeni na
fjebo ftúte petjfjti a teče bo jtbci tajběyo
3 náš ble potřeby a bobnoítijeyo. 513m
toš gpimá cirl'em:

Rho ifte natažení minou,
pojbte jem, gbe moby plynou,

jicbjto Iáůeň mdo očiítx',

byfte byli ípáíou iijti.

53. mojšíš moblí [: ga lib m boji

proti amatedjitům.

2. !Utoiž. 17.

3 (tato je, je ťrút almalecb, jlyfje
o tajeni Siraelitů, přifíel a bojomal proti
nim. 3 četl žmojšíě ťšojuomi: %ybeř
mše, a mytábna bojuj proti lealecbo:
mi: gejtra já jtáti bubu na mrdju boty,
maje bůl 2303 m ruce ímé. llčinil Sofue,
jaťg mu přitáóal Wojěiš a bojomal proti
lealecbomi. Wtojgíě pat a Qleon a Sám:
mítoupili na mrd) bory, a l'byj po

") 5m náš Stnmlonál ll. jtr. 13 a I. jtr. 128.
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gbmibomal Snajšiš entou, přemóbal Sirael,
parti maličťo upoufjtěl, přemůbql QIma
led). muce paf s.)Jtojjifjomt) bylo těšl'é,

mgamfíe tem; l'ámen, pobtojili pob něj,
na nčmgj je poíabil. Qlton paf a Que
gbršomalí ruce jeho 3 obou Wm. 3 ftalo
fe, še ruce jeho neuftalg až ho čápabu
jlunce, gabnal Soíue ?lmaleďm a (ib jeho
mecem.

“x .;;\\

= \\ \ \ \

[<,/231,0__ “
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\\hil : '

Mogiimáni.

1. 31393 pogbmibl Smojšíě tu
l'ou, přemábal Sirael, paťli ma
Iičťo upoufjtěl, přemdbal QIma
led) t. j.: ťbtjš je mohli! SJřojjíě, l'Ionilo
je mítěgftmí na fttanu Šibů, ťbgá ním!
na mointbě, mítěgili nepřátelé. 8 tobo

mibime, ja! mnobo plati moblitba ípra
mebliměbo u %oba.

se %ůbf moblitbě umre nachyluje
uni jmtch), m ní je libuje a nevím) togu
mně táb jph'mje, boťub jplněni těchto
projel) ípaíeni bufji najíirí) nemabí, jeft
jijtou a napopímtelnou ptambou. ERebof
%ůb jeít nejmúš bcbtotímó a miloítbntj,
jeít imfjemoboucí. Šebo nejmítná Iájťa

4

115'

\

neuftále ? nám poblíáí a má útrpnoft
8 námi pro neboftatťp a bibo najje; l'ho
ťoli ! němu m úaťofti a ftradju, m boleíti
a Šalu afroufíeně, obbanč a poťotně mo
Iáme, proniťá bíaB náš Iajťamé ítbce
jeho. Dn to, jená míjtěpil cit otcomífg' (!
mateřjťg' bo jtbci tobičů, ten cit, ťterg'
nebá tobičům obpočinouti a je nejmice
bolí a trápí, fbgš bítě m 5qu a blahu
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? nim molá: jafbt) tebp fám tal'omg'mto
citcm láíťp a milojrbenjtwi ueoplcjmal,
ant' bo jiným to teď hojné míře uběluje.
ano %ůb jeít—Dtcem, učitelem a mgorem
tuned) otců, „oči iojjecl) blebí E němu a

on jím bámá pořrm to proto!) čaB, on
otmírá mfp jiné a naplňuje mjjelit'é [tmo
řeni bobrg'mí lučcmi." (Šalm 103.)

91 Mini" Žlůb fám ním gjemil, Še
to můle jebo, abychom je moblili a je
moblitbp, l'byá je pramljm gpůjobcm fo
uáme, táb mgjlg'cljó. Sig to ftarém gářoně
čteme: „Sřbo je Planí 5130311na utěíjení,

přijat bube a moblítba jeho až; ř oblaťiim
je přiblíái. žDloblitba ťořicibo fe oblnřp

proníťuc." (Git. 35, _20.) Baf i náš boj
jl'b míítr, 513mlSešíě, učí: „Štbo 3 máš

projití bube otce ga chléb: goali frímen bd
jemu? QInebo ga rpbu, abali mífto ryby
bií jemu babo? Ql nebo projil-libp ga
toejce: gbali pobó jenm fjtira? Sefblige
tebp mg jal'li'olim jjouce ali umíte bobré
boro bámatí jgnům fmtjm, čím mice Dtec
máš nebejl'ij bd buchu bobríbo těm, ťteřiá

bo profi/' (Slut. 11, 12.) sJřobobuěpraloí
sI.lónpři jiné přilegitoítí: „?lmen, pramim
mám, gačťolí projití bubete otce me jménu
mém, báť mám," l'u l'terý-mšto jlomům
botlábá ftacg' jpifowatel círťemni Žertw
lian: „Said to čeft pro náš, še sBill) je
gamačuje tařří'a flibem, ge chce mpjlg'cbatí

moblítbg najje! Saťé to jebejníáeui 5 poubé
bobrotímoíti! %ůb náš patrně cbce ťbů
ioěřepomgbubiti, abpdjom begemíjí bájné
přeb nebo tojtoupilí a jiné profbp mu přeb
nájjeli." %aš, milí) čtenáři, je řbpš [pole
batí. je jmime na ílomo nebo na flib člo
měťa poctíměbo, tím mice ano uplně jmíme,
ba mujíme bůloěřomati io flomo %ojí;
neboť jebo pramice naplněna jeft mnemo
boucnoftía pramba lift jebo trmá na měřp.
91 jm. San Blatoúít tatto pramí: „Rnb
šatu této černě bámají jlpjíeuí jen málo

tomu, ale mlábce jměta připoujjti fagběbo
ř jobě a 3tobo je rabuje, bláíí=li fe jíd;
umobo, obo je mpjlpjjelf' QI l'bo přeb
nebo locljági, faábú ob nebo běře, neboť

jař bí 513íjmo: „ieutijá s13cmjeft míjecl),

bobat ře míjení, fteřij bo m5ómajíf'
(& blím. 10, 12.)

limo; nyní, milá čtenáři! proč jjí
djnbó na ctnofti a jlabý m plnění jmócl)
pominnofti? Sříbra fe mobiiě! utoag,
proč je uemůšeš togbrati 5 magbp ímé
máfjně, proč po gpoměbi opět bo fměbo
přebejilébo břichu řleíáž? Sříbra je mo
blíě! Umag, proč to bojí je jmětem i 6
jwóm tělem nemůšeě čmítěóiti? alel), tp
gřibřa fe moblíě! s)luge jbi aa Mojáííjem
na boru mobiitbg a neuítámej u lorouci
a poťorně moblitbě jme. sBros o miioft
sBojí me jmenu sBáně, a bnbe ti bána! —

2. anto Sojue bojuje, obbal je
\Dlojjíš moblitbě. $u by je mohl něja
ťó mfjetečřa tágati: QI což by bylo nepro

jpělo mice, fbgbp Mojáiš mífto moblitbg
je byl to bojí giičaítnil a jiným přiflabem
bojotonít't) ? brbínnofti pomgbugomal?
ore; obpoměb na tuto otágřu balí jíme
prámě to jlomecb jmrcbu položených. S
mpftoítá 3 nicl) patrně, ge netoliťo ten,
mg toe jmětě pilně pracuje a je namóbá,
jpolečnojti libíťč proípíroá, ale tařěi ten,
ťboj moblitbě je měnuje.—-ž)laíje cirťem
cbotoc'i to lůně fločm taťé něťterě řábp,

to nichž; je libé jtamu bucbomníbo, mní
cl)oménebo jeptiíítg, měnuji na čas Šimo
ta ímébo gbojnému rogjímc'mí a moblítbě

a flbcbáme 5 lift něťterg'cí), je prý jjou
tito řóbomé gbgteční, poněmabg m nicí)
libé fmětu ueprojpimají, anobrj jen ča
báleji. — llmašme mjjalř, še měřící na
gemi jj ou círťem bojující, t. j. ftoji to neu
ftálěm boji proti roglíčnóm nepřátelům,
Eteři ji přeřášejimejiti to uebeířě Starman,
to ťtálomfttoí %oáí. Sebni tebp 311616
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ftoiíme na boiifíti m neuítaiém aápafu
fe fmětem, B tělem a B Bábíem, bcuaí

toffať o famotě abí Elófftetnícb jaťobp na
poímatné bože mobli fe ga boiomníťg
na boiiííti pracující; i pročpěmuií tu
na míftč těchto cbmálu %obu a fpolu
přebnáffeii profbg o potřebně bary. —
Souš tebg cítfmi nepcoťaauií touto mob
litbou gnamenitou ílugbu? ngš *Dioj
Šíě fe moinI, mítěgil Šítací, Ebgá uftaí
to moblitbě, mítěgil ?lmaleď). Sia? i íl'u
tečně me ímětě ťlefú šimot třeít'anům, to

jeft, attací fe báseň 2303, bgne bobtg'
mmm, cogmábá fe proftopáffnoft, nepocti
rooft a gločínítroí, ťbpš Elefá gbošnoft a

přeftámá moblitba umnitř fm. círtme, ia
foš aafe naproti tomu šimot třefťanůzo
fe fflecbtí a abarně rogtmítá, ťbgš mob
litba to lůně círťme fe množí a torouc

něii fe běie. Baiifté boj a tieto mučen
níl'ů, Eteří trpěli pro cítťen: na náměftícb
a m bimabled) řimftód) měft, přifpěíi
meíice ? poraáce pobaníítoa a Emítěgftmí
cítíme, ale neméně ! tomu přiípěll;
taťě totoucí moblitbp, ťtetéátebbq
fpqu fonamaíi třeífaně to ťataťombád)

čili pobaeniníd) bcobící). ——íomu omífem
nechce naš měť bobře toauměti, anto
mefíEecé blabo Iibftma očetatoa pouae ob
bíla tuťou [ibíťócb, t. i. měť náš fe bo

móíílí, ge iebině áelegnicemi, parními
ftroii, bílnami, tomácnami a pobobnómí
samotu) můge [ibftmo ptoípímatí a ! fitěftí
fmému pomčneífeno bóti. Ste; ieft to iifta,
gťuňenoítí mnobo tiííců let i íloroem Éo
áím boťačana ptamba, ge „ani ten, ťbo
fóóí, icft něco, ani ten, Ebo balčroa: ale
ten, jen; mgcůft barva, %ůb" a se [ibíťě

[opotp a ťlopotg iíou boťona matnp, jeít
lige řibiteí íměta a oíubů naffid) negebna
pobniťům naííim m počatťu i to naííebcíd)
ieiiď). Qboš jebině to bile cuťou [ibíťýcb

fi gatlabd a moblitbu bo pogabí ftatoí,

pobobně fmúfíli iaťo ten, tbošbg tmrbil,
še ieft pobgbíimá a bo očí pabajicí rufa
na těle libíťěm mnohem íbůleáitěiííí nešli
írbce, řtecéá uťrgto m ptfcd; [ibíťtjdg leáí
a to ticboftí tam půfobí. Sinai čajiftě
coaíoubil ŠBc'm,ťbgá příliš pečlima E))tarta

ftěáomala fi na Wacii Miru fmou, ge
nečině íebí u nohou Wine, ročiímaiíc
fmató íloma iebo, nebot obtufíil: „maria
ncilcpffí ftránťu mpmolila, Etetaá ncbubc
obiata ob ní.“

54. Bill) ital tlel'ateto přikúganí na
hoře muni..

2. emag. 19—20. ——5. menu. 5.

SJIčíícetřctíbo po togjítí Sítaeíe příffíi
na pouííf (šinai, a robbil'i ftant) naproti
boře. 3 pomolaí Qoípobin SJioiŠíffe a
četl jemu: Sloto gměftuiešš ínnům iítael
íťóm: ©ami jíte miběíi, co ifem učinil
Éggptíťóm, ťterať iíem neíl maš 1an
na ťříbíód) ociičíd; a poiaí Hobě. Seft:
lige tebg poílourbati bubete bíaíu mého,
a bubete oftřibatí úmlumg mé, bubete
mi ga ťtáíomftmí ťněgfťéa nárob fmatij.
sBřifíeí žDtoiáíŠa frooíato ftacífí lihu, přeb

Ioáil iím luífeďt) řeči to, íÝterěŠbyl rasta

5aí Qoípobin, í obpoměběl mfíeďen lib
ípoíe'cně: QBfíeďo, co míumil áěofpobín,

bubeme činiti. QI ťbpá ognamií Woigíě
íloma ta ýofpobinu, řetl mu %)oípobin:
Sbi ť lihu a poímět' iicí) bneě a geitra
a at' fepetou roucha ma, a ať jíou botami
fe bni třetínu, nebo to ben třetí Bítoupí
Šoípobin přebe mífím íibem na boru
©inai; a uftanomíš můťoí boti) meče,
a bič t nim: macuite fe, abgíte nemítou
pili na horu, ani nebotúťali fe tcajů
jejich, řaábú ťbošbt) íe bolet! boti), ímrtí
umře, but? bomabo nebo číomět; Eby;

ale počne troubiti trouba, tebbáá at
11
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mňiďni přiftoupí ? boře. 3 učinil smoi
Šíš, jaťg mu byl T05fá50[ ěoípobin.

QI fbgá přifíel třetí ben a jitro fe
ofmětIiIo, ble počalo břímati a blóíťati fe,

a oblať mehni [)uftó přitcómal boru, a
amuf trouby mice a mice gněl, a bál fe
líh, fteróš byl na lešení. % mpmebl je

91320133 3 lešení mítřic 230511 a poftamil

cíčid) mimo mne. meuzčiniš fobě rytiny
ani šóbuěbo pobobenftmí, nebubeš fe jim
Haněti ani iicb ctítt; fió iíem Qoipobin
?Bůb tmůi. '

H. memeómešimenaěoípobina %oba
ímébo na batmo; nebot nebube míti aa
nemínnébo ýoípobin tobo, fbobp maat
jmeno iebo nabatmo;

hole pob famou baron. %ffeďa paf bota
Gilmi touřila fe, protoge Bítoupil Qoípo

.bín na ní na obní, a mgftupomal bg'm
gui info apeci a byla meeďa bora bro
anc'L 3 mlumil sBůh 3 boty tatto:

I. Sá ifem šmípobin ?Bůb tmůi, fte
rýš ifem mgmebl tebe ae gemě eggptíl'é,

3 bomu [IuáebnoftL Webubeš míti gšobů

III. 913mm, abys ben fobotni fmětil;
fíeft bni bubeš ptacomalzi, a bělatt mffeďa
bíla ímá, febmébo par hne íobota 830pr
bina %oba tměbo ieft. Webubeš bělati
šóbněbo bíla m něm, to i fan tmůi, i
beera tmú, iítugebnif tmůii běmťa tmě,
bomabo tmě ipřicbogi, ťtetg' ieít u tebe.
meho m Hefti bned) učinilěoípobin nebe
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i žemi i moře, a mffeďo což to nic!) jeft,

a obpočinul m ben febmtj, protož pože—
bnaI óojpobín bne jobotnibo a poímě
til bo.

IV. (Stí otce ímébo i matřu jmou,
abgš bloubo žilo byl na žemi, ťtetouž
tobě bá ípojpobin %ůb tmůj.

V. mežabijeě,
VI. meíejmílniě;
VII. Snepořtabeš;
VIII. meptomlutoíě proti bližnímu

fměmu ťřiměbo jměbectmi;

IX. Wepožábáš bomu bližního jměbo;

X. aniž požóbáš manželťg jebo, ani
jlužebnil'a ani běmťg, ani molo, ani ojla,
ani ničebož, což jebo jeft.

%emeten paf [ib jlgffel bIaB tento,
a přefttafjeni a btůžou poraženi j'túli,
žboleťa řl'ouce. Emojžifjomi: Wlan) to
8 námi, a jlnijeti bubeme, nechťnemlumi
nám &;)oípobín, abpdjom jnab nežemřeli.
% řelřl Wojžiě ť lihu: Stebojte je, nebo,
aby žťuíil máš, přifjel gšůb, a aby fttad)
jebo byl meži mámi, abgfte nebřefjíli.

Ys ftál lib ž baletu-, Wojžíě pal?
přiftoupil ! mtúťotě, to ťtetéž bg! 23139,
jenž mu bal jentě tožličnó přirážáni.

Rbgž par přiffel Wojžiš žpět, wypra
rootoal libu mfjeďa jloma Sjoípobinoma, a
obpoměběl mfjeďen Iib jebním blajem:
ijeďa jloma Sýojpobinoma,fteráž mlu
mil, učiníme. mania! pal? Wojžíš mfjeďg
řeči óojpobinomg, a ráno mftam, ložbě
lol oltář pob botou, (: pojlal mlóbence
že jgnů ijraelfťócb, a obětomali óoípo
binu oběti žápaíně i poťojně. Bžal tebg
ŠRojžíš poloroici l'rroe, o roli! bo fojlíťu,

bil paf oftatni myli! na oltář a moto
ťnibu úmlumg četl příťúžóní $oži, a lit)
pojloucbal, a řefl opět: QBjíeďo, což
quroil óojpobín, učiníme, o bubeme
poílufjnt Stahl-mo pol? %ojžíš řtloe,

poťtopil Iib a četl: Sato jejt hem úmlw
mg, ťtetouž učinil ěofpobžn B toúmi.

ma to pal? řeťl onpobin l? *.Uřojži

fjomi: QBftup ťe mně na horu a buU
tam, a bém tobě tabule ťamenné, na
nichž jíem napjal žáťon a přiřúžani ímá;
a mjtupuje SRojžiš na boru QSoži, řeťl
ftotíjim: počťejtež tuto, bořubž fe nemtá
tím ! mám. QI fbgž mjtoupil s)Jtojžiě
na boru, přibyl oblať boru a přebúmola
jláma áboípobinoma na ěinoi; a byl
ŠRojžíš na hoře čtgřibceti bnů a čtnřibceti
noci. iam mgučil jej ŽBůb, jat ftáneť,
archa úmlumg, jlitotonice, jtůl, oltář
ť obětem žápolntjm o roud)o nejmgšfjíbo
Eněže žřiženo 5th má, a jal'bg QItona
a [gno jebo pojmětil na ťněžftmí.

Možiímání.

1. QSůb tato přirážani [ibu žibom
jťěmu melmi možně, jlanmě a bůrožně
na írbce ťlabl a to proto, že jjou tato
přiťúžani pro čIoloěl'a nejmúfje Důležitá.

Weboť jíou ceftou, ťubgž čloměť může a
má ftúčetí Hroěmu žboťonaleni. Ěloměl,
jenž těcbto přirážani bbó a ?Boba upřímně
cti, jmtjd) robičů a přebftamenóď) pojlu
fjen jeít, nifomu ťřirobo nečiní a mžbg
jen prambu mlumi: požimá u libi míje
obecně úctu a jeft na prome ceftě, abl)
hoffe! taťé žalibeni ašožibo. maptoti tomu
žl'oběj, Ibňř, pobmobnil? a můbee nejpra
meblítog' čloroěť búmó u mfjed) to nená

mifti a opomrženi; bol'once paf tomb
pomažomán búmá ža tmota nelibíťébo,
i boji je Ijo libé co bimě fTeÍmg. — s]štej

je jen jmébo mlaftm'bo ftbce, a ono tj
žimóm citem fmúm obpomi, že tomu tor.
Weboť toto přiťážani jařobg bo jrbce ja:
mébo bneb při ítmoření naffem tofjtípena
jíou, a 23136 jebině proto je žřejmě a

bežptoftřebně lihem ožnámil, že je při [roč
11'
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porufíené přitogenofti 5 očí a gpaměti
iíou bnli pnítili.

Éato přitáganí taťě mebon ! naííe=
mu meóbeinímu ímččnému blabu. ?Bčalf
%ůb jimi patrně m ochranu ímou gimot,
čeft i jmění jat ícbnotliion'cb oíob tať i
robin i celých nátobů a ílíbil nab to
tagběmu, Ebo; bt) ie gaóomámal, měčnou
obplatu ro nebeíídg. 911, cošbt) blage bolo
na černi, ťbgbt) ťašblj pofluííen byl těcbto

přifaganí; cosby přemnobo trpťócb ÍÍB
přeftalo téci, itetě ngni utiílomaně, olta
bené, cti oloupeně oíobg a ob manželů
banebně opufítčné a čamršeně poctimě
mangelťg mglémaií; palby gamítala beg
pečnoft Šimota i imeni bo puftin a na
celty, ťbeá nnni čibaií galeřníci na nebo
běbo pocefmébo; pat bt) opanomal pořa
bet m šimotě mnobp'dž), ťteří nyní neřáb

ng'm Šimotem fmg'm fttoií íobě cbutamoft
a pletou fi moíínu šebtaďou, a to bomeď)
toe mífecb fmató bg naltal poťoi, 1:05
ťtoětla bt) ímomoft a laíťa. — 3 naftala
bí) talé přenanobúm naběie Šimota měč
nebo, ťterouá fe nyní bobugel ťoiiti ne
mobou a neímí; neboť Ebo tato přita
3aní negaebotoama, nemůže Šití ble můle
?Bogí,nemůáe bp'ti mtatonijin a ctnoftnóm,
a řbo neloná ctnofti, nemůže míti naběií
ř obměně toččné, í' ípáíe ímé bnííe, iai
ptamil nač sDán: „Gbceš-li meiíti bo Ši:
mota, čacbomei přiláganíf'

2. Stage mígme, co tato přitaganí
šabaií a ja!? fe libé ga naííiď) bob proti
nim probřeffuii.

sBrioni přiláóaní ani: 953iebnobo
%oba měřiti bubeš. Finn íe “meli
netoliťo, abychom to $oba měřili, nóbtg
abgebom mu taťě bominnou oílamn jat
íouťtomně to! i při toeřeinp'cb [lngbácb ?Bo

šíd; móbámnlí, a abgcbom pro ?Boba tal'ě
i ímatě a mgmoleně slbogií ctili a je o

iicb přímlutou áábali. — leííať proroci

naílebo měťu, totiš mubtlanti, mgcblouba
jící fe nomon [ioou oímětou, čaiotbuií
mííeliťon čietoenou miru, i míru ro ieb=
nobo oíobníbo, ob [měta rogbílnébo sBoba.
% mpflí, ge nafií giemeně miro netřeba ani
to bomácnofti pro mnebomání biteť, a pro
bofašení poáebnaní ?Boěíbo, ani to toítele
pro meřeiné móbělc'mílibítma. Sim naííe

míra ieft bl-ágnomftmím neimófíe ť tomu
bobtóm, abt) [proftú a bimofó lib pomocí
mítt) na ngbě btšán byl. Sim tebt) gbá fe
bóti roěcí gbgtečnou a íproftnou ílouáiti
QSobu, ale íloušiti fobě, ímé těleínofti a
máffni, ťlaněti íe fobě agbogňomatí febe,
to — togumně a moubte'!

©matód), ťteří přebťům naííim 5 lá:
ftp ? ašobu protačalí togličnýcl) a meli
ťp'cl) bobrobiní a poíub nam [louáí ga
mam:ptamé ctnoíti, ctítí a je o přímlumu
u %oba togg'mati, to prý poměrou, ale
mnše čbameně mít!) a mtanmoíti, nepřátele
círťtoe oílamomati cbroalamí, ílámočpěmg,
měnci, Doba a ílanmoftmi, to — togumné
a moubrél — QBaáte,milí čtenářotoě, iařá
to přemtacenoft roaumu! Bbaš neplatí o
těcbto libecl) příílomí, ale „pro rogum při

ffli o rogum ?"
Qtubé přiřáganíani: memeameě

jména bogibo nabarmo, čímgíe
gaťaguie alebčomatí jména bošibo touba=
nim, ťlením a leblomagnóm aneb bolonce
Přímým přiíabáním. Weg aa těchto naílicl)
bnů bomolují fi něťteří libé roubaní
iinbp neflóóané. meiímětěiflí taiemftmí
naflí fm. míry, jaťoš ieít bošftmí Sešíííe
Šitiíta, [ioatoít oltářní a t. b. obíraii fi

ga terč ítoija'; totipů a čertů. -— $obobně
íroatě flibp ?Bobu učiněné, ťtetn'mig fe
gamaguií abogně panny lčiftotě čili ! fta
lému panenftmí, ! bobrotoolně (bubobě
a fpoíluífnofti límtjm llafíterníni přeb
ftamenóm, problafluií něťteií oímícenci ča
blougnimý obbčei, pogůftaló “tu 5 čaíů ga
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temnělg'ď) a poměrečnúď), šóbajice fpoiu,
aby taťorog'd) obyčejů ga těchto bnů ojmětg

mice nebolo trpčno, aby jlibt) toto grus
jjenp a panny řlájjterni bo jměta pro
pujjtěnp, ano mgbnánt) bylo. — (žpři
jab on to téš neberou něťteřilibé přijuě a
jábaji ji čaftořtáte ob jmód) pobčióeng'd)
proti jid) přejměbčeni a jměbomi; i tři
mód) přijal) ji libé bomoluji ga úplatťg,
tať ge nitbp o toiiťerúd; íebťomašntjd; a
ťlamnp'd) přijabód) jig'djati nebolo jaio
nyni. ——©Iíbo QBobu učiněné a přijabg

cti a plni jměbomitě i poiobirooci nárobomě
a tubiš ta najje Iicbá ojměta nemůge
nagroc'ma bg'ti ptamtjm poťtoiem, anobej
jeft bmbé gpátečnictroi, jeft coumóni bu
cba Iibjťěbo ro ftaeé pobanj'tmi a čpouftu
mramů.

ířeti pčiiágaui gaba jměceni bnů
řjiugbě ?Boěiurčeng'd). Sjou to neběIe a

jmátťg. íito bnoroé jjou něťteeg'm [ibem
ofmieenějjjicb Ramů peamá jů! m očím.
Sui jmótl'ům mgtóťaji, ge jjou obecnému
neb náeobnimu bojpobóřjtroi melice na
ujmu, je jjou praroe' pobujjig pro Ienoft
[ibjťou, že o nic!) Iib čaB jen IecjaťB ga

bíji, ješto bg mobl užitečnou ptáci ťonati.
QIIe toto čeči jjou jen gajtěta, řteeou je

jiná příčina taťomg'cbto řeči uťtg'má.
sJiepčůteiě jmátťů jjou buti Iai'omci

aneb obpůtcoroě miry najji aneb obé.
Baromec nemá a negna góbněbo jiněbo
baba, leč jmébo počiabu, jměbo bobat
ftmi; ťašbg' ol'amáiř, to němž nemgběiómó,

jeji čajem attacenám, jeboá nemůge tal;l
jnabno ošeleti; a libé, což,jjou jinébo,
neš Široě fttoje, jinač řiejjtě, řterg'miš pe

něg přiběiama! (50 mu na tom galegi,
paťli něftetú běluiř neujtáióm napinúnim
jmód) fil jmé gbtami pobťopó a odjuearoi?
Rbggjbělniř rnice ťpoiřcbě neni, nuje pto
pujti je a na jebo mifto mftoupi jiný
čioroěť, jina miabjji fila. 21 co iařomému

pánu na tom můše aalešeti, puftne-Ii běl
niť jeho, bgnc=li na buňi, přeftómó-Ii
bóti ťřejt'anem! sJia tom jebině penějniťn

3ále3i,_abg přibýmalo mu peněg.
(Strotté pčiiáčani gamaguje nás

ťuctě, lajce a pojiujjnoj'ti jať Erobičům,
tař i i mijtobršitelům jejid) a ! mecbnojti
neboli přebítaroenóm najjim. QImjjaťučite
Ionrě noroé jmobobg na mifto toto flabou
jiné gájabg a ňce bi: íp jji co čloměť
frooboben! QBag fi této přebnojti jme,

nebuti mngi otroďěl ?Buti jiným pánem
a nebbej jinud). Ěaťomá řeč Iibi je na
fjim neařujjenijm jnnům a beerám, jaťo
je líbila řeč alebo budja Ewě, řbpě pra=
mil: ?Bubete jaťo bobome'. 3 jnagi je

taťě mnogi jgnťomě a beetťg co nejbřime
mgmfnouti je 5 poručenjboi jmócb bebii
mód) tobičů, i jebnaji o jroé blamě a
mgjii, še rojjemu Iěpe eogumi negli jtači.
íaf i čeleB blebi je mgmťnouti 3 nab
miábg jmn'd; bojpobářů, tomatgš 3 bo
blibťt) fmébo mij'tta. Qljpoň ro neběii,
tal? peami, nemaji nám co poeoučeti. (5,0

bojpobáři aneb mijtru bo (obo, jbu-li
to neběIi bo ťoftela aneb bo bojpobn?
Sa bělaI mu po ceig' tóben ptáci umiu
menou, to neběIi nejloušim jemu, jioujim
jobě, m neběli jjem jmůjl — 953tomtéš

gřageněm buchu mnogi mgbotuji eitťtoi a
uemjjimaji fi rogťagů jejicb, jafobt) cieťem
neměla moci nab nimi a jařobg gáťonp
jeji nemógait) mjjecb měčieicb to jměbomi

jejich. 521jaťmiIe řiejá úcta a pojlujjnoft
ť eirřtoi, ťiejó i ! aóťonům jmčtíťóm; a
ta? nerodganoj't a projtopdjjnojt rugby fjit
fjim hubem to jmětě je cogřiábá.

SBáté přirágani biče na ochranu
Šimot náš tělejntj i bufjemni; čaporoíba
totig jobě aneb ingnimn gimot tělejnt')
bráti, a taftéá gaporoibá jjřobiti bujji,
bráti ji gimot mččng' těářúmi břidgg. Bbá
je fice, Št ojroěta najjebo čaju má roe
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[iťou fjetrnoft pro těIeíné gbtatoi libi,
neboť tvaruje libí, aby ji poftg, sanitá
ním febe a čajtp'm nawfjtěroománim cbíab

ng'cb ťofteíů neubíišomali. ?líe gbá je
nám tato pečliroojt o gbtamí libíťe' melmi
pobegřeía býti, poněmabá nematuje m té
jamé míře libí, aby je (bránily tančiten,
ťbeáprací), pot, bg'm a sražené powětří mno
bem mice abtamí Iibíťému fjťobi, aniá ne
bojuje proti nomému ambra, je mají běíníci
to učagenúd), libmi přeplněných, togličnými

mbpaeg a jebomatg'm býmem nabólp'cb bil
nací) pracomati, netoIiEo me mfíebni bnp,
ale i o nebělicb a fmateid). — QI co je týče

Šimota nefmttelné bujje, to to očícb jejicb
pranic neplatí; to není šábnou Přimbou
proti bíiánimu, fbgš fbo jinébo ? břichu
přemlouma a fmóbi, ropě ťbo freííi a
tiíťne neftoubné obtaag a tognúfjí je jmě
tem na potažení míabeše, aneb Ebpá je
ťnibami a noloinami banebné lži o cídmi,
o učitelid) min) fm., o jm. náboženftmi
pronajjeji, a ropě tyto Iái tifjtěng'mpíjmem
jařo je uftáluji na mnobě měří) a tog
ttubuji bo mfjeeb úbíů jměta.

98 fjeftém příťaganí gapomibá %ůb
mjjeIil'ou nečiftotu, a fice óaťaguje nečifté
fťutťg, paf nečifté áábojti i mWénťp.
ěměttem nafjebo roěfu ofrnieeni Iibé mfíať
probřejjení proti tomuto góťonu mnobo
nemáší; nečijtí jťntťomé jíou m očieb
jejid) nejroýfíe Iibjťp'mi, přirogeng'mi fía=

boftmi aneb těíejnou potřebou; ano jim
není robot) ani jmageť manjeljťý, jať nafje
citťem jej gaba a přebpijuje; onit uči,
šebg nianšelftmi měío toaíučiteblné býti,
něťteří paf boťonee fi přeji, aby jwaaeť
manšelftmí ani nebyl přeb oltářem gami
tán, anobrš še ftačí fu gamřeni jebo pouče
přítomnoft něťtetébo jmětfťébo přebfta
menébo.

Simone pomebuji jebmg'm a befa
tp'm příťáaanim, ttetóš gapomibaji ťtúfti

aneb jaťouťoli třímbu a ujmu na ftatcid;
bíišnícb nafjid; pacbati; neboť jim plati ta
aajaba: ímoc plati nab ptam,- či jať říťa
mají libé: Roo 5 ťobo ten 5 tobo, t. j. ťboš
má moc to tuřou, abg niob! obolati flab
jjímu, ten má tafé ptámo rogíti jí, čeboš
je mu gadjce. $a! fe ftan to nowód)
bobád), ěe něftetá fníáata mgaíi jlabfjím
celé ťraie a gemě a mami, že mají nyní
ptámo ! nim, poněmabš je jid; gmocnili.
955obcbobu můče-Ii too jinébo úíifně pob
jťočití aneb jina! utiíťnouti, činí to? a
praví, že to obebobní gpůfobg B febou
nefou. Rupci búmají jroě jmění upijo
mati manšelťúm írog'm a pa! probíafjují
potřebu mgromnání ímébo 8 měřiteli
jinými, poněroabš prý nemají šábnébo
míaftnibo jmění. QI přebce cbtí tací libé
platiti ga počeftné líbí a miebají je bo
fpoIečnofti mgbělanýcb; nejjou tofjať nešli
paboufíi ro [epjjim ťabótě.

Dj mým příťaganím gaťaguje 231015

míjeíiťé jměbectroi ťřimé, mfjeliťou Ieš, po

mlump i na cti uttbani. QImjjal' m ojtoíce
ném měťu nafjem febi Ieš na trůnu fwéta.
2:3 bíajaji noming meřejně, mébouce, že
lbou, ano jcbroaíně Ieámgmp'fjlejíce. %i tasí
gibomjťé nomíng gamob mlabébo ťupce a
průmgjlniťa, parti nominařům neaapíatí;
a tytéž nominp aa úplateť mgebmaíuji
fjpatné gboší. Sta ttbu platí ga pnoní pta
miblo: Sieměřprobarvači ani jloma; nebot
cbmaíí ímé aboší, aby probaí. Beg panuje
čafto, ťbg-j je tobičomé ženicha a neměftt)

jmíoumají o měno jmód; biteť. Ejemi a
mgmpjjíenými bacbotťami pobaguji něťteří
libétaťé cítťem a lněgftroo, aby míra m [eb
í'oft umebena byla u íeblřoměmébo jměta!

Go tebg mubtíanti a blafatelé Iicbé
oíwětg a fmobobg pobršeli gtěcbto míjed)
přiťáčani? Sii jebnobo jebinébo nejjetři,

anobrš mfjeďg pobttjroají a tím roeřejně

mtawnoft a bIabo íibu pobfopámaji.
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lefíať mffe bo čaíu, ?Bůb na měťg.
%Ióbce fměta ieít neimúfíe [mató a [pta=
meblimý, on měčná ptamba, a tebp niťbt)
nemůge přípuftití, aby lež,pobtgela mitěó

ítmi. %pplní ?Bůb gaiifté, co pramil Šal
mifta sBáně: „953nic přijbou jařo moba,

ftetóg fběbne. Safe mofť, Hetóg teče, ob—

ňati bubnu; připabl oheň a neípat—řili
flunce." (ŠaIm 57,8. 9.) a mammá,

-7_—WW *
\" _.;_

\\\\

ffměří/.“—

- _ 

ťteróg řeřl: „*Rebe a četné pominou, ale
iloma má nepominou," ťndm těg ptami:
„(Sbceěli miiti bo Šimota, oítříbej přiťó=
čelní." (Wat. 19, 17.)

55. mame probřelfem' lime
z m;. 32 33.se

&Biba paf Iib, gebt) problema! Woigiš

Bftoupiti B bory, íebram fe proti Qltono

"quoc'dí

mi řeřl: llbělei nám bobo, ťteříšbt) nli
přeb námi, nebo Wojgifíomi, ťtetóš nás

mpmebl ge gemě eggptíťé, uemíme, co fe
přibobilo. % řeťl E nim QIton: %eómčte
nóuffnice glatě 5 ufíi sen, a fpnů a bcet
fmód), a přinefte fe mně; ťtetég ťbgš
přineíl Iib, maat, a fIiI 3 nic!) tele. %

řeťli: Žito jfou bobome' tmoii, Síraeli,
řteřiš tebe mgmebli 5e gemě eggptíťé.

l l..—
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spotom 91mm msbělal oltář přeb nim, a
bal obláíiti, řťa: Bitva flamnoíť &;)oípo
binoma ieft. % mftamfíe ráno obětoma
Ii gápaIně oběti, i febl Iib, abl) iebl a
pil, a mftaIi, aby bráti.

Wilumil pal.“ ůěofpobín ]? Smojšiffomi

řťa: Shi, Bftup, gbřeífil Iib tmůi, ftetóš
iii momebl ge gemě eggptfťě, ubělali [o

bš tele flite' a ťIaněIi fe jemu; míbim,

ěe tento [ib tmtbofíijný jen, proto; 1:06
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bněmá fe ptdjlimoít má proti nim, a
šablabím je, a tebe učiním to nárob toe
IÍEÚ. Wojšiš paf mohli! je ípojpobinu
gšobu jměmu, řřa: s].hroč,Sjojpobine! bně=

má je ptcblimoft trvá na HD tmůj, ftetg'š
jji mpmebl m moci meliťé a to ruce mo

cné še šetně eggptffě? sBrojínt, aby neřeřli

&ggptntí: (Sbgtře momebl je, aby pobil
je na bordel), a mublabil še šentě. sBře
ttaů bném tmůj a but? miloftim nab ne=

ptamofti [ibu tmébo. mošpomeň je na
QIbtabama, Sfal'a a Siraele, flušebnířg
ímé, jimš jji přifúbl, še tošmnošíě íimě
jejid) jaro bměšbg nebejťé, :: šemi bobrou
še jim báš. Suttocen jeft v'bojpobin,toť
še neučinil šlěbo, řterómš byl btošil Iibu
jmému.

3 namrútil je s.Utojštš B born nefa
bmě befťg jměbectmi na ruce me, na

řterócb napíal ějojpobin šóťong ímé, a
fbgš přiblíšil je t ítanům, ušřel tele a
tance; i tošbnětoam je meImi, bobil ruťou
beftami a roštašil je pob botou, a nebo
pim tele, ftetéš boli učinili, jpálil aš na
prach, Eterýš nszpal bo moby. sBaf pofta
mil je to bráně lešení, a řetI: Rboťolim

je brši Qoípobína, připoj je Ee mně. 3
íbromášbili je t němu mjfiďni muší š
pořolení Berní, jímš přiťášal Emojšíš, aby
šabili mjjeďp, jenš mobldřítmí je byli
bopuítili. 3 učinili jgnomě Remi pobIe
řeči Wojšífjomg, a pablo jid) tobo bm
oťolo třimecítma tificů.

Rbnš paf bylo brubébo bne, mlu
mil Mojšiš ť Iibu: Sbřejíili jíte břícbem
přemeliťúm; mftoupim ť ájojpobinu, bu
buuli jaťúm špůfobem moci mointbou bo
uftotiti pro břicb máš. St namtátim je
těojpobínu, řeH: sBtofitn, šbřefjil jeft
[ib tento břichem přemelifg'm, obpuíf jim
tuto minu a neopoujjtěj [ibu fmébo na
poujfti, aneb neučiniš-Ii tobo, mgmaš mne

š Pnibg šimota % flitomal je %ůb a
mgjlgfjel moblitbu Wtojšiffomu.

Mošitmášni.

1. llběIaIi jobě tele še šlata
[Iité a flaněli je jemu. Ěo omňem
bylo meliťóm břídmn, nefmítnou nembě
čnofti a šajlepenoítí, fbgš tento Iib, ftetg'š
tat' mnobbd) miběl šáštaťů a ta! mnobtjd)
miloíti ob gšoba nabyl, opět je řmoblář
ftmí mrátil. QI míjať šbališ jebnáš lépe,
milý čtenáři! paťli ímé ftbce měíiě na
šIato a ftřibto, ípoIebáš-Ii je úplně na
ímé bobatjtmí a těfíiŠ-li je š něbo mice

neš še to_ífed; oftatnid) barů a miloítí
$ošídj? Qi není taťomátro Iáířo ! bobat=
ftmí taté mobláíftmím? 5JSocbgbujeě-Ii,

umaš jloma fm. sBarolo: „alebo o tom
měšte, še šábnb Iaťomec, coš jeft moblo=
flušebnoít, nemá běbictmi m ftálomjtmí
Reiftomě a bošim." ((%jej. 5, 5.) Bajifté,

Ebo je foří šlatěmu teleti, čili mamoně,
ťbo roffemi filami jen o peniše je ftarú,

mjíeďg mgjjlěnťg jme jen |? nim obrací,
bnem a noci náj'ilně je [opoti, ijlušbl)
$oši šamefjťámá, a mjje obětuje, ímé
šbtami, ímou čeft, išimotem fmóm plýtmá,
jen aby mice a mice bohatí, jeít moblo
flušebniťetn. Dn poflab jmůj ftami mtjjje

nešli QŠoba. \
Rbpš jiftěbo čafu prorof DjeaB mp:

ttjťal Iibu netoětnoft jeljo ! onpobinu
a bo myšýmal, aby je ! němu opět na
wtátil, obtujjilo celé poťolení Gfraim
bršg'm špůjobem, še nedjce je t .Sěojpobi
nu ŽŠobu ifraelfl'emu mice blájiti, poně=

mabš ji obtalo jinébo bobu, ťtetbš je
jemu lépe líbí. 91 tento bůb bylo bobat
jtmi jebo; nebot' ptamil Ibžftaim: „Qij'ať
jjem šbobatl, nalešl jjem moblu [obě/'
(Díeaě 12, &) llmaš tato pobimná ílo
ma; šnějí ptáme tať jaro by byl lib četl:
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sBroroťn, borli jat tbceš, brog ji [)němem
boba fměbo, m9 tmljd) řeči nebbáme;
nebot bůh, jeboá blájáš, není mice bobem
nafjím, m9 jíme fe ob něbo obttbli a
náš poťlab — to bůb náě.— Bbáji je
ti fnab, milý čtenáři, táto íloma pobimná
a roubamá býti? QImfjaťnafloucbej řečem

něťtetód) bobatg'd; libí ga náfjth) bnů a
tg'je uílgfjíš i 3 újt jejid). žRiťajít' aji
tatto: 9m; máme bofti, jíme m bobatém
jtamu, ml) boffli cile, bobo jmébo, a nepo
třebujeme jiš mice šábnébo jinébo. QI
nemlumi-li mójloroně tatto, toť mlumi
pobobně ájpoň fťutťoroé jejich. Dnif uťa

5uji, še nepotřebuji Šábně jjemeně tvím)
mice, onif mpri, je peněgi imómi mfjeďo
mobou uplatiti, mpeoronati, napramiti;
jím nejíou gátonp bojí bánp, jim
neplati, Ieč nejrog'ffe přítogenú gáťon
opatmojti, aby je pojitoánim togličnúd)
togťofjí negbamili úplně ímébo abtami a
ímé jih), by mohli je opět a opět Pjtoám
břicbům namrátíti. — Stage není taťomá
to úctu a náďjplnoft řpeněóům, taťométo
ušímání á mpnaťlábání jiď) fťutečnp'm
moblářftmim? sJ.Šrotog';bi mg'jlomně náš

“Bán: Štemůšete flouáiti %obu a jpolu
mamoně. (SJtat. 6, 24.)

2. sBromili: Bitto jlamnoft
©oípobinoroa jeft; roftamfjeráno
obětomali čápalně obětí, i jebl
líh, aby jebl a pil, a mftali, aby
btáli. $a! jloušili ěibě, to pobanftmí
fe námtátiroffe, bobu jinému. QIjat flougí
nčťteři libé, jenž je ťřejťaně nagljmaji,

o jroátcíd) jměmn %obu? sJteílouái tařtéš?
Řbpš jjon po celý tóben pilně práce ímé
ťonali a Šábnébo těgfébo břichu je nebo

puftili, o jmátciď) břefji, jatobp ten ben
byl jen l? břichu ftroořen a určen. %

obcbágí nejmice Bábel a nálejá přemnobo
jich, jen; je mu bo tuťou mrbaji; není
nepramofti, aby je tebbp nepácbala. Sig

to fobotn aneb to ímatroečer ímátťu oblo

áimííe froou práci pojpidjáji m ťtčmt) a
obbámaji je gbe nemitnémn piti, hrám
ro fatty, plýtmáji peněgi, tu řteto'mgbittg
jejid) a manšelťá maji nejroětífi nároťp,
ano na Heeej B blabomp'mi újtp čeťaji.
513101!noc bije, než oni nejlpjfí, aš ! ránu

přemožení tím, čehož užili, rotaci je bo
bomů ítoljď), gaípámájí jlugbp ?Boji, ba
na djrám ani nepompílí. QIneb paťli
přifíli ro čaB bomů, Brána mifto bo chrámu,
pojpicbaji bo bomů boípobjto'd), tu pal!
[Elenice jjon klubem jejich, ftůl bojpobni
oltářem jejid), ťleni moblitbou jejich,
fojth) růjencem jejich a tatto emangelium
jejich. — QIneb jiní čafněg rána mgcbá
geji a mpjijběji na prodjágtp a na mó
Ietp, tam promáběji tance, Eonaji gpěmp
jmětfťě, bobuji a mprášejí je nemáóanú
mi fjprg'mi a getty, aniá na %oba aneb
na účel fmátečnibo bne pomóíílejí. „C'šebl
Iib, aby jebl a pil, a mjtali, abl) hráli,"
to ronanačnje gcela a boPonale jejich jmě
ceni jmátřů. — QIIe mág, milý čtenáři! je
%ůb, řtenjš nám bal fjeft oni tu práci
a mpmáeni a jen íebmébo bne rogminil
fobě, ba mgminil jobě jen něřtetou bobi
nu toboto jebnobo bne, nemůge [boítejně
poblíáeti na taťoměto počínání Iibu jmě
bo nemběčněbo a že, nettejce-Ii bříď) bneb,

proto břiffníťa boftibne a bopabne přebce
jebnou a potrejce přifně, aby gjenma bola
roěčná [ptameblnoft jeho; neboť, jeho oči
otetořenl) jjon na mfíeďt) ceftg fpnů QIba
momócb, abp opratil jebnomu ťááběmu
poble ceft jeho, a pobIe owoce nálegťů
jeho." (Ešet. 32, 19.)

56. mojšíš po hrubě na hoře
jinan.

SŘeťl potom %)ojpobin Wojgíjfomi:

%pteé jobě bmě bejťp ramenná, pobobné
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ptmnim, a napifíi na ně floma, ťtetáš a m noci pomftam mftoupil na boru Gi
mělg beíťp ptmm'. $ubi3 botom ráno, nai, min 8 [ebou beíťp, a byl tam 8

?;w
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Šofpobinem čtyřicetibnů a čtyřiceti nad,

chleba nejebI a moby nepil a napfal na
aby mftoupil/bneb: na botu ©inai. 9539
tcíal tebp smojgis bmě beíťg řamenně,
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beíťáď) beíatero 930316 přiťágáni, o něž
%ůb B Iibem iftaelfťúm fmIoutou učinil.
91 řbgg Bítuporoal B boro (činní, brge!
bmě beiťp fměbecttoí, a neměběl, Šebo Ie

ftťměla tmúř iebo ob [polečněbo 1:03

mIoutoání B Qoípobinem. llgřeroňe po!
alton a ípnomě iítaelííti ftťmělou ttoúř
mojáíífomu, báli íe bligťo ! němu při
ftoupití; a ťbgš přifíli ! němu mfíiďni
fgnomč ifraelíítí, přifdgal jim mííeďo,
což byl ílgffel ob ěoípobina na bože
ěinai; o boťonaro řeči, přih'gl obličei
fmůi gúftětou, iiáto oblošil, fbgš mlumil
B Qoípobinem, ale opět gařrúroal, ieftliše
quroiI ! Iibu.

Rogiimáni.

memobli bgíme fe gaiiftě bimiti, tbgě

bt) byl Woišiš po tof trpťé gfufíenofti nab
napramenim [ibu iftaelffébo gouíal. 92c
boť Iib ten miběl brogně rány, ťtetg'miá
gofpobin ubil (šggpt, on miběl, jať fe
tubě moře & točťogu %Šibo točemřelo,
abg profíel Sirael futbou nohou a jať
pobimně gablogeni iíou nepřátelé jeho;
Iib ten miběl obIaf gágmčnú, ťterómš
%ůb jemu ufaóoroal ceftu bnem a noci, on
pil 5 pramenů, ťtcrg'cbš Qofpobin [d)roal
ně a góóročně ť uťoieni gígně jeho rot)

mobiI ge ífólg. SRicměněípuftil fe tento
nemběčný Iib bobtobince Mého, miloíti
mébo ?Boba otců froúá), a fořil ie bibně

mobIe. meč Wtoigiš, ač ie při prmním

mgeóření této neměrg náramně rogborlil,
přebce negoufal nab noptaroením Iibu;
opět fe mrátíl na boru,_ opět proňl
vsáoípobina ga nemběčnú Iib, opět mrgl

m fomcnně befťn žBoši přifáganí, a opět
máti! fe ! Iibu “němu, aby mu roůIí %oáí
gkoěftotoal.

% to, milý čtenáři! máš [nab bitů)

aneb jíou ti oíobg pobřióeny, fterě fe

btubúd) cbgbbopuftilg, ačjftje bglpoučo
mal, motomal i potreftal. Dpět a opět na
rotótilg fe m ímou fiarou chybu; neš nesou
fei nob iid) naptaroením. %obli fe ga ně,
aby je miloft %oši obměťčila a !! boto
nalému pognáni iid) chyb a toab při
mebIa; opět napominej a ťútei, poučui
ílomg přátelfťómi, tteftej florou přifnúmi
a boufei, ge Eonečně příibe bobo ieiid)
nápramg. %gbgť ťapťa mobg pabajici
čas E čaíu na trorbú ťómen i tento ťámen

hloubi, aš bůl to něm gpůíobi, pročbg nemělo
[[otoo [úífg a íIomo 2303, ropě fe čaftěji
opaťuie čloměťu, Eonečně obměťčiti írbce

iebo a garóti fe to ně? Smilofť %ogi ieft

mocna a půíobí ro čloroěťu něťbn mšiťem
melíťó přemrat. — 'ižoťtéš dmbiIa-li bcera
trvá a Neila-Ii pábem Šaloftng'm, ťbgš
nyni pábu íměbo těšte čelí a oplatámó,
přeítaň bele tteftati ii těšťúm bněmem
imám, negapuóui ii bele & bomu, aby fi
negoufala. Dbpnftil .SBůbIibu SítaeIíťému,
obpoufítěi i ty roloftnimu plobu fmému!
©33qu mííať pečui, aby chyba ble mošno
fti napraroena byla a aby nebyla bceři
tmě bána přilegitoft f pábu noměmu. Šče
nif toliťo ten tteftu boben, Eboš flefl,
ale i ten, ťboš neboblibfou a flobofti
ímou l? pábu přilešitoft pofrgtl.

57. Iiltanomení [lušeb Božím;
3řígtní Dontnně & polnoútnébo nářabi.

913 bo tobo čaíu neměli Sfraelítě
smlófítnibo pofroátněbo mífta ! flušbám
Šoáim ařígeněbo, núbtg bylo boceIa ímo
bobno, Hušbu 93ogi fonati bob“ na tom
buť na onom míítě. meimíce íobě too:
lili ! [Iugbě %oši mífta taťomá, na fte—

tg'd) fe 93.35 gieroil, info 11. př. Sotol)

na ceftě bo inegopotamie abělal oltář na

tom míftě, na něm fe sBůb jemu uťá
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3aL sžlniá měli 3mlájjtnibo l'něgjtroa, tte

rě3 59 bylo jlušbu 2303i ťonalo, nljbrš
obyčejně otcomě robin tuto pominnoft
3aj'tátoali.

Sloni mfjať bal %ůb Wojgiííomi to3
ličná naři3eni, ťtetp'mi jlujba 93o3i uj'ta
notoena jeft. íato noři3eni jebnala a) o
jmatgni a pojmátném nářabi b) o ťněáítmn
c) o obětecha d) o jlamnoftecl; o pojmátng'd;
hned), 0 čem3 nyni a to nájlebnjicicl)
třecl; obftamcid) jebnati bubeme.

Sble přiťa3u $o3ibo fmolal 93201,

3iě tojjeďen 3áftup ígnů ijraeljócl) a řeťl
ť nim: Sentot' jeft to3ťa3 ájojpobinůro:
Sobělte u jebe ptmoting ěojpobinu.
Řagbg' af je bobtomolně a OČJOÍIIOIImgfli
obětuje Qoípobinu: 3lato a ftřibto a měří,
ooj'tatoec mobtg' a jjatlat a čermec broa
ťrát batmeng' a řment a jiné měci
ťm3bčláni j'tánlu Šojpobinoma. % oběton
mali melmí ochotnou mgjli i náboŠnon
prmoting ©oípobinu ť bělóni ítánl'n jmě
becttoi. QoŠEoli ťjlnšbě a ťroucbům
jmatúm potřebí bylo, mnái B 3enami
balit nótamnice a nánfjnice, prjteng a
3áponlg, o tofjelilé nábobg 3latě; ale i
ženy umělé, co3 bylo napřeblo, baly:
pojtamec mobtg', fjatlat o četmec a
ťment, bobtomolně mjjeďo bátoajice; lni
3ata pat obětomoli lameni hrabě a monné
měci. S obětomal lib mice, ne3 bylo
3apotřebi, tat 3e Wtoj3iš přilá3al protoo
lati, aby šábng' mice neobětomal ť biln
Gmatgně, protoše obětomantjcb měci bofti
bylo a 3bo'molo.

Břibil pot Emoj3iš ftáneť ©ojpobinu,
aby byl na mifto chrámu. %gl pat
jiánelř ten třicet loťet blonbý, bejet
loťet fjitoťú a bejet mgjoťó; jlošen
byl 3 bejt 3 břimi brabébo a m3ócnébo,

3latem otomanýó; toto bejťg bylo lol
řolem ftanu 3aftřené lobetci hrubými 3

pofiamce mobtěbo a 3e fjotlotu, a fpo

třomolg je na nid) obta3g cbernbinů, pal
my a ro3ličné fměting mgfjtmoné. (štá
neť ten měl bmoje obběleni, přebnějjji
jmenomalo je Gmatgně; hrubé na3tjmalo
je Gmatgně (šmatúcb čili Gmotgne nejjmě
tějjji. Sebno obběleni ob hrubého je bě
lilo oponou ťrájně a bta3e mgíjímanon. —
ubělal taťé 9320133archu úmlnmg 3 bře
ma brabébo, a po3latil ji 3latem nejčijt=
jjim mnitř i 3emnitř, ť jejimš čtyřem
úblům přibělal čtyry ťrnbg 3laté, jřr3e
ně proftrčil brou po3lacené joeborg, 3 to
Šbě fttang jeben, aby je archa 3 mifta
na mifto nojiti mobla. llbělal té3 jli
to to ti ici 3e 3lata, ťteronš je při
ťtg'mati měla archa a poftamil na ni brou
cbetubíng 3laté, jen3 to3tabujíce Eříbla
3aftitali jlitomnici. SDo této archy pat
ble to3ťo3u &)ojpobinomo mlogil otoč ta=
menné bjťg 3álona, nábobu 8 mannou
a prut &ltonům; a pojtamil ji bo Gina;
tgnč (žmatg'cb.

530 (Šmatgně pal poftaroil fiůl 3 bra:
bibo břimi, otomanú 3latem nejčiftfjim,
na něm3 bměma řabg bmanácte cblebů
přeblo3eni, a ťabiblo pologeno bylo. 5135:
pramil taťé mifťg, tabitelnice a toflil'o
3e 3lata nejčiftjjibo, to nicb3 je obětomalg
oběti mofté; té3 jebmitamenng' jmicen
tomang' 3e 3lato nejčiftfjibo, no něm3
poftameno jebm lamp naplněných nejčij't:
jjim olejem; o. oltář ť pálení mon:
ných měci, jenž; byl břeměnú ale oblo3en

3latem nejčiftfjim.
Sťolo ftánln 3řibil Emoj3iě přebjini,

obtagenou 3e tofíed; fttan oponami, to ni3
byl pojtamen oltář měběnú l' obětem 3á
palnúm a nmgmablo, to nemá řně3i ruce
i nobg umúmati mujeli prmé neš oběto
mali Šojpobinu.

noo; bgl 9Jtoj3iš mfjeďg tgto měci
3ořibil, přiťrgl oblať ftánel jměbectmi

o flóma ýojpobinoma naplnila jej a Fog
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lolí SJloišíě ho (žmatgně ©matód) mcbú=
3el, aby fe tahil B ýofpohinem, ilódml
blob mlumícíbo ašoba ? iobě ge [lítomnice,
ftetaš byla nah archou úmlumg megí
hměma djetubínp. Dblaťem tím, ťtetg'g
byl přibral ftánel 'ípofpohinům, aptamo
moli fe Sítaelffti toe ínm'd) tašenícly, iť=

ítliše lhp oblal oh ftónfu ohftoupil, brali
ie na ceftu po Doufed) fmp'd), ieftlíše tog
fíel B touhu, aůftúmalí na těmš míňě.

%oaiímání.

1. ?lčťoli Wil), tmůrce a mláhce

nebeB a gemě jeft mfíuhg přítomen, chtěl

přehce amlafítním gpůíobem bghliti meči
lihem imám a [íce m ftánťu, ieiá s.Ilíoigíš

hle togťagu 93ošíbo bgl aříhíl. Siam fe
chtělQoípohin potlátoatí 6 Siraelem, tam
ibtěl lihem fmou melebnoft iemiti a ímácl)
miloftí poíťgtoroati. Sten tam íměl Sirael
QSobu ítoěmu obětí přinófíeti, ielifoš jen
tam fi $Ban ímůi pogemffó bot mgmolil. —

sRa míítě ftánlu byl pal poghějí togfta
men 3 togťagu ?Boáíbo íltooftnó obrům

io Semíalémě. ——Salo m ítatěm galoně,

tal“ i m noměm obral fobě ?Bůb iifta
poíroótná mífta, aby tam atoláfftnim spů
fobem byl lihu fměmu přítomen, aby tam
ptohbám iebo naíloucbal a byl ctěn, i aby
tam atoláíítním gpůíobem ímé míloíti
a harp roghámal. Siato mifta iíou nafie
cbrámt) cíli ťoftelp.

aněifíímu ofroiceněmu měťu nelíbí
fe ííce to, co íe %obu líbí. sIštamít' ně

fteří: sJiač mam ho ťoítela cbohiti? %Šhgť

íe mo'gu homa íař hobře, ano ína'hieňtě
lépe mohlití nešli m loftelel %emghě
lanú a fptoítnp' čloměť necbat' cbohi ho

ťoftela; moánat', že mu to ptofpěie, se
fe tam něčemu hobrému přiučí, ale mófíe

mghělanú mug, mus učený, muž bobatě
nahaněbo hucba tobo nepotřebuje; ten

íe mohli ng hucbu a to pratohě m ťtůínč
přítohě. Qi není příruba neimčtňí, nei

[taíněifíí a neimelebněifíí chrám Qioší?
Qi [thee člomčťa, ťhgg fi mpjhe ho tobo

meliťěbo íměta, ťbgg nablíhne to tu nebo
blehnou tog'ffi nah febou, ťhgg nablíhne
to tu ťráíu lolem febe, neťgpí citem 5boš=

nofti a rohěčnofti mice, neš fhgš [e_octne
to ftínu čttoeta loftelníd) ghí? Qi ieft
měčnú a neobíáblá bgtoft ?Boší m ťoftele
mice přítomna neš l'he iínhe? íať, hím,
něfteří mlumí. — Šicí; nechme taťonm'cl)

řečí mimo febe plynouti. — Sion to
ťrúíná íloroa ale neplatí o faghém
a neplati nafftge. *Břítoha gaiíftě atolů
fftě 3 jara aneb m letě, thpá po mlóge
mgfflo ílunce, potogbuguie člotoěťa ťúšaíu
nah ťtafou ieii, i i obhitoení melilofti,
moci a hobtotp Qiogí; ienge lihě iíouce to
muto poblehu umgllí a cbohíce fmětem
pobřígení to [múd] mnobácl) ítatofted)

a ttuhedo, přítohg neiťtóíněifíí málo aneb
nic íobě netoffímaií; co henní to amíiehní.
91 fhgbg fi i ftaB přítohg 6 patřičnou
togtoabou mífimlí, přehce mfielílč i nei
roelebněiffí giemp bot a úholí nepoflptuií
čloměťu oněo'q potřeb, iícbg fthce čloměťa

Šúhá a šígní. sBřítoha ieft meliřó hům
%oáí, ale čloměť mihi fe m ní co nepatrná

tmot, ieně muíí S touto přítohon gapafiti,
aby mu mghala, čebo ř Šimon: potřebuie.
%aptoti tomu loftel, omfíem ien malá
hům QŠoší, ale melebnó giolafftní přítom
noftí %oší, připomíná člomělu, že ieít
neien tmot !Boší, ale talé hítě ?Boáí, přeh=

mět atolófítní láílg a amlafítníd) míloíti
?Boáícl) a že jeít ítmořen netoliřo, aby

to tráfně přírohě toboto íměta íe prochá
5el, nóbl-3 abt) ghe proípímal ť Šílootu
mgšfíímu a hoffel ! branám fměta nelog
flomitehlně ťtanííbo. En teht) to ťoftele

mtbagí ho írhce lihíťébo ohlašující cit hě=
tinne' úcty a ldflg; člomět cití ghe, áe ieít
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to bomě Dtce ímého, še jeít 3be jaťohh
3řeteblnice ol'a ?Bošiho, še Dtec nebeílh
3be ho čelá, abh ho objal m náruč ímou
a napojil pojilou, oímětou a jinými bu
ííemnimi bath. — Bbe taťě čloměť wibi
třtiteblnici, the přijal to ímátoíti ťřtu 3á
tobeť šiwota buííemniho, tu mihi 3pomč
blnici, l'beš ro po3bějííich letech opět a opět

QSohu ílihh ítoěho naprameni íl'lábal
a obpuíítění ímhch min bochá3el, obťub3
tebh oípraroeblněn, 8 gšohem a B íebou
ímířen mychá3el; 3be l'a3ateblna, oblubg'g

ílhchal íloma ho marujicía m3bělámajíci,
íloma pohnutlímá, ptam-Lola etnoítněho
a ťptaměmu cíli meboucho 3itoota; 3be
oltář, ítůl wáně, ťbe3 íe to3bámá chléb
šimota a tbe3 toho chleba přijímal čaíto=
tráte ? ípáíe ímé buííe; ghe ťonečně po
3emíl'h' trůn ?Boší, ítoathne oltářní, ťbe3
?Bůh m 3půíohách chleba a mina íe tají,
ťbe3 íe památla ímtti jeho, neťtmatoá
ohět noměho 3áťona toná, a tolem něhož;
je mííiďni to3ííafní, ptáme moubři a 360
ání libé ben co ben aneb aípoň to neběli
a me ímáteť íhtomášb'uji, ahh pobohně
anbělům 3 plného írbce žloha chtoálilí,
oílatootoali a jemu ímé biťh i ímé proj

hh přebnáííeli. —— Singel čloměče ne

měřicí, jen3 íe ímou 3ho3noíti u meliťě

přírobě chceš honoíuti, oplhmá írbee tmě

tale taťomhmíto cith blašeněho bítěte
hoáiho u pohlebu na melith leB a íehe
ťtáínějííí ťrajinu? Qlj, pramíŠ-li, še tomu
tat, neměřím, ano ípiííe íe bomnímám,
3e too íe m ťoítele moblíti nechce, jinbe

íe 3ajiítě nemohli; aípoň ti libé, ťteříš
je na ímhch ceítách aneb při práci to ííí
tem poli moblimají, ti mííiďni melmi tábi
chobí bo l'oítela, ahh íe tam 8 jinh'mi
ro htattíťěm ípolťu a jaťohh jebněíni
úfth a3 jebnoho írbce moblili, a jen
tent'ráte íe mimo loítel moblí, tohá jim
bo toítela jíti nemoáno. Štbo mííal to ho

mě moblíthh mobliti íe nechti, ti je nemo
blimají nil'be a nilbh.

2 QBeliťá byla ochota, ťtetouš lib
iítaelíťh f mhítameni ítánlu ?Bošiho při
ípimal. Rráính' to přillab pro nás, aby
chom, ťbe íe jebná o mhítatou, optamu
a o3bohu ťřeít'anílh'ch chrámů, 3 láít'h
!%ohu íroh'mjměním a ímou prací přiípi
mali. %ehot' mííelilh ítateť, jím3 mlábneme,
jeft barem a ítatt'em 2303ím. Dmííem
mg tale přiípěli ímou praci, ímhm bů
mtipem l' nabytí a íhtomášběni ímh'chíta
tťů, a mííať ťbo nám bal íilu těla, lbo
mtip Ducha, abhchom mohli a uměli 3a=
ííti? a fbo bal beíítč a tepla, aby, co jíme
3aí'cli, 3niťlo, 3roftlo. www a bo
3tálo? sBtotoá íluííno, abychom Dárci
mííeho balí tafě čaB t čaíu bůta3 tobě
čnoíti ímé. llčinime-li tim íobě íířobh,
mííať QŠůhínabno nám ji nahtabiti mů
ěe. — Salome bátťh, ťtetě 3hoáni třeít'a
ně bámaji huti na mhítatoeni huti na
o3bohu chrámů, blouho íe ubtšuji to to
ítelich a hhmají potonííttou jejich _mábh
utěííiteblnou i m3bělámateblnou památřou.
s]3í'ebťomětěmito bath mlutoi ! mnuťům

ímhm aň tal'to: síZto3nejte, jat brahá
a milá nám hhla ím. mira, anto hotomi
jíme hhli přineí'ti pro ni la3bou obět. ©e
trmejte to ni a chomejte íe ble ní! s„milujte

ítánel $03i, jaťomh jíme homilotoalí. Bbe
bům maííeho praměho Dtce; bům ten
byl otcům roaííím bům útěchy, obecná
í'tubniee buííemní íilh, hhl bům meípol=
ného jich ípojeni to láíce ! ?Bohu, bům
ten 3ůítaň mám nejbtašííim běbicttoím
po otcích a ula3uj mám ceítu, lub93
mám l3e 3a nimi jíti a jich íít'aítně bojiti
u %Ohal
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58. - lípanommí Iauěšrhoa.

% grolófjtni tněěfttoo gřibil
Smojjiš na togťag 9303 a gafmětil fuíta
mičné jtujbě QSogí pototení Rémi. Stog

běleno jeft pololeni Eěmi ro trojí řab,
tat jato i (žmathně trojí obběleni měla.
Žito řábomě bhtí: l. mejmhšfji ťněg,ftetě
muě jebiuěmu přijluffelu toftuporoati bu
Gótoathně Gmathch; on [polu bhl
hlatoou celé cítťme giboroítě a nejmhěfjim
joubcem celého naroba. Stejbůlejitějjjt
ouřab tona! jebenťrate bo rota na roe
Iiťh' ben očiíjtoroáni, ťbeáto bo (Šmathně

©wathch mefjel a ga íebe a ga Iib jmit
nou obět mhťonal; jemu tej přijlufjeIo,
ťbhg toho potřeba th0, Běoípobinem
fe porabiti. ——moucho, to ttetěmg nej

mhěfji ťuěg,jlušbu ?Boši ťonal, bhlo roeImi

jftoojtně. mejpřebnějfjí čaftťh jeho bhlh:
a) mrchni fjat, ťteth'što totem jejj'tth', jen
to proftřebťu nahoře ottoot měl, ťubh je
hlaroa profttťomala. Ebola při pobolťu
téhoš roucha, jej, aj na folena jahan,
ubělóna tha mikin! jaťo jablťa grnatá,
proměfjena jjouce glathmi gmonečřh, abh
[Ihjjc'm th, tbhg měl tochógeti a tohoho:
aeti ge (žmathně. b) mátameníť ((Šfob),
na ttetěmg míjel c) Snaprjníť, na němž
poIoŠenh bhlh čthth řabh ťamenů bra
hhch, to nichž jmena btoanácte potoleni
ijtaeljťhch mhthta tha; a paf d) plech
ae glata nejčijtjjího, uroógún na čepici a
mific pob čelem ťněge nejtuhějjiho, na
tterěmš mhthto bhlo: ©matě ěoípobinu.
QIron bh! ptmni ťněgem nejmhšfjim. —

2. Rněáí, jimšto tho přijtupotoati bo
Gmathně. ít byli ;; tobu QIronotoa.
Duřabem jejich bhlo: obětotoati, mobliti
je ga [ib a Šehnatt jemu; paf Iib m gátoně
mhučoroati a f oftřihani jeho togbugotoati;
fpqu paf měli šimotem cnoftnh'm Iib

přebchúgetí. Sato nejrohěfjí řněg tař i
oni čtoláfjtni měIi roucho, tonajice úřab
jmůj. —

3. Béroitě. Bémitem bh! tagbý muž
3 poťo!eni Rémi. Dní řněším při jlužjbě

?Boái příjluhoroali, má; měli při ftanřu
a oftřihaIi rofjeho, cogtoti tněmu přiná
Iešelo; při tašenich na poufjti ftanet a
nůřabt jeho noftlí; pojbčji paf, tbhš na
míftě ftánťu mhftamen jeft chrám to Ses
tujaIemě, náleželo jim, jej hlibati, otroi
tati, gamitati a čiftiti a na pojmátně
nařabi bohh'šeti.

Gměceni uejprronějffího nejrohějjtho
tněůe 21mm a jhnů jeho na tnějftroi
febm bni trroalo; a tbpg bh! ojmp' ben:
obětotoal QIton ptmni obět nejpttoě ga
jebe jaměho a potom ga Iib. QI ťbhě
pat žDtojjiš a QIton líbu požehnání balí,
uťagala je flétna ©oj'pobinoma rofjemu
mnogftroi, neb tohfjel oheň nebe a fttá
mil obět gapalnou.

magiimánt.

Šojpobin uftanomit ftrge SJtojšijje
řáb tněšíťh'. ©hn Qtoái a batce noroěho
gútona, Sejíš Rnftuš, na mifto onoho po=
motal tněáftroo nomogatonni, anto bi
frohroolenhm jmhm apofjtolům: „Satoš
mne mhjlal Dtec, i já ropjilam mas."
(San 20, 19).

QIIei proti tomu gřičeni ©hna $oěího
teptá nač toět a moto: Stač potřebujeme

ťněšftroa? ŠDoťub [ibftmo tho nemgbě
laně, tupě, hloupé, ro oněch bobach pomět
a blubů, omfjem bplo gapotřebi l'něái,

fteří bh Iib webů a poučoroali; nhni
mifat, tbhš jíme již boípěli to obecně togbě
Ianojti, tbhg i [ib mhučen, oftoicen, jebe
měbom, netřeba nam tědh gemnějfjich pří

Iepřů a břemen gjemeněho náboženjtmí,
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netřeba nám šóbně bucbomní nabmlabg,
a protoš lněší ifou abola gbptečni.

muse, míln' čtenáři! obci tobě m9

lošiti, proč i nám fněáí ieft třeba. Sfout
ťněší ť tomu určeni, ť čemug i sníme
Glyn %oší na fmět příFel. Weboť on
fám bí: „Balog mne poflal otec, i já
pofilám mda" QI ťčemu byl mpflan a
přinel [em Gpn $oáí? Wa tu otáóťu
obpomíbá ou fám, an bí: Sá ifeutfmětlo
fměta.“ (San 8, 12). „Sá ifem cefta,
pramba a šímotf' (San 14, G.) Soft paf
Étiftue fmětlo gáčící nebefťou pram
bou, ienš fmítí bo ftbcí mffecl) libí,
jenš ítáší noční mtúťott) lži a blubů.
Dn ieft čim ot, anto fmou miloft mlěmá
m libftmo fmtti propablě, aby je čfřífií
a mpboiil 3 bnilobp břícbu, ltetóš fešíra
ťořen šímota naffebo. — Dn ieft cefta,
ieliťoš nám uťdgal flomp i mlaftními
fťutlp fmómi, ťubpš ť$obu a lměč
němu fpafení jíti a bojíti lac. ?lno,
f tomu byl ©pn $oái ob Stce na
fmět mpílón, aby ťaábp', ťbog m něbo

měří, měl šimot měčnp' a m tomtéá fpo

čima talě úťol a určení ftamu ťněáflěbo,

aby lašběbo mírou m Sešíne Rnfta mebli
ťšímotu měčněmu. sBobobně iaťo Striftus,
má bóti čněgblaíatelem ptambp fm.
giemení, má býti togbamačem milofti 9303í,
ťtetaš toaněcuie m frbci lófťu Mšobu, a
má býti proftřebníťem u Qboba,aby
ftalo fe fmíčení meči %obem a libítmem.

23mm, ťbpš ift, milý čtenáři mítou
pil bo toboto poóemílěbo šimota, ťtáčel
tobě mftčic íluba sBáně, přináffeie ti mi:
lufl ?Boši m ím. ťčtu, abys byl moci
mobp a Queba fmatčbo grogen ť Šimotu no

měmu, apr byl očiftěn ob ptmotníbo
břichu, abys bpl pofměcen a pomolán ga
bítě 9303 a ftal fe běbíčem Šímota měč

něbo. — Gotma íe počal roaminomati
togum tmůi, íotma tí počal mpíliti a

mlumiti, přiftoupil ťtobč mpflanec Rtiftům,
a čiemtl tí ašoba a mlaftnofti či bolona
lofti iebo, lřífl bo ftbce tměbo iifťru lóflg
ť %obu, učil tě iemu' fe mobliti a iebo
přiťagóní plniti. — ářbpá pač if! byl
pufítěn bo proubu meřeiněbo Šimota, ťbpš
ft mhočtl na boiifftě fměta, apr tu bo
iomal pro Rrifta a pro ímou fpófu,
flošil melelněg, bifťup, na tmou blamu
ruce fmě, moble fe, aíbgb pčiiul buchu

fm., bucba fílg a lafťp, umění a bágně
2303 m fmátofti fm. bíčmomaní. — Rbp
ťoli buffe tma ólačněla a gatoušila po
%obu, abp fe [poiila 8 ním m cblebě gis
mota a brala gněbo Šimot, iaťo ratoleft
běře 3rěmp: toš tobě Eněč m ufta mlošil
pol'tm anbělfló, aby tmůi šimotpogemíťó
ftalfeialo nebefťp'm. — sIšal'lí ifí ťlefl, a
břemeno břichu tigilo tmou mpíl tať, ge Ífl
íe lelal buboucíbo foubu a fpramebliměbo
treftu ěBoŠíbo: ťněg ifa ťtomu ob Rrifta

mpflan, mpílbífel pláč ťajgícíboftbce tměbo,
umpl bunt tmou m ťrmi $erónťomě a
moci, ťterouš mu Gun !Bogí bal, 3měfto=

mal tobě obpufftěni břícbu, čla: Dbeibi
m pofoji, obpoufftěií fe tobě břichomě
tmoii. — 91 aš iebnou. přiibe poflební
bobinťa tma a ímět a co me fmětě, mfíeďo

tě opufti — ieben tě neopuftí, lněg po
fpíffi ť tobě, bubiš me 'bne, bubiá opůl
noci, m mragu a bouři pofpíffí f tobě,
aby ti přiueíl útěchu a pofilu' 8 nebe,
aby ti 3měftomal opět obpufftění přiobů

a pobal gambamel' lafčgn 2305, lěf bunt

a cblěb šimota měčněbo.. — 213 pal boi

fmůi bolonaě, a libé těleíně pogůftatťp
tmě uločí bo ťlínu černě, příftuupí gafe

ťněg fromu tměmu a pognamena iei
gnamením lříge; i tímto anamením mi
těgftmí a naběje naffí potěffí truchlící
přátele a připomene jim floma sBóně:
Sá ifem mgťříffení a Šímot, Ebo měří me

mne, má Šimot měčnú. (San 11, 25.)
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„Ba3atu6, přítel náš ne3emřel ale lpí;
půjbu a m3l'řijím ho." (San 11, II.)
255 ben měčnofti u3řite ho.

953 tom tebh můšeě po3nati pomo
lání nomo3ářonniho fně3jtwa. 3- není
toto pomolání be3 obtí3i a nebe3pečí.
Rně3 jja ť pomoci molán, nejmí je báti
ani 3imh ani horťa, ttáčetiinují ho pro
pafti nejhlubfjí, na mtchh nejmhšffi, bo
galářů a bo Hpitálů, byť bh tam 3uřilh
nemoce nejhocfji a nejmhffe naťa3limě;
ou muji nafabiti 3iroot jmůj, mují jíti
3a omcemi imhmi a bhtbg to ftálo i jeho
3btamí i jeho 3itoot, neboť řell mu slián:
„Qobch pafthě bámá šimot fmůj 3a
omce “ně."

*Balli tebh lbo nepotřebuje Šábně
3jetoeně.ptambh, 3ábněho obpufjtěni hříchů
a nopotřebuje uifbh 3ábně útěchy, 3ábně
pofilh ro poťufjení, 3ábně miloni %o3í,
ten nechat říťá, 3e netřeba Eněší. —- 3e

liťoá mna! tobě, milh' čtenáři, na těchto
mned) měcech mnoho, ba míjeďo 3ále3í,

tal ma3 fi ftatou lněgflěho; a poněmabá
líbě tohoto ftamu jjou latě jen libé, jjou
libjlhmto3ličnhm touhám pobrobeni, mohli
je, aby je žBůh jmou miloftí nabal a
říbil, tal abh ftábo Sřtiftono mělo jen
hoclimě pajth'ře, přillabně, míjí uctí) a
lájl'h hobně můbce na ceftě ť šimotu
měčněmu.

59. ,Bříjení obětí natojákonníd).

Ěůh přebepjal 3áťonem Emojšífjomh'm
oběti to3ličué, 3 nichšto. nejbůle3itějfjí
bhlh:

1. oběti ťtmamě, jeftámající 3e
jťotů, aneb 3 bcobněho bobhtťa, toti3
aomcí, 3l'o3, 3holubů, 3 hrbličeť. ihto
oběti bhlh hub: &) 3ápalně, na toh3nání
nejmhěfjího mlabařftmí bojího nab míje

mi tmoth; bull b) polojně, na 3namení
bitů činění 3a obbršená bobtobiní, aneb
na 3namení proij 0 ubělení uotohch mi
lofti; aneb o) jmícně 3a obpufjtění hříchů
a pcominěni.

2. oběti neťtmamě, a fice bull:
a) juchě, fllábající je 3-moul'h, 3chlebů,
3e 3m 3 ťabibla, aneb b) moltě, 3 mina
a 3 oleje.

SIN-iobětech 3ápalnh'ch jpálilo je míje

clo, při obětech pofojnhch ale jen tu!,
oftatní pal buB nále3elo lně3ím, buť
fněbl obětníť 8 Domácím lihem imám.

sBří obětech jmítnhch náílebující řáb fe
3achoroámal: (Slotoěf, ltech obětomal,
poftatoil obětní 3toíře u bmeří ftánlu,
a toh3námaje hříchh fmě, mlo3il ťuťu jmou
na hlamu obětí, na 3namení, áe nepta
mojti ímé na ni přenáfíí a ji 3a jiného
3áftupce moli. Sta to lněáí 3abirojje 3miře,
obětoroali na 3namení, še obětníť hřichh
jmúmifmtt 3aíluhuje, ji3 ale 3 milojtben
ftmi $o3ího obětní 3míře na míítě jeho
pobftupuje. Sirem 3obětního 3mířete lili
ťně3í ololo oltáře, na 3namení, če [mí
ření ob %oha přijato. Rouečně je obět

3pálila bull mneďa, butt jen něťtecě čáítťg
3ní na 3namení, še čloroěl oěiiftěn jfa,
míjeďh oubh a jílh jiné QŠohu3ajmětiti má.

Montecatini.

ŽŠůb t03ťá3al Siraelitům, abh mu
přináneli oběti. io pal mělo je bití
l tomu ťonci, abh tbojpobina co tmůtce
a pána nebeB a 3emě i co jměho můbce
a bobtobince mečejně mg3nároali a jemu
pominnou poctu a ojlamu m3bámali, čili
abh jeho neboftíhlě melebnofci co nejpo
ťocněji je ťořili; bále měli obětmi fmámi
?Boha o notnou pomoc a pošehnání pto
fíti, i jemu 3a obbcšeně bary a miloíti
bělomati, ťonečně měli těmito obětmi obje

12
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míti, še fe fnoší ga fmě břícbp neifměteifíi

mu QŠobu fmému bofti činiti a ěe ptofí
ga áábouci prominutí a obpufítění mint)
ímé. — leffal' tuto mfíeďp oběti nabý
malt) ien tím cem) a účinťu fměbo, ge bplt)
přebobtagením oné taiemftmí plné obětí,
ťterouš gaílíbenú 9Jleňáš ímému nebefťé
mu Dtci pobal na břemě ťříáe, anto ga
břícbp fmčta trpěl a gemřel. „SBěci tt;
ifou ftín buboucíd), ale tělo ieft Sřtiftomo
(Rot. 2, 17.); neboť „nemůže ťrem búlů
a ílopců břícbp 5ablabití't (Šib. 10, 4.)

Seliloš tebp toto oběti Éobu fe bolo
uale líbiti nemoblt), ani; pol nemobla
ťrem bóťů a fl'opců obpufftění břícbů a [mi

ření B ?Bobem mgmoci: Bítoupil toneěně,
tbgá ie čaforoé boplnili, iebnotočentj Gan
%oěí na fmět me5i libi a co blama a gó
ftupce jící) poloŠil ga boťonalou a na
měly uímiřuiící obět fmůi mlaftní šimot,
fmou Eten) a ímé tělo, bom ie na ťříái

gmařiti a abubiti. ——% ieít toto pobání
febe íaměbo obětí bolonalou, poně
mao; fe snim mffecefa úplně begemfíí
móminlp fmtti měnomal, poněmabá fe mě
nowol pouge 3 neiocbotněiífi pofluífnofti
„mému nebeíťému Dtci i 3 nejčiftífí a ne
neťočné láífg l' libem, a ěe tento sBon bpl
proft toffí i neimenfií mint), i se nebyl člo
měťemale bptoftí neíťonale rogšíit, ano [a
múm fpnem %oáím. — Go obětišibů magna
čomalg a čebo iimi bocíleno býti chtěloa mě
lo, to mne to této oběti Sřtiítowě gabtnuto
a pofpol to neimpěfíi míře ?Bobu pobáno
ieft; neboť fmrt *Báně ieft &) nejbolona
leiffi obět cbmólp a oílamp ?Boáí.
&%tom gaiitíé neiblubífí iewí fe úcta
a 3 tobo neimgšní pttjfťá cbmála a fló
ma, ge (šou ?Boěí íl'lúní a ťoří fe přeb
fmatoftí a welebou Dice [mébo a jeft
bo pofluífen aš f fmtti, ! fmtti pal
ťříše. b) 3 jeft tato obět neibolonaleifíi
obětí fmítnou; neboťmina mefíťetébo

libftwa fmířena a fblaaena ieft, tbpš
Gun ašoáí poťutu břichu na fe logon), fmou
fmttí na řřígi boáíťě fptameblnofti boftí
učinil; ifmp'm bolonalóm poilufíenftwím
ono gnectění a oni) utóšťp nabtabil, ftettj
mi fe libé iwou nepoíluffnoftí proti bo
gfťě melebnofti bgli ptobřeffili. *Bíl'feť
fin. sBatoel: „!Rebo ieftliše ťrem foglů
a bplů, a popel ialomíce, poťtopuiíc
poffltoměntjd), poíměcuie iicl) ! očífftění
těla: čímš mice l'tem Sřtíftoroa, ltetúšto
fťqe Sucba fmatébo íebe íaměbo obě=
tomal nepofíťrotněněmu $obu, mgčiftí
ímčbomí noffe ob fťutl'ů mrtrogcb, Hlou
Šení Qiobu áimémuJ' (Šib. 9, 13, 14).
c) íaltéš jen [mtt *Bóněneibolonaleiííí
obětí ptoíbg a bitů-, nebot mneďo
bílo a mefiťeten Šimot Sešíne Reifta, 3mló=
fítě paf bomífení bíla a bolonáni Šimota
iebo, mu, bylo iaťo nepřetržitou a flu
tečnou moblitbou, abt) mffelil'ú miloft
2303, iená na llťřígomaněbo B nebe befíti=
la, ie talě na mefíťeté čloměčenftmotog
léroala. QImuseli paf jaťá profba ?Bobu
mileifíi búti noo tu, jen; to boleftné fmtti
iebnotogenébo Gpna ?Boáíbo obložena
ieft? QI pobobnč není to bít neimpěffí,
bít přiměřený nefmítně a nefťonalě bo
btotě %oáí, anto (žpn aa nefčíílné bart)
a milofti, jeá Dtec libem ubělil, fám febe
ga bat temná Dtci info na máiem pro
půjčuje?

Seliťog tebp hmotná obět sBárta na
Eříši ieft boplnčl| a mrd) tuned) obětí,
muňlp mfieďt) oftatní ubafnouti a pomi
noutí, ftín mufil flutečnofti, obra; měci
[omě uftoupiti. —— 9159 mna? ubomé

ciel'roe až na louce měřil owoce oběti
Rnftomp učaftni fe ftóti mobli, muňla
tale tato obět *Bóně po míle potomní
měly ílutečně a to ptambě obnomomóna
a libem příftupna učiněna býti. Salt
bylo móílomně ob protoťů přebpoměbíno:
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„S)temóm3alíbeni m más, ptami %ofpobin
3óttupů, (\ barů nepřijmu 3 tuto mafii.
meho ob mp'dwbu flunce a3 na 3ópab
meIiťě ieft ime'no mě me3i nútobp a na
ťa3běm miftě obětomdna býmá iměnu
mému obět čiftó.“ (Wat. 1, II.)

QI tatomou čiítou obět uftanotoit
Se3iš Rúftuů při poerbni mečeři; ieft to
obět mffe ím.: ftóte trmaiíci obět Síto
wébo 3ótona, m ťtetě3 SÍtíítuB pob 3pů
fobou (bleba a mina fměmu nebeíťému
Dtci tuřami [módJ tně3í nettmamóm
fpůfobem fe obětuje, iaťo3 něťbg na řři3i
ťtmamóm [půfobem fe byl obětomal.

Waiice mffíďni toe mffi fmatě boto

nanu obět a na ní „maitce meliřébo, nei
mpěífibo ťně3e, ttettj3 pronitl nebefa,
Se3iífe, ©9110 $o3tbo, přiftupme3 tebg
B boufánim ? trůnu miIofti, abpóom
bofíli miloftbenfttoi, a naIe3Ii miloft ! při
bobně pomoci." (Šib. 4, 11, 16.)

Gm. Ěomáě Rempenfřý píffe: „Eby
bp íe neiímětějffi taiemftmi meffni oběti
tonan jebině na iebnom miftě me fmětč a
tolito ob iebnobo fně3e, 8 jat borouci 3á=
boftí tou3iIi bg třeítaně po tomto miftě,
po tomto tně3i a po tom, aby mohli
tomuto taiemftmiptnému pofmátněmu mú
touu přítomni býti! ?lmffat Reiftuš
obětomán bómá na mnoho mifted) a ob
mnobo tně3i; i co3 mufíme naříťati na
ímou rota3noft a bucbomni Ienoít, 3e náš
touha [tbce nafíebo netóbne tu Reiftu,
m něm3 přebce mffetitá nafíe naběie
u 3óíluba fpočiroá, a tterp'3 jeft naffe
mytoupení a pofměcení, útěcha poutnířů
hnzomfřhň n pořnn \'[nfl—nořmífřnnu! 9mrvow'“)l'V “" “I' “WVIIW'“
co3 mufime 3eIetí, 3e tat mno3í málo
fi mffimaii onobo pofmótnébo taiemftmi,
řterě3 nebefa obla3uie a meffřeten fmět
pobimem'm naplňuie. (503 muíime opla
ťámuti, 3e tat mno3i tařomě nempflo=
miteblné mitofti nebbaii a biIem ji 3amt

buii, bíIem nepo3ornoftt a poborfflimg'm
fe cbomúnim při flu3t>ódy 230316 Reifta
tupi a banil"

60. unanomrm' Docuku.

QBp'roční fmáttt), ťtetě3 93% ufta=
nomil, bptg núítebuiict:

1. ©obota, m ťtetě3 naříbi! ©0
fpobin: QBi3te,abpfte foboty mé oftřibali,
nebo 3namenim ieft me3i mnou a me3i
mámi, abpfte mčběli, 3e já jíem Qoípo
bin, ien3 pofměeuje más.

2. ělamnoft melířonočni či
ítamnoft přeínód; chlebu neb přefnic na
pamóttu mpfmobo3eni 3e [Iu3ebnofti egypt
ffě, m ttetú3to fmóteť obětomali be:
rónta be3 poffřmrng, mofo pat 3 něbo
jebti B netmafíenými chleby a B tatátg
poInimi.

3. ělamnoft letnic, na pamótřu,
3e .SBůbjím bal přiřó3áni na hoře ©inoi,
a ípqu na poběťománi 3a ourobu 3emítou.

4. (žlamnoft ftónt 11či pob 3eIenou
na památtu, 3e %ůb je 3á3račnóm 3pů
íobem 3acbomat, řbp3 na pouííti pob
ftóntp bpbleli. _

5. SIBetiťp' fmáteť očiííťomóní,
řb93 neimgšfíi tně3 nejbůle3itějííi úřab
fmůi tonat, tbp3 toti3 obětomal 3a břicbg
celého nátoba.

%o3iimánt.

23135uftanomil, aby 3íbé m jiftě bnp

a hth nh mfíoliřo hrm—ofe :hgmiiro“ Al./Vy Uv DU'IVDIG\r v'nvv

múbtabně fe flu3bě 98031'měnomali. OS)?ěIi

toti3 na těchto bned) Éofpobínu fmému
fe tIaněti, jemu obětomati, bětomati a
ímé profbg přebnáfíeti čili fe mointi. —
íaťě i m noměm 3óřoně jfou iifté bnp

a bobo !? tomu určeno, abychom to nid;12'
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$obu atolájjtě a roeřejnč jloušili. Šábó
to tať přimgeuoft libjlá i účel jmatěbo
uúboáenftmi.

Sim, přitogenoft libjťá šábú, abb
ebom jmátlb a jmótečui bobg jlamili;
neboť čloroěť jejtúmá gtěla a abufje,
má tubij i bmojí šimot, a flCť šimot tě
Iejnb' nebo-li bmotnp', jaťtjš mají i gmi
řata; má mfjať taťé Šimot mběfíi, bufferoni,
pobobnč jaro čijtí bucboivě anbčlfjti. *Do
něroabá tebg člomět má broojí jimot, má
tale brooji šiwotni cil, jeben přitočenb,
megbejjjí a beubb mpšfjí, nabpřieogeup',
jeben pro čas, brubb' pro roččnoft. —
$%be čloměl neměl leč jen jebnobo po
gemfťébo cíle, lbbbp necítil jinébo blabu
leč po (blebě a jiné Šiguě leč po nápoji

obyčejném, ťbpbp, bim, čloměť měl jen
pogemjfébo a pomijejícíbo cíle: togbp
orofjcm ftačilo, ťbgjbp jen ptacomal, jebl
a pil a opět pracomal. Que čloměť má
taťě bufjemni šimot a bufjemui cil, tubiš
má i toběfji potřeby a toubp.

%le tebg čloroěr tpto [roč mpéfjí po
třeby a toubp uťojil a ! mgueíjeněmu
cíli bujjemníbo Šimota jmébo je blíjií,
potřebuje Etomu těg jiftébo čaíu a míftu
21 tento pro ufojení mgějfícb potřeb ufta
nomenb čaB jeft ben ímátečni, mífto paf
jeft bům %oši. Bbe ji má čloměť mapo
minatí, je tp bobinp a bnotoě, í'tetbcb
na semi ttómi, gaťlábaji jebo celou měč=
noft, je on fice Šije gbe to čaje niloli
míjeli pro tento čas, auobtj ge gbe má
togjimati, jágeti a galémati, aby jal tam
u blabé mččnofti. 3 šábá čloměť groš
běti, co a ja? má togjimati, ltetó še
jeft můle !Boší, jal ji mbplniti lac, Ebe
je má o pomoc a pofilu oblibnouti?
21 o tom o rojjem nabp'roá uípoťojující
gptámb ptómč to cbtámu báně; cbtám
jeft jjťola a iitočijjtě, fjpišiena a ftubně
bucba jebo.

lefjal ijm. nóbošeuftmišábú, abb
libé jifte' pojmátně bobg jmětili. Šlábo=
genftmí jeft totíj ipojení číotoěí'a 8 30
bem. Qašbb, fboš mi, je jejt $ůb, jenž
rolábue jmětem a ojubem libífúm, muji
je jnašíti, aby toboto ?Boba pognal, ctil,
jebo bbl pojlufjen a jebo přigeň čilí ga
libeni ji gjebnal. Štětce, on mují ble
běti, aby to jíme ipojení 8 %obem mftou=
pil a iv tom jpojeui je ubtšowal. .? tomu
mfjať potřebuje čaB, jifte' bug, náboáenjťě
jlatonoftí. % míbíme, ge mffiďni náro
boroě, Eoliťoěťoli jieb ?Boba, bbt i nebo
Eonale, pogualo, ťonali jiftě jlamnofti
? úctě boba ueb bobů jtoljtb. Rajbě nó
bojenftroi to tebb B jebou přinejlo a nutně
to Šábalo, aby je jmětil beu jmútečui.
QI mobIo-liš paf nábojeuftroí beg toboto

bne jmótečníbo, bege míjí jlušbb $oáí
obitóti? Qi nebplobp muňlo m gapome
nutí přijiti a gmijeti? ĚaE i najje jm.
mira, toto %obem jambm gjeroeně, jebině
praroě a jamojpafiteblně nábošenftmi, Šábá
jměceni bnů %obu roěnotoanbcb. $$an
bblina muji čaB ! čaju rolóbou bejjti
top'eb bnů omlajomóua býti, aby ne=
umabla a neujcbla, tal mují i buíje
libjťú to jiftbtb buecb tojou jm. mitb na
pájena a Šimena bg'tí, Bee ioabne, ťlejá
a jábnébo bobrěbo omoce topbámati ne
můše. aneb jal ptami jiftb jpijotoatel
(©anebetg): „(žmótlů a bnů moblitbp
jeft to bufjemnini Šimotě tal třeba, jaťo
to tělejněm tepání jíl. % nenalcgjóme
šábnébo nóeoba, jenž by jicb neměl.“

Qbo tebe) tujji bnp jmátečni a ne
bělni, lib ob niob molaje a bo jinať
nešli jluábou ?Boší gaměftnůmaje: ten
člotoěla libjťé biiftojnofti abarouje, u bo:
jašení manefjenébo cíle jebo mu přebíjí
a f gmiřeti bo íníjuje, ten i toroně míje
liťé nábogenjtmí bubí a eujjí.



61. Hěhterú přikúyúní pro nam
rolníků n panujřů.

míímo tato bal ějoípobín iefítě
mnobá iíná naří3ení 9koi3ínotoí, íměřn
iící ! tělefněmu í bnffemnímu blobu ná
robu mgmolenébo.

Šíbě měli na 3afííbeně 3m, čili
toRaman, 3ínsítífe polním bofpobářfímím,
blíbáním bobgtfa a m3bělómáním toiníe.
3 chtěl %ůb, aby í touto fprofton prací
fe m3běíároaíí a “lechtilí čílí pofměcomalí,
proto3 bal jím ro3líčná toebni poučlímá
příťá3aní, ťterá3 3míóíítě rolnífům a pa
ftóřům platila. Síonf po! to náííebuií
eírb [Iomerb obía3ena.

„*Brtootínp onrob 3emě [roč přínefeě
bo bomu gofpobína %oba [mého/' (2.
mtoig. 23, 19.)

„31393 meibete bo 3emě, Pterou3 iá
bám mám, a 3ítí bubete obilí, příneíete
ínopp B Hafo, prwotinl) 3nč mafií, ? fně3í,
ťterú3 po3broíbne ínopfu přeb &;)oípobínem,
abt) příjemně bylo 30 lodě, a poímčtí
bo. Gbíeba a pra3mt) a Prup nebubete
iíítí 3 obíIí a3 bo one, Pb93to obětomatí

bubete 3něbo 930511květnu." (3. S))toj3.
8, 23, 10. 11. 14.)

„Učinil-Ii bp fbo fíťobu na poli neb
na toíníeí, a puftíI-bo bomabo ímé, aby
ípóflo cí3í: co3ťoíí neilepfííbo míti bube
na poli fměm neb na mínící, 3a iftobu
iaf3 by fe utoá3íía, nabtabí.“ (2. *.Díoi3.
22, 5.)

„Rbg3 bubete 3ítí obilí 3emě ímé,
neíe3nete bo 113f 3emí; aní po3ůftaítjd)
fíafů nebubete fbíratí, ale cbubbm a po
.ceítnóm 3anecbáte jich." (3. 932013.23, 22.)

„31393bos 3aI obilí na poli mm
a 3apon1ennI-b98ínopu, nemrátíŠ fe, :!an
iei m3aí; ale necháš, ať toe3me přícbo3í
a fíroteť o robotou, aby po3ebnaí tobě

ěofpobín ttoůi pří toffeíiťém bíle rulon
tmách" (5. Šmoj3.24, 19.)

„Sťbpbgě [bíral omoce olímomě, co3
ťoIí 3uftane na ftromírb, netorátíš íe,
abys to [ebraí, ale necháš to přírbo3ímu,
fírotťu a tobomě." (5. *.Díoi3.24, 20.)

„Rbobgs [bíral mino na miníce ímé,
nefběřež po3ůftaltjcb paběrfů, ale boftas
nou fe ťn3itrům přícbo3íbo, fírotťa o
mbomg. *Bomatui, 3e6 i to fíou3íl
to G_qnpíěf' (3. 9Moi3. 24, 21.)

„31393 meibeě bo 3emě, ťteron3 obo

ípobín %ůb ttoůi bd tobě: me3meš 3e
mfíed) onrob fmúd) prmotínp a mío3íě bo
ťoííe a půibeě na mífto, fterě3=b9 óofpo
bin %ůb ttoůi togtoolíl, aby tam m3tj
máno bylo imeno iebo; a obětomati bn=
beě prmotíng ourob 3emě, a necháš jící;
přeb oblíčeiem Sáoípobina $oba “něho a
poťloníě fe Qoípobínu sBobo fměmn, a
báě přícbo3ímu o ftrotPu a tobotoě, aby
ieblí a nafocení byli, a aby ějofpobín po

3ebnolěrracím ruťontmóčb." (5. Wřoi3.26.)eft bní běíatí bubeě, íebměbo
one přeftaneě, aby obpočínní mů! í ofeí
tmůi, a občerftmíI fe ion běmrn tmě a
přícbo3í." (2. S))toi3.23, 12.)

„*Jtebubešoratí fpolu moíem a oíIem.

(5. s,)Jíoi3.22, 10.) (*Broto3e ofeí, ifa
mbíeifíí a ílabfíí ne3 toííl, nemohl by
3óromeň 6 rootem tábnoutí.)

„Síe3amí3eš úft mola mgmínaiícíbo
na bumně obilí tmě" (5. 932013 25, 4.)
t i. při tě3ťe' prácí bopřei bobotťn, aby
něčebo [epífíbo u3íl

„Stepomíneš mola neb omce bratra
ímébo, ťb93 nblíbáš, 3e bíonbí, ale při:
mebež ie ť bratru [měmu; byť by paf
nebo! blí3ťó bratr ttoůi o byt' bo i ne
3nal: ntoebeě je ho bomn tměbo a bubon
u tebe, boťub3 bn iíd) nebíebal bratr
tmůi a 3afe neto3aI. S£ě3učíníší Boerm
i B toncbem í fe mfíeíífou měeí bratra
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fmébo, ťterá3b9 íe 3ttatíla: nale3neŠ-li
ji, ne3anebbámej jí jalo ci3i." (5. 92013.
22. 1—3.)

„ll3říŠ-li oíla Bratra jměbo neb mola,
an pabl na ceítě, nepobtbneš ale po
3bmíbneš bo S ním.“ (5. Emoj3. 22, 4.)

„Stem-li bnš na mola nepřítele
ímébo aneb na ofla, an bloubi, 3afe při—
meB bo ? němu. 113řel-li bps, an oíel
tobo, jen3 tě nenůmibi, le3i pob břeme
nem, nepomineš; ale po3btoibneš bo Bním.
(2. sDtoj3.23, 4. 5)

„3eftli-3e, d)obě ceftou, nale3neě na
ftromu neb na 3emi bní3bo ptačí, amatlu
íebicí ímtdyu na mlabtjd) neb na mejcidy

neme3meě ji 6 mlabúmi, ale obletěti ne
cbóš, ptáčata (paťli ťu3itlu tměmu jfou)
me3meš fobě; aby bobře ti bylo, aapr
3a bloubb čas 3im byl“ (5. 932013.22. G.)

2le ftce má3ani nejíme, abychom
mffeďn tyto a jiné jefftě naftare'm 3áťoně
3ibům baně naří3ení o polním bofpobář
ftmi bo íloma plnili: amffat ímgfl a budja
jejich máme bobře djápati a to tom bucbu
jebnati; máme toti3 ffettni, trpělimi i
útrpni býti fe 3mířat9 3acbá3ejice; máme
ffetřiti i u3iteěup'tb bylin a fttomů, aby:
tbom toffetečně a 3bůbbatma je nepolá
malí a neťa3ili, i ptáčťa a l;ní3bo jebo
máme bobtomgílně uífetřiti. QI tať-li je
mame cbomatí ť tmorům neto3umnp'm,
čim mětffí fjetrnofti a při3ně máme je
mití lihem, ťteří míjicl'ni jíou bratři naffi.
sBroto bal ašůb mimo ta ttáíná a boji:

obla3eni djubg'cb, trpícím a utiítomang'ď)
libi djtěl boftci. Wej3ajimamějffí 3 nicb
jfou tato.

„SBřicbo3ibone3armoutiš ani3 bo fu
3otoati bubeš, nebo jíte i fami byli při
cljo3í to (Síggptě. (2. Woj3. 22, 21.)

„?IBbotoě a fttotlu nebubete jfťobiti;
ura3ite-li je, toolati bubou fe mně a já

bubu ílgífeti tři! jejicb: a to3bněmá fe
ptcblimoít má a 3biji maš mečem a' bu
bou man3elťn mafie mbomg a fgnomé
mafii fitotci." (2. Elltoj3.22, 22—24)

„SBůjčiŠ-li peně3 libu mému caně
mu, ťterg'3 bgblí B tebou, nebubeš naň
naftupotoati jaťo bráč ani bo liómami
obtí3íě. Seitli--3e 3aťlabu ob bli3nibo me3
meB toulbo, přeb 3ápabem flunce 3aíe
mu je namrátíš; nebo ten famtj jeft oběm
těla jebo, ani3 má ínab jinébo: bube-li
molati fe mně, uflgfjím bo, nebo mílo
ítbub jfem." (2. &ltoj3. 22. 25.—27.)

„9le3apřeě m3b9 potřebněbo a (bu
běbo bratra [měbo aneb přidjo3íbo, fterý
B tebou bgblt to 3emí, ale těbo3 bne báě
jemu m3bu 3a ptáci jebo přeb 3ápabem
flunce, nebo &)qu jeft, a tim nbt3uje
3imot fmůj; aby nemolal ptoti tobě ť ©0
fpobinu a počtěno by bylo tobě 3a bříd).
sJšamatuj, 3e Ífi flou3íl to Égbptě a m9=
fmobobil tě ěoípobin $ůb tmůj obtub.
slšlroto3 přiťa3uji tobě, abpe činil tuto
mše." (5. 32013.24,14. 15)

„Webubeš 3lořečiti blurbému ani3
přeb flepp'm polo3íž outa3u: ale báti fe
bubeě Qoípobina ?Boba [mčboJ' (3. žmoj3.
19, 14.)

„Web ffebimou blamou pomítaň
a cti oíobu ftarébo a boj je áěojpobina
$oba jiného.“ (3. Elltoj3.19. 32.)

sBtopufttě--li flu3ebniťa (neb běmťu),
niťoli nepuítiš bo ptá3bněbo, ale báš na

ceítu 3e ftab, a bumna a 3 liíu fměbo
těm měci, ťtettj 3 Qoípobin %ůl) tmůj

po3ebnal tobě. sJšamatuj, 3e6 taťě íam
flou3il to 3emi eggptfťé, a mgfmobobil
tebe Sěoípobin $ůb tmůj a proto3 já to
nyni přifa3uji tobě." (5. Woj3. 15, 13
—15)

„Spříóo3ibo ne3atmoutiš ani bo fu
3omati bubeš nebo jíte i jami přicbo3t

byli to 3emi egyptífě." (2 2Dtoj3.22 21.)



„Qšube-li bgbliti přicbogi ro gemi ma:
ffi a bube-li fe gbtáomati meči mámi,
nemgtg'fejte mu, še cíginec ieft, ale ať
ieft mesi mámi jaro tu stočený a bubete
iej milomati ialo farní tebe; nebo i my
byli jíte přidmi m gemi eggptiťěf' (3.
S))řoiá. 33, 34.)

„Stebubig nugnebo a gebtáťa meči
mámi; aby požehnal tobě Éoípobin SBůb
tmůi. SeftIi-ge bg nčťbo gbtatři tmýd),
tteřiá přebýmaii m branácl) měfta tmébo,

oclmbl: negatmrbíč f_tbce ímébo aniž ftr:
čiě ruly, ale otemřeě ii cbuběmu, a půi
čiš, čeboš bps miběl, ěe potřebuie" (3.
932013. 15, 4, 7. &)

„Slečiňte nic neptamébo m íoubu,
m loťtn, me máge a m míře; má!;a bubiš
fptameblimú, a tomnó at' iíou gómaěi,
fprameblimtj force a fpraroeblimg' Šeiblil.
(3. 932013. 19. 35.)

„mebubeš míti togličnúd) aómaši,
mčtfíibo a menfííbo, aniá babe m bomě
tměm forec menfíi a mětfíí. Bémaši
bubeě míti íprameblimé a ptamě, a řorec
iebnofteinú a ptamg' bubeě míti, nebo
m obamnofti má Qoípobin %ůi tmůi tobo,
ltetúá talomě měci činí.“

%tato přiťúganinám na ftbce ťlabou,
še fe máme míli btubofti a mífebo námi,
mfíebo pobmobu, lidma, nepoctimofti a
neíptarneblnofti m obcbobu a na ttgicl;
gbtáomati a nmaromatt Slemúme flonpí
a tmtbi býti, nemáme nilomu nblišomati,
anobtš máme ie fnašiti, abychom, poťub
možno, iinóm ptoípěli a abgdmm iim
atolúfftě m nebobě a nougi ochotně a la
fťaroě a beg oblebu na iid) přígeň aneb
nepřigeň pomoci poílgtomali a tal? nebe.
ílébo “Bémanúflebomali, iená jeft le mffem
tmorům ímg'm miloftbng' a laíl'amý ne
fmítně a bege fonce.

62. ňůl) [lihnje bohté měei plnite
lům ;ůkona a btoyí přennpníkům.

3. !Dloů. 26.

„Šó jíem goípobin %ůb máš. Dítři
beite íobot mód) a boite fe ímatgně mě.
ŽBubete-li (hobiti m přilúčúnid) mód) a po
ručení mtjcl) bnbete-li oítřibati a činiti
ie, bém mám bentě čaíg fmg'mi a čemž
mgbá ourobu fmou a fttomomě plni bu
bon owoce; a bubete iifti chléb ímůi bo
fgtofti a beg fttaclgu bubete bgbliti m gemi
fmě. Dám poloi m ťončinácl) wafficb;
bnbete fpúti a nebube, řbobg přeběftl.
Dbeimu alá gmiřata, (\ meč nepřeibe
meči maňíd). ýponiti bubete nepřátele
mafie a pabnou přeb mámi. sBět mafíid)
bnbe boniti fto cigíd) a fto mafiid) beíet
tifieů. sBatman nepřátelé mafii mečem
přeb obličejem mafiím. sBoftamim ftáneť
fmůi u proftřeb máB, (hobiti bubn megi
mómi a hubu %obem mafíím a my bn
bete lihem mým. — sBalli nebnbete po
íloucbati mne a nebubete—li činiti mffed)

přifágúni múd), ieftli-áe pobtbati bubete
uftanomenimi mými a touhy mě potupi
te-li a gwffili bgfte ímloumu mou: já
tale toto učinim mám: Slamfitimim máš
tgtble clgubobon a borlou nemocí, ťtetáá
bg abubila bune mafie. Qtabatmo bubete
ííti [emeno, ltetěš ob nepřátel leštěno
bube. “Boftamim tmář fmou proti mám
a pabnete přeb nepřáteli fmúmi a bubete
pobbáni těm, lteřiš nenámibi máš.

Seftli-áe pal ani tal neupoíledmete
ne, přibám treftáni manid) íebmťtát

mice pro břicha mafie a potru pýchu
tmtbofti mafii. QI bém mám nebe info
gelego a semi měběnon; nabatmo ropno
lošena bube práce mafie, nemgbá aemč
outobp ani íttomomě mybají owoce.
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Seftli-še ani tal nehubete chtiti po:
flouchati mne, přibóm tan na mas febm
feat mice pro hřichh mafie, a puftim na
móB gmiřata polní, l'terúg bh ghubila maš
ihoroaba mafie a mflech měci umenfíila,
aby gpuftlh cefth mafie.

SeftIi-Še paf ani to! nehubete chtiti
přijiti l'ógně a hubete chobiti proti mně:
iú tale mám fe protimiti hubu a bití
hubu wáš febmlcát mice pro hříchy mafie
a uroebu na más meč, jen; pomfti
úmlutoh mě. QI ťbhš utečete bo měft, po
fílu moc meči mas a bání hubete to ruce
nepřátelům.

sBalli ani tim nebubete poflouihoti
mne ale bubete chobiti proti mně: i ia
hubu chobiti proti mám a tteftati más
hubu febmi ranami pro hříchy mafie
a to oflllimofti máš míti hubu tal meliee,
ge měfta mafie přimebu to gpufítěni a uči
nim, aby gpuftlh ©mathně mafie; a gra:
čim gemi mafii, tal áe ufttnou nab ni
nepřátelé mafii, lbg; hgbliti hubou ro ni.
QBáB paf togpthlim meči nácobh a hube
gemč mafie puftů a mčfta mafie ghořenó.
Sahhnete meči nácobg a gšiře mas ne
piótelfló gemč. Seftli-áe ha! 3 těch něfteři
gůftanou to semi nepřátel frohch, tai blou
ho trápení hubou pro hřichh [mě i otců
fmhch, boťamabš nemhgnají nepramofti
ímhch ipřeblů fmhch a nehubon činiti
poláni. sBat togpomenu fe na úmlumu
ímou, ttecon iíem učinil B Sofohem
a B Sídlem a 8 thtahamem a negamt
hnu jich bo lonce. meho id ifem ěofpoz
bin Qiůh ieiich."

Roaiimáni.

8 těchto ílom Qoípobinorohch m9
fmitá iaf fprameblnoít tal moubcoft i lóíťa
QSoái. $ůh chce naš fpafiti, i thee,
abychom jebnon mefíli ro přiílihenou rolaít

Sianaan. bo gimota měčněho, palli ien
přiťagani ieho čachotoame. 9159 po! něm
$ůh čachoroámáni přilógani íloha) ufna
bnil, ípoiil B rogťagh fmhmi ii; gbe na
3emi čaínou obměnu i megbeiffi tteft.
sBogemfrh'mpogehnánim, fltěftim a blahem
pofťhtnie nám bohtotimh řebitel náš ja
ťohh přebóuť oné nemhmluronč hlahofti,
ftecouá připtatoil těm, ie; ho miluji
a ímatá přilágani jeho gachomámaii.
%egbeifíim paf tteftem a pogemíťou ho
lefii chce nám nejmhfie fpraroeblimh %ůh
giemiti, iai hcogně jíou onhttefth, je;
potťati mufi na měčnofti toho, l'boš po
mthá nařigenim jeho. Sia! tebh ifou
mfíecl'h thto Sfmelitům flibeně obměnh
a tohhtošeně trefth mlaftně nagnačenim
a přebohragenim huboucich obplat a po
tut na měčnofti a my mibonce, iai thto
flihh a htogbh gbe na semi jiš fměho
fplnčni bochágeii, máme u míře to bolo
nalou ípraroeblnoft %oši na. měčnoíti
utmrgeni hhti. —

QImfíaf bhroaii libé něťbh— melmi

apogbili u íměm fmhífleni o této měci
i u fmčm jebnáni. sBalli fe jim bobře
baři, nemapominaii tě mh; nebeítého
Dtce, ťtecaš iim gehnala a žehná, anohcš
připifuii mfíeďen gnil' a sbor ghoši fměho
pouge fměmu přičinění, froěmu mtipu,
ímé uměloíii a učenofti, aapominajice,
že nic není ten, lboš íeie a fági, nhhtš
ge QSůh to, ienš acůft Dáma — QI potra=li

ie megbeiffi pohroma neh neíítěfti, nechti
ro tom pognati teeftaiici mth QSoši;
i hlebaii příčinu bolu ímého m přemno
hh'ch a iinhd; měcech, ale jen ne to řigeni

%ošim. 2! přebce pratoi sDán: „Qšol a
metla prchlimofti a hůl on ieft, lo ruce
ieiich mě coghněmáni" (Sí. 10, 6.)

QBaš, milh čtenáři! jala to apogbi
loft, miběti metln, ťtctou jíme fílehůni,

a nemgpominati cuťh, ftetá rolaftně nóB
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ijehá. iai ptámě jebnómají něťtetá ne.
togumnó amířata, jejto aulu) jmhmi Bou
jaji aneb tohama tepou řámen, ťterhmj
něťbo je tanil, ale neohlíjeji je po ruce,
jenj ťómen hobila.

63. aid) tteltú přehoupení júkona

jiného.

Sa! %ůh trej'tal Iib aa moblóřftmí,
bočtIi jjme je jmtchu na ftt. 168. 3 mg
ptamuje píjmo fmatě bále, jar $ůh jmůj
Iib tteftal pro jiné jejjtě hříchy.

iteft ga rouhání je Ěohu.
„(fšhn jem) ijtaeljfě, ťterěhoj poto

biIa amuáe eghptjťěho, mobil je jebnoho
bne m ftaních 6 mužem ijtaeljťh'm, a
ťbhš touha! je jmenu ěoípobinomu a
glořečil mu, přimeben jeft ť Wojáífjomi.
3 mjabili ho bo Šaláře, bol'amabš bh
negměběli, cobg tága! áěofpobin. Rtethj
mlumil ! Wojjijjotoi, řťa: %hmeť tou
hače men je ftanů a neď)ť míoji tofjiďni,
ťteřiš ho íIhfjeli, ruce ímé na hlavu
jeho a ať jej uťamenuje mejjferen Iib.

%I tíhnům ijtateťhm qumiti bubeš:
Gloměť, ttethš bh gíořečil %Ohu jměmu,
af jmtti umře, famením uhági ho mfjeďo
mnošftmil' (3. Smojá. 24. 10.)

irejt ga gneuctěni joboth.
„©ta[o je, fbhš thijhnoměijtaeIfjti

na poujjtí, naIegli čloměťa jbitajicího
břími ro ben jobotni; i přimebli jej
ťŠRojšifjomi a ťQItonomi, ťteřig gamřeli
ho to Šalúři, neměbouce co by S ním
činiti měli. S řefl óěojpobin ť Sítojgí
fjomi: (žmttí ať umře čloměl' ten, nechť
ho utamenuje mjíeďen aáftup mně ga
ftanh. QI ťbhj mhmebli jej men, uhúgeli
ho Eameninl, jaťá bh! přiťágal ©0jpobin."
(4. 91205. 15, 32.)

$tejt ga gneuctěni jlujeb
%ogich.

„SBřiťágalf ?Bůh, aby tobětem Enějí
nehrali jiněho ohně, nešli pojměceněho
3 oltáře oběti gápaInhch. QIIc SRábah a
leub, jhnomě QItonoroi, uchopíli fabi
bInici, naložili oheň a ťabiblo fmtchu,
obětujice přeb ©oípobinem oheň cigí
(totiž nepojměcentj), což jim přítógáno
nebhlo. S mhjjeb oheň ob onpobina
jpálil je, a gemřeIi přeb ©ofpobinem.
S ťágal Wojjíš rohněfti mttroó těla men
ga ftanh a pomolam QItona a oftatni
íhnh jeho, mlumil ť nim: ólam [móth
neobťthmejte a roucha nerogtthujte (na
gnameni fmutťu) nab těmito mttmúmi,
abhjte jnab negemřeli. 23mm mafií a

mfjeďen bům ifraelfťp' aťv pláči ohně,
ťtethj ájaofpobín mghubil. alef! taťě 830:
jpobin ! QItonomi: %ina a mfjeho, coš
opíjeti můje, nebubete pití th i jhnoroě
tmoji, fbhá mchójite bo jtánťujtoěbectmi,
ahojte nejemřelí, a abgfte togegnámali
megi jmathm a nepojměcenhm, meči po
jťmtněnhm a čifthm a abhjte učili jgng
ijtaeljťé mffechněm ujtanomenim mhm,
ťtetáš jjem mám bal jťtge Wojjíjfef'
(3. Wojá. 10.)

íteft ga netrpělimoft a ne
ftřibm oft.

Qbhj obtáhIi jhnomě iftaeljfti ob
hoth ngai a tři bnh putomali po pouffti,

“maniťlo teptáni Íibu proti 'Sěojpobínu,
jthjtajicich jobě pro práci a nefnúge, ja
ťh'ch na poufjti jnáj'jeti mujeli. 3 tog
hněmal je onpobin a pojlal na ně oheň,
l'teth ghltil čabni bil jtanů. QIřbhš mola!
[ib tWtojŠifjomi, moblil je Wojšiě ř 6530
jpobinu a ubufjen jeft oheň. % nostra!
jméno míjta toho: aapáleni. proto je
gapálil je proti nim oheň ájojpobinům.
Spět rental Iib proti %ohu a Wojšífjomi,
je neměli maja na poufjti; febice a pla
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číce ro ftanecb ímg'd) ptamili: Rho nám
bd mala f ieběni? Síogpnmínáme fe na
ryby, fteré jíme iibali m Ěggptč barmo,
na mgíl nám přicbágeií chuť!; a melou
notně, por a cibule a čeíneť. Qune nafíe
mgptóblá ieft, nic iiněbo nemibi oči nafíe
než; tu mannu. % ročbněmal íe výoípo
bin melmí, ale i Smoigiffomi gbála fe měc

II$„Iffll ? (I'

neíneňteíná bg'ti. % řeťl ť áěoípobínu:
sBrač ttápiě [[uěebníťa ímébo? EBročne

nalegám miloíti přeb tebou? 91 proč
if! mlogil břímě mfíebo libu toboto na
mne? Dbťub mám móíti main, abych
bal tať weliťému mnogftmi? Wemobu fám
[něfti mfíebo fobo Iibu, nebo těšřú ieft

mi. Spaní tobě jina! fe mihi, ptofím,

abbé mne gabil, a aby naleal miloft
přeb očima tmp'ma, ať to? mnobo alébo
nettpim. % řeťl 'Sěofpobin ťžmojáifíomi:

%eómi febmbefóte muáů ge ítaríííd) iítael=
íťljd), ťtetéá tg anáě, še ifou ftatfíí lihu

a miitři, a přimebeš ie fe bmeřim ftánťu
úqumg a ťášeš jim tam ftóti S tebou, a já
Bítoupim a mlumiti bubu tobě: a obeimu

budja tmébo, a bám jim, aby neíli B tebou
břímě Iibu a ty fám abys nebyl obtišen.

Eibu paf bič: sBofměťtešfe, aeitta
bubete iifti mafo, ne ieben ben ani brna
ani pět, ale celý měfíc, už mám cbt'ipěmi
polege a offťlimi fe, protoše ifte opuftili
Sánípobina, řterg'š ieft u ptoftřeb más.

3 mpííel mítt ob gofpobinaaóacbmátim
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ža mořem ťřepeltg přineíl je a jpuftil
na ftanh a litalh to pomětři na bma
lofte žmg'íji nab žemi. QBítam tebg lib
celý ten ben a celou noci bruhg' ben
[hromážbomal třepelfg. ?lle jefjtě bylo
maío to žuhich jejich, t. j. ponětoabž toelmi
hltamě a neftřibmě jebli, pomřelo jich
mnoho na tom miftě. QI nažtoáno jeft
to mifto: htohomě žábofti; protože tam
pochoman byl líb, jenž žemřel pro ne
fťrocenou žáboft ímou. (4. s)Jlojž. ll.)

iren $oži ža teptáni a ne
fpoťojenoít B bath Ěožimi.

Ěbgž s)Jlčojžišžtožťažu QSožiho toebl
lib ob hoth po.: ceftou, ťtetáž toebe
ťmoří čertoenému, počal lib tejťlito búti
pro cejtu a nejnáž a mlutoi proti ?Bohu
a SJIojžífjotoi, četl: iBooč jů náš momebl
ž (Sghpta, abychom žemřeli na pouíjti?
meni chleba, není moby; bufíe nafje již
to ojjťliroofti má mannu, poťtm tento
ničemnh. s.Bizočežpoílal %)ofpobin na lib

ohnímě habg, ob nichž množí uíjtťnuti
holcftnou jmeti umírali. QBiba lib tento
tteft Qioži přiífli ! žlltojžtíjomi a četli:
„Bhřeíjili jíme, že jíme mlutoili proti
šmípobinu a proti tobě: mobl je, ať
obejme ob nás huby." S moblil fe smoj:
žiš ža lib. S mlutoil %)ojpobin ťněmu:
llbělej haba měběněho a položiš ho na
žnamenl: a fbožhy uíjtřnut jja pohlebl
na něho, žito babe. 3 učinil ímojžiš
meble tožťažu Qoípobinoma, a tbožťoli
ufjtťnut jja pohlebl na haba měběného,
užbtatoen byl. (4. SJiojž. 21.)

Ěttff ža tožpoutu proti touh
nofti %ohem uftanoroeně.

Store, žpofoleni Berní, pat Sathan
a alhiton a B nimi bmě jti a pabejáte
mužů žnamenithch to libu, těžce nejouce,
že QIton a íhnotoě jeho na řněžftmi po
froěceni byli, a chtíce fohě ťněžfttoi oío=

bití, potoftali proti S]čojžiíjomia QItonomi,

řtouce: 5proč je mgžbmihujete nab lib
%)ojpobínůto? meni-li míjeďen natob po
ítoěcen? io fbgž uflhíjel sJRojžiĚ,pabl
na žem a na hodí: a mlatoil tnim, řťa:
Stano ožnami ýofpobin, fteté on jam
mgtoolil E jlužbě ímé. QIt' toežme ťažbg'
fabibelnici ímou, th Rote i míjeďo Íbt0=
mážběni tmě, a nabecouce žejtta ohně
položte naň tabiblo přcb gojpobinem;
alton taté ať brži tabibluici ítoou; a
tohožťoli tohtooli gofpobm, ten hube
jmath t. j. tomu ouřab ťněžífh'prótoně
náležeti hube. — %o ťbhž btuhěho bne
ubělali a ftali tofjiďni proti bmeřimftaniu,
uťážala je tofjem flama Šojpobinotoa.
3 mlutoě Qoípobin ESJRDjžifjomia alto
notoi řell: „Dbbělte je žptoftčebťu jhto
mažběnl tohoto, ať je to náhle žahlabím.“
&lRojžiŠale a Qlton pabli na emi na
tmáři ímé a četli: mejíilnějjíi ože, na

mfjeďg hněto ítoůj tohlijeě, fbhž jeben
žhřefíi. meil tebh ©ojpobin ťiDtojžifjotoi:
Stožťaž míjemu libu, at' je obběli ob ftanů
Róte a ŠDathana a leitona; a ťbhž
objtoupili mfíiďni ob ftanů jejich můťol,
tožftoupila je žemě pob nohami jejich a
otetořetoíji úíta jma požřela je je ftanh
jejich i je mfjím ftatfem jejich; ale i oheň
togfíel ob Sýoípobina a žahil bmě ftě a
pabeíáte mužů, fteříž byli obětotoalí žápal
bež ohně floatěho.

možťážal tafě Qofpobin, aby labi
blnice, mnichž obpůtcotoé tito ohětotoali
žápal, tožtotoóng byly na plechu a při
hitg ! oltáři, na tohfirahu, ahh žabnú
nepřiftuporoal eiži, a "muž není ž po
tomfů &ltonotohch, ! ohětomóni žápalu
ějojpobinu. sebgž ale lib přece nepřeftal
bouříti proti žlRojžifjoroi a QItonomi, bo
puftil na ně ěojpobin ránu mototoou,
na tteeouž žahgnulo čtrnácte tijic a jebm
jet libi. alby paf jhnomě iítaelífti po
žnali, že QIron a íhnomě jeho ptámnč
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pomoláni a na fněšftmo poíměceni jíou,
toaťúgal 93119Moišífíomi, aby mčalbma
nácte prutů, :, Eagběbo poťoleni jeben,
a na ťaábú prut aby napfal immo rni
šete poťoleni iěbo, jmeno pa! QItonomo
aby napfal na prut poťolení Rémi; pruty
paf aby pološil me ftánťu přeb archou.
Rtetěboš prut gťmetne, toho že mgmolil
áěofpobín. (3203 ťbgš učiní! Woišiě a

hrubého bne přifíel, nalegl, že mgroftt
prut altanům, neb mgpučili íe pupenci
a mgffli ťmětomě, ťteřiš ťbgá fe tog
ffiřiIo Iifh', tv manbíe fe proměnili.
sBoručil paf ašůb moigíffomí, aby
mne!! prut QItonům bo ftúnťu fmě
bectmi, aby (bomán tam byl na čna
meni obboinúd) fgnů iítaelfřód) a my
moleni %[tona i potomťů jabo ť úřabu

l'něšfťěmu. (4. Wais. 16 a 17.)

iren ga nebůmětu m ímatě
a mqubtě řígeni %oši.

Sieflpaťýofpobin žmojšiffomi: sBoífli
12 mužů, 3 ťaáběbo poťolení jebnobo,
ťteřiábg problébli černi cbananejfťou, tte;
touá bém fgnům iítaelffp'm. Štamtátimffe
fe pal;I po čtyřiceti bnecb mygměbači při.

neíli na uťágťu mfíeíiťě emoce, a my
ptamomali *Dioišiífomi i mífemu [bro

mááběni fpnů iftaelíťód), řťouce: SBřiffli

jíme bo aemě, bo ťtetéš if! nás poflal,
ťtetáš m ptambě teče mléťem a mebem,
iaťog gtětho omocí pognati fe může,
ale obgmatele má meImi raně, ťnimáto
přítomném gbáli jíme fe jaro ťobglřg,
a měfta přemeliťd a obtažené.

Echo řřiče mfíeďen aáftup plata!
na tu noc, a teptali proti Woiáiffomi a

QItonomi, řfouce: D bychom byli ge:
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mřeli to Ggpptě, aneb na této meliťě
pouílti bpcbom šbpnuli, a neumebl náš
.Sóoípobin bo šemě tě; abpcbom nepabli

mečem, a běti a šent) naffe nebyli; ob
mebenp m šajetí. Bbališ neni lépe, na
mrótiti fe šaíe bo Gappta? QlčlolimSoíue
a Raleb, ťteřiš íami tařě byli problišeli
šemi tu, jim bomloumali, še šemě melmi
bobra ieft a bube-li ěoípobin miloítim,
umebe ie bo nl, přece třičeio mfíeďo
mnošftmi, a cbtělo Smoišiíle a ?lrona fa
menim ubašeti, a uftanoroiti íoběroůbce,
lterúš by je špět mebl bo Ggppta. SSut'
ulóšala fe íláma Qoípobinoma nab fian
ťem úmlump mífem fpnům ifraelílóm.
% čeťl gofpobin lWloišiňomi: SDofa

' mabš utrbati mně bube lib tento? i)o=
ťamabš nebubou měříti mně při mffed;
šnamenid), lteróš iíem činil přeb nimi.
Sianim je morem a šablabim, tebe pal
učiním ťnišetem nab nárobem meliťtjm
a filněifíim nešli ieft tento. 3 profil
?Roišíěýoípobina, řťa: IIílgffi-li Ěgbptfftí,
še ifi pobil tať melilě mnošfttoi, řeťnou:
memobl uměfti libri bo šemč, o ťterěš
byl přifóbl, proto pobil je na poufíti.
Qlt' tebt) šmelebena ieft fila tma; obpuft',
prolim břicbp libu toboto, poble meliťofti
miloírbenftmi íměbo, iafoš iii miloftim
byl topcbášejicim š Ggppta. S čet'l 5,50
fpobin: pruítim, konal!ale toffiďni ti
libé, lteřiš reptali proti mně, aniš upo
fledyli blaíu měbo, neušři šemě tě, fte
rouš iíem přifabon ílibil otcům iejid).
arci tebp iim: Šiio ifem ia, bi óofpobin,
ial'oš jíte mlumili a ia jfem to ílpífel,
tať ubělám mam; na pouffti této lešeti
bubou těla mafie; mffiďni, ťteříš máte
broacet let a napne, a reptali ifte proti
mně, uetoejbete bo šemě, a bubete tuláci

na pouííti: čtyřiceti let meble počtu čti;
řiceti bnů, w nicbšto mgífpeboroali ifte
šenii; roť ša ben počten bube. illuši

pat ti, ťterěš byl poílal SJJtoišíš ! top
ffpebománi šemě, a tteřiš namrátimffe fe
umebli to reptóni proti němu mífeďo
mnošítmi, utrbajice šemi, še by byla šla,
šemřeli a porašeni iíou přeb obličeiem
ájoípobinomp'm; Šoíue a Qaleb pal šů
ftali na šimě. (4. Woiš. 13, 14.)

64. porubní bolu) mojšíllomi),
žánru: ullanomrn ga můbte lihu.

4. WMÍŠ. 26, 27.

Rbyš přenlo čtyřiceti let přebómóni
Ésfraele na pouffti, a jiš blišil fe čaB
umebeni iid) bo šemě šaílibeně, řeťl ©0
fpobin ťSJtoišiffomi: ©ečti tofíeďo mnošf
ftmi ígnů ifraelfťúcb, ob broacitiletýcl)
a móífe, mffeďg, řteřiš mobou ťboii iiti.
3 íečtěno ieft 601730 mušů. žDlešinimi
nebyl iebinó, lterú m bmacútem tofu
měťu fmébo bol mpfíel š Ggppta, ienom
Soíue a Raleb. 3 s)Jlaria íeftra *Dloišio
íloma a bratr iebo QIron boli šemřeli.
Šla to řel'l Šoípobin ť Smoišiííomi: QBftup
na boru tuto learim a ípatř obtub
l:,emi,ťterouš bam fgnům ifraelílóm a ťbgš
fpatřiě ii, šemřeš itp ialo šemřel bratr
tmůi eron; nebo rošbněmali ifte mne
na pouffti ©iu, lbgš reptal lib proti
mně pro nebůftateť moby. 3 profil
Wloišiě Sěoípobina, čia: sBane %oše, tg
ifi počal uťašoroati flušebnítu íměmu
meliťoít a inocnoít ítoou; nebo neni ii
něbo $oba butt na nebi neb na šemí,
l'teróš bi) mobl činiti ítutlg tmě a při
romuati íe file tmě; bejš at přeibu
a uščim šemi tu nnjbornou ša Sorbanem
a boru tn unlecbtilou i Eiban. ?lle roš
bněmal fe ýoípobin a nenogflgflel proíbg
iebo, a četl jemu: Qoftiť ieft tobě;
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niťolim nequm mice o té měci fe mně.

(5. 202013. 3.)

S řeťl Wojgíšz Spatř Qofpobine

čloměťa, ftertjá by byl nab Iibem timto,
aby nebyl iaťo omce beg paftáře. SMI
tebp Qofpobin I' němu: Begmí Seine
a mloš tuřu fmou na něi a přebftam
bo (ileagatomí Pněgi a meffl'etěmu Iibu
a bei mu přiťágání přebe mffím Iibem

ťtetouš báti přífábl óofpobin otcům jejich
a to mu ji Ioíem togběliě. 91 .Spoípobin,
ťtetóš ieft wůbce máš, on babe B tebou;
neopufti aniž ganecbá tebe; neboj fe,
am'š fe fttacbui. Sta to řeťI Qofpobin
ťWIoigiífomi: sBotvolei Sofue a poftamte
fe oba m ftónťu fměbectmi, af přiťáši
jemu. Gli tebp Smoišíě a Soíue a pofta=
milí fe m ftánťu fměbectmi, i uťágal fe

i moc ímou, aby bo ponoudmlo mffeďo
fbtomášbění [gnů iftaelfťód). Rbgš fe
bube míti co činiti, (Síleagar ťněg pombi
fe B sboípobínem o něbo. Sn pomebe
Iib můj a umebe bo gemě aaílíbené.

Učinil Woišiš, jal? mu byl přiťágal
Qofpobin a pomolam Šofue, řeťImu přebe
mííím Siraelem: Bmušíle fe. měi a bubiě
ňlmj; nebo tg umebeě lib tento bo černě,

tam ěofpobin m [loupě obIaťoměm, ťte=
rýč ftá! me bmeříd) ftánťu.

Moaiimáni.

1. sBtofil Žmojšíššpofpobina: QeÍŠ,
af přiibu a ugřim gemi tu móbot
no 11. Še Wřoigíš cbomal m ítbci fme'm meli

ťou touhu po gemi gafIibeně, bylo měci scela
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přitogenou. Webot muňla to očiď) iebo
meliťě bůlešitofti a půmabnofti by'ti gemě,
ťterouš %ůl) ob ftaleti otcům iebo llibo
mal, a pro ftetoug on čtyřibcet let 8 li
bem mefířal na pouflti i teptáni i čpoury
tobo libu trpělimě ináflel. ?lpřebce byla
to ien gemě megbejfíi, a nemohl S)?oiáiš
m té gemi očelámati, leč jen me5bemiyo
aboši a tabot'ti, ťterycl) mu bube ga ne
bloubo opuftitil — ?lmffať nám lyne
iiná gemě gallibenú, to ništo niloli po
gemíťé. blabo a fítěfti, anobtš měčná náš
čela blaženou, blaženoft, lteroug oto libíťé
nemibělo a nebo neflyfíelo a ltetág bo
frbce libílébo pofub nemftoupila, ftetóg
teby neímimě přemyfluie mflelilě bobré
bary této gemě, na nicbáfigbetal mnobo
gallabáme a aa nimiá le gbe tal bycbtitoě
bonime. Gmaty' s„Daniel, lbyš této-bla
genofti mapomněl, šábal ibneb fe ímětem
rogloučen a B Striftem ípojen byti. QI trá
lomíty pětoec fm. Qamib pobřigim fe
mpřebtucbu této bubouci ílafti, m3bycbal
3 blubin írbce fměbo: ,„Šignila buflemá
po ?Bobu fllněm, giměm, tby ěe přiibu,
a urúgi fe přeb tmáři boši?" (Šalm 41,
12.) 21 m iině gaíe bobě: „Eougi a
omblémá bufíe má po finid) Qolpobino
roycb. ©rbce mě a tělo mé pleíaií l$obu
šimémuf' (Šalm 83, 2.)

meč, nablěbni mily čtenáři! nyni
bo frbce ítoěbo a rei íobě, jala jefttouba
ttoá po mlafti nebefťě? meni flabá a
mblá? Rby še meble mapominóš těd)
raiítycl) ťtaiů? Qld), flufli nám mygnati,
ěe bětfřy měl? náš uplynul to tintěrny'd)

brány; pogbněmi mlaboft ,fttémili time
blamně po gabamád), ťratocbmili a buině
rabofti le obligeiice a gabymali=li jíme
le ušitečně, nebylo gaměftťnání nafie nic
jiného, leč še jíme íe učili umění toy
bělómati íobě tbleba aneb připramiti ft
poboblněbo šimota na gemi; pal přiflel

měl mušíly, tu jíme fi gřibili froůi mlaftni
bům, myftamili ímé oyniflo a aalošili
ifme tobínu, ťtetáš náš umrbla to fllny
proub gemílyd) péči a ftatofti. Megi tim
přiletěl na třiblecb čaíu měl flebin, tu
ftoiime na poťtaií brobu, na lonci, břime
nešli jíme gačali myíliti na ímé pomo
lani, břime nešli iíme gabořeli [allou
ť$obu ('%roětíťěgólešitofti, bomůci fta
tofti a práce pogemflébo pomoláni naa
flebo tal náš gaměfttnámaly, že nám
taťřla ani čafu negbylo, abycbom i? ne
beíům poblibli. % cigině blebali iíme
ímou mlaft a fmůi bomom, m úboli
flgatoém tlaměli jíme ímé bibně tbatrče,
aniá jíme na to pomyílili, se můšeme a
máme ftaměti trmalě bomy na měčnofti.
QI přebce ieft ien iebnobo neimyffe ga:
potřebí! -— muse, iefltě nenipogbě, iefítě
nemyprflela poflebni naffe bobina! Dblib
něme íe po ptamé mlafti, probubme
m íobě toubu po ni a moleime lebaiice
a mftatoaiice: Salo jelen bycbti po ftub
nicid) mob, tal bycbtí buffe má po tobě,
$oge!

2. 2lle ýoípobin nemyflyflel
profby !))toišifioroy. íímgiemilžšůb
přilnou íprameblnoft fmou. %ebot' i žmoj
šiě gbřefíilproti Qoípobinu ; ont iía myílan
cem ?Bošim a můbcem libu mymoleněbo,
ťlefl jebenťráte, ač ien na oťamšil, to bů
toěře to ?Boba a tento potleíel tteftal
?Bůb tim, že neíměl Smoišiš meiiti bo
gemě gaflibené. Stbyš totiž m iiíté bobě
lib na pouflti teptal, se nemá moby,
moblili ie Woišiě a ?lton, molaiice: „gw
fpobine %oge, uílyš tři! toboto libui a.
otemři jim pollab ímůi, ftubnici moby
sirné, aby lbyš fe nabíjí, přeftalo teptani
ieiid)." ít nařibil smy žlRoiáiflotoi,řla:
„%egmi bůl a fytomašb lib ty i Qlton
bratr ttoůj a mlutote le [lále přeb nimi
a ona bd moby" 955ml teby SJiojáiě bůl,
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tteráá býla přeb obličejem ějofpobinotoým
a fýtomáábito mnošftmi přeb jialou, četl
jim: ělýfjte obbojni a neměřici: Bbalig
če fťálý této bubeme moci mobu toý
měfti? Ss počbtoibl Wojgiš rulý a ubeřim
boli bmalrát ffálu, mýjflý mobý melmi
bojné." (4. !Diojš. 20.)

Wle B timto jebnánim Wojjijjomým
nebýl $ůb fpotojen a protož bi: „Še jfte
neuroččili mi, abýftc poftoětili mne pčeb
[ýný ijraelfťými, neumebete těcbto libi bo
gemě, fterouš bám jim. „Wojjíš totiá
to oné bobě nepocbýbomal o tojjemobouc
nofti, ale pocbýbomal o bobrotimofti sBoji,
o tom, abali ?Bůý po tai mnoýěm reptáni
a tai mnobýcl) mgpourácl) libo ímébo přebce
jefjtě prolóše je jal obýčejně miloftimým
a fftěbrým; i mil Wojěiě pouae mlu
miti te itále, amffať pouýá jloma
gbála je mu býti neboftatečna, on upo
třebil taáčračněmu mýtoebeni mobý ge
fiálý taťé ímé pojmátně bole a ubeřil
ji bmatráte o ffálu; tim omjfem proje
mil fmou pocbýbnoft o jbomimamofti a
miloftitoofti QSoýa jmébo a lib ! pobob

nému ímýíjleni fmebl. — *Jiočnejme5 tobo,
še uejftoětějfji 23% to frbcicb jmýcb toý
molenýd) necýce trpěti ani nejmeníji po
fťmrný a že i nejmenfji potlejřý toýbor
nýcb a jílecýetnýcl) libi neucbáóeji treftu

jeýo. *Bročeš obnom, milý čtenáři! aa
čaftě, ba benně při ranni a mečerni
moblitbě ímé ten fpalitelný úmýjl, je je
cbceě míjed) břicbů mýftiiýati, netoliťo
tčšl'ýcl) ale i óbánlimě nepatrnýcl), neto

' lilo jťutiů ale i mýíjlěnel člýcý!
3. S neměl Emojšič lib uméfti

bo gemě čajlibené, nýbrš Sojue.
íoto čigeni 5803 mýtlóbá fe taťě to ten
fmýjl, je jim býlo nagnačeno, jat je má

ftarý gáton l' notoému. ?Rebot'neni aáťon
ftarý, jeboš %ojšiš aroěftomal, ltomu
určen, abý fám o fobě libftmo umebl bo

nebeíťě ob %oba nám jlibeně tolafti;
nýbrž jeít tolito aáilabem a připramou
! noměmu bolonalejfjimu gáťonu; měli
totiž přijiti Sojue, jiný mýflanec ?Boji, jiný
můbce libu a búrce čářona, ťterýá bý lib
Qiobem pomolaný umebl bo tolafti ne
bejtě; a ten ř nám přifjel to ojobě Sejifje
Rrifta, fterýš jeft cefta, pratoba a šimot.
iento Sojue náš přemobl mjjelilě obtiše,
jcně nám bránilý mcjiti bo nebe, pře
moýl je to ťrtoi ímé, řbýš totiá boleftnou
jmrti jmou aa náš bčijjnitý jprameblitoěmu
$obu bofti učinil, ten obnomil a toý
fmětlil gólon lóítý t$oýu o. tblišnimu
a sjebnal těž; to ímátofted) potřebnýcl)
milofti, abýcbom měli mábý i boftatečnýcb
fil tomuto gářonu bofti činiti, ten náš
mfjeďý fjobě toolá a gloe, co paftýř
blebajici otoce abloubilé a atracené, a
ťbýš je nalegne, megme na ramena ímá
o bonájji je ho otočince jmébo.

65. ?onioni [lonm mojjifjoma
k lion.

%ěba Wojěič, „še gemřiti muíi na
poufjti, íbromášbil mejíťeré fýný ijraelfťě
na rotoině přeb Sorbánem, a poflebni
bobý Šimota jměýo poučil !“ poučeni
a l' napominc'mi libo jiného.

&) Dn připomíná jim jefjtě
jebnou míjeďa bobrobini spáně,
an bi: „Sáleumirám to této gemi a nepře
jbu Sorbánu, mý ale přejbete a mlábnouti
bubete gemi tou toýbornou. ělebij tebý,
Sjraeli, abýB nilbý nečapomenul na
úmlumu Sýoípobina $oba jméýo, lteroug
učinil 8 tebou. (5. Mojš. 4.)

sJSamatomati bubeě na tofjeďu ceftn,

ťterouá mebl tebe Sáoípobin ?Bůb tioůj

ga čtyřiceti let přeB poufjť, abý čfuflf,

co býlo to tmém [chci, bubeě-li oftřiýati
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přilágani jeho čili nie. SJIěl jft nebůj'tatel,
a bol tobě polem mannu, abh nlágal
tobě, ěe ne jamh'm chlebem ším jeft člo

měl, ale lašbhm jlomem, Etetěš mhtháči
3 úft ašoštch. Stoneho tmě, jim; jím je
obtmal, niloli negetlelo ftatoftt, ani obum
tmůj není toótrhán, a hle čtyřicátý to!
jeft; abhe poanal m ítbci mm, je jalo
otec učí jhna jiného, tal óoípobin ?Bůh
troůj učil tebe, uth uj'třlhal přilúganí
óofpobina $oha jměho a chobil po ceftách
jeho a bál je ho.“ (5. SDTojŠ.S.)

„3 na pouffti (fám if! miběl) nejl
tebe Spofpobin ?Bůh tmůj, jaťo nojímá

otec maličlěho jhna jmého, po míjí ceftě,
po lterég jíte jjli, aš jíte přifjli na mífto
toto. sBřebchágel máš na cejtě a mhmě
řomal míjto, na ťtetěm bhíte měli
ftanh tOčblÍl. % noci ulagomal mám
cejtn jťrge oheň a me bne jl'rse jloup
oblalomh.“ (5. Mojš. l.)

„Sřbe jeft nátob tal melilh, ťteth'ž,

bp měl bohp ! [obě přibližující je, jalo
%ůh náš přítomen jeft mjjem proBbám
najjim." (5. 932013.4.)

„mebo Qoípobin %ůh tmůj umebe
tebe bo gemě bobté, l'begto beče mfjeho

neboftatťu jíj'ti bubeš chléb jmůj a mjjech
měct hojnoftí poáimati bubeš. Rbhš pal
najhcen bubeě a bomů pělnh'd) mhjtamíš
a bubeš bhbliti ro nich a pogímati bubeě
mffech měcí hojnoít, negapominej na &;)o

jpobina gšoha fměho a neganebbámej
přitáganí jeho, a neřiťej nilbh ro [tbci
ímém: (žila má a moc mlh mě toto
mfjeďo mi gpůjobilh, ale pamatuj na
&;)ojpobina %oha ímého, ge on moc bal
tobě." (5. sDlojj. &)

b) %apomt'ná, abh ?Boha mi
lomaliabítťh ímé beblimě majá
ťonu cmičili. „QBite, ěe jjem učil
más přildganím a fptameblnoftem, jal'og
přitáóal mi ímfpobin %ůh můj; anebo:

mámejte a naplňte je to jlřutťu to četní,
ltetonš mlábnouti bubete. QInhni Sjmeli,
čeho Sáojpobin %ůh tmňj jjóbá ob tebe,
jebině abha je bál Spoípobina %oha jměho
a rhobil po eeftúch jeho a milomal ho
a jlouáil Qofpobinu ?Bohu jmému gcelčho
írbce ímého a ge míjí bujje ímé, a ath
oftřthal přilágani Šojpobinomh'd), ttetéš
já bneB přlťaguji tobě.“ (u. Wojš. ID.)

„(šlošte tato jlowa má to j'tbctch
a m mhjlich jmhch a gamřete je ga gno
meni na tuťou fmhch a megi očima
fmhma položte je. QBhučujte íhnh ímé,
ať je přemh'fjlují, ťbhš jeběti bubeš m bos
mě ímém a půjbeš cejton a lehneš i mfta
neě. žltapiš je na meřejíth a bmeřích
bomu jměho." (5. SJZojá.ll.)

QI l'bhš bh je otógal tebe fhn ttoůj,
šla: Go anamenají tato přižťóčánía tito
obhčejomě pojmátni? sDorotě mu: ěluc
šebníci jíme byli to (Síghptě, ale mhmebl
nás óoípobín 3 (Sighpta to ruce thně
a činil gnameni a čájraťh meliťé proti
Ešataonomi a mfjemn bomn jeho přeb
obličejem najjím a mhmebl nás obtub
a umeba bal nám gemi, o ltetéš přijdhl
otcům nafjim. Qtpřilógal nám ípofpobin,
abhchom činili míjeďa uftnnomeni tato
a báli je óojpobina jmého, abl) bobře
bhlo nám po mfjeďh bnh Šimota nafjeho.
QI bube nám milojtim, jejtli-še bubeme
oítříhati a činiti mfíeďa přiťdčdní jeho."
(5. 932013 6.)

c) sBřebllóbá požehnání i
Pletbu. „ '

„Sej'tli-Še upojlechneB hlafu 'Soípo
Dina %Oha ímého a Uftříhati Dubeč mfjeďa

přiťágánt jeho, aj přijbou na tebe mfjecta
pošehnúni tato: pošehnanh bubeě m měftč
a pošehnanh na poli, požehnaný plob
šimota tmého, ontoba aemě iplob homab
tmhch, j'tába ílotů trohch (\ chlěmomč

omcí tmh'ch; požehnaně ítobolh tmel; ofta
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tni měci tmě: Seltli-še paf nebubeě ehtiti
pojlouehatí hlaju Sjojpobína ?Boha jměho,
přijbou na tebe mjjeďa jlořečeni a ga
chroútí tebe; glořečenh bubeě to mějtě,

glořečenó na poli; alořečená ftobola tmó
i oftatní měei tmě, glořeěená outoba ge
mě, jfoth toolů tmhd) i Raba otoci ttohchf'
(5. 93013. 28.)

„Cžměbfl) mghmám bneB nebe i gemi,
je jíem přeblogil mám gimot i jmet, po
jehnóni i alořečeni. %gmoliá tebh šimot,
0th jim byl ipotomei tmojí. Silliluj
Šojpobiua ?Boha jiného a přibtš je ho,
nebo on jejt 3iroot tmůj.“ (5. Wlojš. BO.)

d) sBřebpomibó buboucího
932ij iáíj e.

„5 řeťlmi ýojpobin: *Btotoťa mgbu
bim jim 5 projtřebl'u bratři jejich, pobo
bného tobě; a mlojim jloroa má to újta
jeho, a bube mlumiti ! nim mjjeďo, což
mu přiťaái. Ěbošbh paf nechtěl jlgjjeti
flow jeho, ftetáj mlutoiti bube we jmenu
mém, jd bubu mftitelem“ (5. Mojš. IS.)

Gepjal jejjtě Sillojšíě galon Qioši
a bol jej ťnčáim, řteřig ueíli atthu úmlu=
noh Šojpobínomh i toíjechněm jtatfjím
ijtaeljlh'm a přitágal jim, aby četli jlotoa
aálona tohoto přebe tofjím Sjeaelem;
a ubělíl požehnání bmanóctetu pololení
ijtaeljfěmu. sjšojlební jloma, řtetág mlu
toil líhnům íjtaeljlhm, jjou: „Qšlahojla
menh' jji th Sjeaeli, ťboj poboben tobě,
libe, ťterhš [pajen bómáě Íftóe onpo
biua! Snť jeft íjtít pomoci tmě a meč
flórou tmě."

66. „Emu ,mojj'ílíowa.

5. 911015. 34.

%ítoupil paf Wlojjíš meble toólagu
Qoípobinoma na horu meho, fteeájj jeft
to gemi S)?oabjfě proti Seríchu, a ufágal

mu ájojpobin míjeďu gemi a řell tněmu:
iatof jej't gemě, o ťtetěš jjem přijáhl
letahamotoi, Sjaťotoi a Sařubotoi, řta:
Gemeni tmému bám ji. !žišiběljf! ji očima

jrohma, ale nemejbeš bo ní. 3 umřel
tu žmojšiě jlušebniť onl'pobinům ro semi
Snoubífě ? togťógání ěojpobínomu. 3 po
ehotoal jej Sáojpobin a. nemiběl Šábnh
hrobu jeho aš bo bnejjniho bne. 2M
pat Emojšíě toe ftu bmaeiti letech, rbhj
umřel, a nepofjlh očí jeho, ani gubomě
jeho hnali je. 3 plařali ho [hnomě
iítaeljjtí třiceti bnů, a uepomftal mice
ptotoř to Sjeaeli, jalo illojjiš, ftetčhoš bg
anal éojpobin ttodři to tmář.

Moůitmáint.

Weg přiftoupime ? balíjimu umašo:
mání jfutťů, ftet'ěš učinil 23th pro [póju
libjfou, ohlíbněme je naópět a obtafme
čřetel jmůj t Šimotu a ! pomaóe tohoto

moje,. jehož, %ůh ji gmlájjtě gamilomal
a ! tomu pomolal, aby obcbotoal nótob
Siraeljlh. %ejjťeren Žiwot a tofjelilě
jebnáni Mojěljjomo můbec mhniťá to bě
jepíju libftma melmi nzapabně a babí
tojjeobecně pobimeni. žšmláfjtě pat pos
bitoně bylo jachománi jeho to ptmnieh
bneeh šimota jeho; [toč.bči to o atolů

fítní progřeteblnofti bojjjl'ě, že jej, an
plome na mlnáeh milu to bíbně ofíitce,
nalegla beeta %ataonoma, a je je neto
Iiťo'nab nim ufttnula, nýbrž; neměboue
a netufíic, je ho mlajtní matce jeho Mohs
ehomc'mibala. $a! žlllojš'íěeo bitě máme
je?: opět tooine jme, fotma 3 ní tohmr
gen bpm; tal rojtl a neumí mgběláni
bacha jměho nabyl pob ftřechou a toli=
toem rolajtnieh tobičů jroheh, 3 jieháto

úft gajiftě jlhahal o ojubech přebfů jmheh,

o jich Qofpobinu, o jeho moci a lójce,
o jeho flibeeh a o jeho pratobomlumnofti;
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ta! mfál bo [ebe co bitě blabou nabčii,
!teroug fe ťojíl [ib Siraelfťg', naběii bu=
boucíbo ofmobobitele, buboucíd) fnígat
a flórou a meIiPofti tobo lihu. %ira
m 'Sofpobina a m ílibg jeho tat hluboce
mniťla bo príou mlábenečťa, še nic
ii nemohlo mgblabiti mice, ni nápotomni
přebúmúni a macbománi jeho 11 bloom
cčawonoma. QIno'mobIářftmi, blub a po

lib fmůi proto, aby íe ujímal fmóď)
bratři proti neíprameblimóm utiíťomate
Iům jejich, mguiťal tég borlimofti
pro ptáme a fptameblnoft. — Bbá
fe, ěe jiš tenťráte na to gamúíflel, abl)
fmůi neíffaftnú nárob 3 bloubo trmaiici
porobg čili ;; otroctmí mpfmobobil; arena?
tebbt) mřel ieíftě ťtmi mIabiftmou, byl
příliš řmapnú a náhlý (\ tubíg neítbopcn,

„\V\\W__;ÍÍ—\\\\ _\\ „
.,a/),!

měrg (žggptčanů co neimíce abnuftlp fe
iemu a on to? ťocbal fe u fmě po otciď;

gběběně míře a naběií, že opuftií Íeíř
a rogroííe hmota poměrečněbo a moli!
bgbliti u ftřebu opomrgenébo a pronófle
bomaněbo lihu fméLo a fnáneti S ním

mífeliťě nepobobli a obecné ftraftí. 9539
niťal taby moiš 'Ě přebe mňím Iófťou
! ímému Iibu a jeliťošmrótil fe meči

„\
r

n\))"“l .?

abl) meliťó a miloftimú gáměr, fterúš
mělěBůb € timto Iibem, m fťuteť umebl.
S muftí teprm nabómati gřuííenoííi a cmi
čití fe m obegřelofti i mgttmalofti; to
paf ftalo fe běbem čtyřibceti Ict, řtcrp'd)
ftrámil m SJřabian m bomě ťněge Se

tbto. — 3 bofpěl tu 2020153, a fám nei
ímětěmí ?Bůb bo aa bobněbo 115ml, aby

íe mu aiemil, můIi ímou mu aměííomal,13
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a aby mlogil m ruce jeho ofnb a blaho
celého núroba, ha ojmětu mefíťetého člo
měčenftma. Dbjnb moci je mhflanec ?Boši
bo mlaíti ímé, ť libu jměmu B mhjli
amngilon, ha hrbinjl'on, ftetág je nelefá
nebegpeči šábného; i jemi nepřeťona
teblnou trpělimoft, l'bhťoli gpníllh lib
jeho ob něho je obmraci, proti němu
iproti Spojpobinu tepce a ffmhm softo
ralhm blubům je mraci; i trmd m po
jlnffenftmi ťQSohn fměmu, ač něťbh jeft
poftameni jeho nejmirně nebejpečně, ač
nemibi ťbe a ja! pomoci je bočiniti, ač
bbá je, že ho £>ojpobin nmebl na poťraj
gáhuhh, ač jeft je báli, je přeionóna jeft
jhomimamoft Qofpobinoma hřichh libu
nemběčne'ho. S hotli mjbh o jídle pro
čejt a ojlamu %oha jmého, a ítaeó je
o bobrh řúb a blaho libn B přičiillimoíti,

ltetáá míjiiná fi netoliťo měci ohecnhch
a WWW), ale i pobtobnhdj a méně pair:
nhch a ťterág neodjabuje niťbh. $a
plápolá mhjl jeho iprameblimhm hněmem
proti %ataonomi, an opět a opět jme'
jlibh tnfji a ho flame, a přebce je Wojjiě
ničím proti němu nepřenáhli. Žu čaje
profi Šojpobina ga lib jmůj, omlonmá
ho a jemi jrbce neobyčejnou láiťon fpo
blčinu bližnímu naplněné. — 9! co 5 toho
mffeho pro jehe běře? Scion toho čefá
obměnu? Db libn fmčho nečeťá obměnh
nijábné, áábně Pořifti, jóbněho gemfiého
pobíln, on nechce leč po jmě pominnofti
pojlufjen hhti ájojpobina a polojiti gáflabh
ihlahu libn jmého. tí,)le! to pomaha
melehnó. to pomohu muje neobyčejně
fílechetněho, pomohu jebnoho gnejmětffich
jemě jhnů, jafoj i famo přímo jm. fměbči,
„je nepomftal mice proroť m Síraeli jaro
Mojgiěf'

21 jaťo tento melitán megi [Hechetnh
mi libmi mhniřal etnoítmi fmhmi, toť
i mhniťá mhťonánim bila jmého, jenš jeji

\

ofmohogeniSjeaele, mesi hrbinami, mlaboři
a góťonobúrci jměta. %emaje leč jen hůl
m ruce ímé, přebftonpil ble togťagu 530x
ipobinoma přeb išaraona. S ftoji tu
přeb ieůnem mocného ťnijete gmujile

a přebnófii jáboft jmon flomh mirnhmi'
ale také roghobnh'mi. Dpět a opět je
mraci !%araonomi o opainje šáboft fmon;
i nelefá íe htogbh a hněmn ťtáloma,
neletá fmrti a přimági opět te bmotn
%araonomu. \ábnh obpot, ni to, je
garao jlomo jiš baně miceřtúte graffil,
negmtacuje trpělimoft a newfji přebjemgeti
jeho; on fráči jifthm ťtoiem ť cili fmému,
on jeft přejměbčen, je mnfi cile fměho
bojíti. — Řonečně bofíel toho cile a mhfiel
6 libem fmhm na pouíit', ale tu přeb
nim “15119th je peopaít tnběho moře

a ga nim hrogi jmh'm mečem bohře emi
čené mojjťo išaeaonomo. %effťeren lib
gonjal a 1305th míjí jilh, i chhító fe
římrti, jebinh muj ftoji in 6 mhjli l'libnou,
ftoji u miře, je áěofpobin čachomá a ohlaši
lib jmůj; a mně ten jeft — sJJřojšiě.

3 roamiró holi fmou mlnh mořjl'é a
obeóřetně pořábú průchob poběfíenhch
gonfajieiih tijiců mužů, žen a biteť úmalem
mob. Sigid umábi thto tifice libu bo
pnfthch hor, bo ťrajů hej roli a gahrab,
583 chleba a 583 mobh a čthřibeet let

je brši, cmiči, uči, hitů a trefce m této
neůrobně ťrajině. % bómá jim gáťonh
a ty góionh mfftěpuje bo jrbei jejich,
lať je, ač 5 čáfti jim obpornt) jjou, nic
měně přechůgeji m item a tu? jejich. S
fonbi je ble gáťonů těehto a přeftupitele

neuptofně a bege míjeho ohlebu na ofobh
a na mnojftmi hlam jejich trejce jmtti.
% mychomámó fobě m jich potomftmn
nomě pofoleni, jileehetnějfíi, Qofpobinu
mětnějfji, poťoleni, ťtetéj má, až mhmřou
oteomě, bobhti, alibnatiti a sútobniti
jemi aaflihenon. webu, je fám nepřeftoupi
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ptab te'to bubouci mlafti, toglačuie ieíítě,
ial má gemě ta ble pololeni togbělena
btjti, a paf, fbpš ie byl 8 libem fmtjm
otcomíťg togloučil a jeho napomenul
a iefltě iebnou iemu mglgtogil tteftg
ipotěffil bo flibp božími, gmióel na rugby

3 oči ieiicl). —

Rbe m celém běiepiíu libftma naleg
neme muže, aby byl tal obmášlimým
a ffťaftnúm btbinou, tal moubrúm 3óťono=
bótcem, tal fprameblimóm loubcem, tal
negifítmjm inigetem a tal nťcftnúm sulla
hotelem řifíe na nmobá ftoleti temaiici ial'o
591320133? Slivočeá,lbgš mfieďp tyto měci
mógime, mggnati mufime, ěe omnem Moi
giě melilé bilo pořibil, ale ne page
0 libílé ímé file, nýbrž ge ©0fpobin (tu:

tečně byl 8 nim, ge SBůb mlumil úftg'iebo
a góůračně iebnal rutama iebo. ltcta
náleši %oišiffomi, ale tomu, iená půfobil
m něm a "1260 nebo, Žlebu, flétnu
a bílý na měly!

3. iento můneffeng' mug jeft pal
tale neibol'onalejfli mógnal či přebobras
geni potomněbo sDteíiáffe. Weboť fbpá

Woišiě na [mět přiffel, ldgal uťrutnó
žšarao utratiti tofieďa pacholata bebreiílá;
a ťbgš náš *Bán ie natobil, melel ltdl
©etobe8, aby mfleďa pacholátla m $etlémě
a me můloli gamtašběna byla. -— slltoiáiš

uflel iiftě fmrti čmlófítni opatrnofti matlp
ímé. sBáli Segiš ufiel ulrutuofti Quebe
fomě, lbgš m náručí matčině utell bo
(Egypta. ——ýofpobin gmolil Woiáifíe, aby

mgfwobobil Siraelitg 5 megbeiíflbo otrm
ctmi, m ftetěmg je bršel šumu, a tentúá
nebeíló Dtec mgílal (žgna íměbo, aby
meílťetě libftmo 3 pobbanofti Bábla a bři

cbu (: fmtti mgbamil. -— SDřimeneěližmojgiě

megi ímým lihem mgftoupil a jemu fe co
mgflanec %ošl giemil, šil čtyřibcet let
foulromně m gemi SIRabian; a pobobně
Spatitel fměta, břime nešli gapočal melifě
bilo nanebo mgloupeni, šil me fwětě
fťtgtě po třibcet let, pal obebtal fe

na poufit' a tam to úplně móbálenofti
“ob libi poflil fe čtyřibceti bnů. — Woišiě

lonal melifě bimg, aby oíměbčil, áe jeft
myílancem %ošim; a ťbo nesmí melilě
bitvy, jej lonal ©le %ošl na gemi? 0 the
nemi, še íám četl: „Strmá ned)cete měřili
ílomům mým, měňte afpoň flutlům
mým ?" — Wtojáiš nařibil, aby Siraelité
čabili betónta :ueliťonočnibo,aSešiŠRtiftuB
ptamú to betóne? melifonočni obětomal
fám febe i nařibil apofítolům ímóm a ná
ftupcům ieiicl), aby tuto obět lonali po
mňeďp čalp na památlu umučení a imtti
iebo. — 91201378byl učitelem, adfonobótcem
a proftřebniťem libu [mel)o; a gbaá ©pu
fitel náš neťoual tytéž úřabg u míče a
bol'onalofti neimgšíll? — Woišiě měnowal
lvem gmiřat obětomauúcl) na potwtóeui
úmlumg, ltetouá učinil 58% 6 lihem,
totiš l'bgá gaóomaii přitágani %oái, ge
iim %ůb bujně šebiiati bube; a náš sBím
pofťgtl ímou mlaftni l'rew na potmróeiii
nomébo gáťona, nome úmlumg, Še lbgg
aacbomóme můll %oái, ?Bůb nám bube
Stcem a bd nám běbictmiílúmt) uebeíťé.—
%oiáíš připrawil a tnóbělalSiraelitg, aby
mohli meiiti m semi óaflíbeuou, fám pal
nepoáil tě rabofti, aby ie tam byl umebl;
neš mětni nab Šltoigine ieft wůbce náš
Rriítuů, ieně netolil'o bránu) uebeé nám
otemřel, nóbrg taťé fám buííe fptamebli
mýď) uwábí bo ftúuťů uebeíltjd).

Hava-4+—



IV. Bubu.

93h bohatí gemč gaíIíbcnč až ! nftanomení nrwníbn frúlc
ííruelítébn.

fofff/x/

67. ,?ol'ne, můore lihu, omílá l't
li nitě ilo išmmnn.

Sof.1.2.

5130fmtti moigífíomě řeťI těnípobin

ťí'soíuoloi: S))řojštš,flugebni' můi,nmře[,
toftaň a přeibi 8 meffťetp'm Iibem četu
Sorban a meibi bo gemě, ťtetouš já bám
fgnům ifraelíťg'm. Sá bubu S tebou,
jařoš jíem byl 8 Wojšífíem a neopuítim

tebe, protož pofnlú fe a 5118 amugitp',
oftříbei a plní meffťeren čárou, ťterg'á při

ťágaI tobě SDÍoišíě ílugebnil' můi, pat

B tebou ieft Sěoípobin me mfíeď) měcecb,

tu Etetg'mgťoli fe obrátíš.
Spříťágal tebg Sofue fpnům iírael

íťúm, řťa: sBřipmmte fobě poťrmg, nebo
po třetí) hneď) přeibete Sorban, a me

jbete bo gemě, Ptetouš bá mam Qoípobin
!Bůb máš, abpfte rotábli ii. sIšoflal ale
břime Soíue bma mnše mobměbačetajně,
a četl jim: Sběte a íble'bněte semi a
měfto Sericbo. $teří3to ibouce meffli bo
bomu geny, imenem mabab a obpočinuti
u ní. % atoěítomóno ťráIi, še ifon m měftě

mggměbači, ttetg'š poftal ťžRabab, aby
mgbala muže to. Stabat) ale poiamffi

bylo.

mugc, fťtgla je na ponebi bomn fměbo
a přiřtgta ie pačbeřim Iněnóm, Ptetěš tam

31393 paf obeííli ob ťtóIe mgílani
mněomě,mftoupíla čena ? uttgtóm SítaeIi
tům a řetIa: QBím,še ©ofpobín bal mám
gemi tuto, neboť ílgffeti jíme, ia! m9
fuffil gofpobin moře četmeně, abgfte pře:
jíti moblí, a ja? ifte přemobli bma trále,
tteři fe mám to ceftu poftamiti, a to fíg
fíice ntcťli ifme fe melmi. Wont ale při
íóbněte mi Íftóe Qoíoobina, še iaťo já
jim miloftbenftmi učinila 6 mámi, tať
i mt) učiníte fe mnou, a gacbomúte otce
měbo i matťu, bratry i íefttg mě a
mneďg mčci, ťteréš iejid; ifou; a lbgš při
fúbli, ípnftila ie ol'nem po ptomagu, nebo
bům ieii byl při abi měftíťě. % řeťti ženě :
llmaš na anameni nám tento ptomágeť
četmeng' m oťně, rtetg'mš if! nás fpuftila.
QInamrátímfte íe, mgptamomali Soíuomi
mňeďo, coš íe iim bylo přibobito a řeřli:
SDú ájofpobin mfíeďu gemi tuto m ruce
none, nebo fttacbem porušení ifon obo
matelé ieií.

Moaiimání.
Stabab, o Ptetéá gbe řeč, byla břitoe

meliťou břífínici; ale bogměběmffi íe o
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D tomto netonečněm miloftbenítmi
$oáim přeftoěbčeniifouce, nemuííme niťbp
nab febon a nab [roou buboucnoíti gou
fati. Bbřefíili-Ii "me a být 69 břichomé
nafíi bylo febe mětffí, miloírbný %ůb
nechce náš gamebnouti a negamtbne náš,
paťli ien břichu fměbo šetime a 3 něbo

melitp'd) bimed), ťtetěá číni[ 23135 pro

blabo Iíbn iítaelfťébo, počala fe Ěoba
báti, naptamila šímot fmůi, a obbršela
ob gšoba bat míry; i přijata ieft na miIoft,
toť še ftala fe potom i mottou iebnobo
5 přebťů ©9na ?Bošibo ble libífé přito
3enoíti iebo.

\.

''".\rh'mmn'um...„

%š ŠŠŠ'' \\“ a. i" „ Š'"'

%ašme ft tě útěchy, ttetou nám po: potoftatí íe íuašíme. „Šimot iíem já,
fťotuie none Qtobem giemená mito, anat
učí, še 23135 ieft neimýffe mitofrbntj.

S nemůžeme gaiifté %Obu boíti běťomati
go to, še nám tuto fmou bořonaloft gie
miI, i ii toliťtáte pobimným gpůfobem
oíměbčiL

mami sBán 23135, nechci ímeti bezbožného,

ale aby fe obrátil begbošnó ob ceftg ímé
a ším byl." (Ggeďy 33, II.)

3 neiopomtšeněiffi gločincotoě nemuíi
goufati, nebot bi Qoípobin: „llmeite ie,
očiítte, obfttaňte aloftně mgfílení ímé ob
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očí mód); přeftaňte přemtácenč činiti,
učte fe bobře činiti, blebeite fpmmeblnofti,
přifpějte řu pomoci potlačeněmu, íub'te
fnfotťu, guitaňte mbomy a poib'te a treícete
mne (bomloumeite mí, pallí máš potom
nemyflyífím, ba myflyfíim, ta! že) bubou-li
břícboměmafii info Hatlat, jal íníb fbileni
bubou a bubon-li čermeni iaťo čermec,
iaťo mlna bílí bubou.“ (Slot 1, 16,18.)

Sliťbo teby neříťej: ©čícbomé moii

mětífi jfou, než aby mně ie mobl %ůl)
obpuítiti. íaťomá řeč ieft řeč člomčťa
aatmtgelěbo, ťtery pořání činiti necbce
aneb ababělébo, um) fe boiů proti ímé
ímyílnoítí a proti pořuffení íltíti, aneb
člomčťa na myflí amdmeněbo, ťtery tal
řla nemi, co mlumí a co činí. Seitli

na tobě ieíítě iiíťta rogumu a míry a aby
teť ííly, teby ubni fe 5 celty břicbu, mytmi
fe 5 náručí iebo, utíťci přeb přílegitottí
lbřícbu a mtoucně fe !“ %obu o miloft

a filu mobli a gťufiš, še ašůb tebe na
miloft přiime iařo přiial bříffnou Siabab
pro poťc'mí í udpotomuí bobeé fťutl'y
její, a pobobně přibřuáí tebe ť [mtjm přá
telům, P bčbícům blašenoftí nebeíťé.

2. biabab bofila u $oba miloírben
fixní, še lama učinila miloíebenítmí bliá
nímu [me'mu Wil) anebomal ii ob aábuby,
že íťtyla mygměbače libu %oáíyo a tím

je 3 nebegpečí meliťč potupy í uťrutné
imeti mycbmátila. (Sim mice míloítbenftmí
bliánímu fmému proťaguieme, tim mětífíbo
milofrbenftmí lge fe nám u QŠoba nabíti.
Salon měrou měříme, tal'omou ble pčiíli
bení iebo bube nám obměřeno.— Db líbí,
jímá milofrbenftmí profogujeme, nelge fe
nám leč gříbťa obfluby nabití, ale my
taťé nemáme pro mběčnoít a obílušnoft
libíťou bobtobíuí a milofrbenftmí proťa
3omati, leč jebině pro plnění gáťona 230=
Šíbo, pro láíťu ťQŠobn a pro obplatu,
ftetouš on mím flibil. 23ubi3, Šeby ii

nám ?Bůb na tomto fmětě nebal, bd ii
čajifté a m míče tím mětílí na fmětě onom.

Štemet' m ťnige žlšřiílomí: „Rbo nóíle
buje [prameblnofti a miloírbenftmí, naibe
Šimot, [ptameblnoft a flámu. (21, 21.)

68. ašřemob přea Eotbún.

Sof. 3—5.

ěnul teby' Soíue ftany a přifíel
B libem blíš ť Sotbánu, ťbeš gůítal ga
tři bny, a potom poručil mymolámati
megi ftany: „Sřbyš uóříte clubu úmlumy
%)oípobína %oba maííebo a řněgí neíoucí
ii, my taťě pomítaňte a iběte ga nimi,
abylte miběti mobli, ťtetou byfte ceftou
jíti měli, a mamite ie, abyfte fe nepři
bligomali ť utne; ale poímět'teš fe, nebo
seitta učiní Qoípobin meči mámi bimně
měci. 3 řeťl 'Sěofpobín ťSofuomí: SDneB

počnu mymyffomati tebe přebe mfíím
Siraelem, aby miběli, že S tebou item,
jaťo iíem byl 8 SJZoiáífíem. *Břiťaš teby

čněgím, ťteřig neíou arcyu úmlumy, a rci

jim: ťbyg meibete na Emi moby iorbáníťe',
ftůite m ní. Slieby myfiel lib ge ítanů

fmy'd), aby přeííel Sotbón, byl paf to ten
čas peámě toómobněmj a řněgí, lteříš
neíli atcbu úmlumy, ífli přeb ním. QIťbyg
oni mefili bo Sotbóuu, a noby ieiicb
omočílí ie m ftaii moby, čaítaá
mily fe moby 8 břity přícbágejíci na
jebnom míftě; ťterěš paf bole byly,
ftoupily, og iicb nic omííem negů—
ftalo. Eib paf fíel proti Setícbu, a ťuěší,
ťteříg nefli auyu úmlumy, ftúli na [ucbé
semi u proftřeb Sotbánu pobpáfaní, a
mefíleren lib po íucběm řečífftí přeeyágel.

Rb yš paf přefíliSímelítě řeln Borbón,
řeťl vboípobin ťSofue: SBybeř bmanácte
mužů, gťašbébo poťolení iebnobo a pčíťaá
jim, at' megmou gptoftřebl'u Sorbánfl'ěyo
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řečiíítě broanácte neitmrbffíd; ťamenů,
řtetéá pologíte na miftě, tbc ročbiiete
ftang této noci, aby bylo gnameni meči
mámi a fbgg bg fe táóali máš [gnomě
mafii: Go gnamenají tito ťamenomě? obpo
mite jím: uplynuly moby Sorbánu přeb
archou úmlumg Qoípobinomg, ťbgš fila
přeB něj. S učinili ígnomě Sftaelňtí,

*Břiffel paf Iib až; ho ©algola na
proti Secicbu, ťbeš óofpobin přiťágal
Sofuomi, abl) obřegal mfíeďp fgnp ifra=
elitě, protoše Iib, ieng-atobil fe m 40 letech
na poufíti, nebol 'obřečc'm. ©[amili tam
taťě poneiprm melíťonoc, a ieblí goutob
gemě, a přeftala napotom munna, aniž
pošímalí mice pofrmu tobo.

' infoš jim příťágal Soíue. Šimjd) bmanáctc'
řamenů položil Soíue m proftřebťu řečiíftě
Sorbánfťčbo, fbe ftáli ťuěgi. 31593 paf
přcfíel mííeďen (ib, a ťněgi mgftoupili,
neíouce archu úmlumg &;)oípobinomg,na

mtátilg fe moby bo řečiňtě Mého, a tem),
iařo jinbg teťámalp.

Mogiímáni.

*Bčecbobpřeš Sorbán ieft tař pobimu
bubnů iaťo ptůcbob mbúm mořem. S abc
gágračně gaftamilg íe mím; togmobněně
řeťp u přicbobu archy. thělt' Žiůb timto
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bimem obiemiti lihu fměmu, ge jaro otcomě
ieiicb neíměli mgímobogeni 3 Gggpta při
čítati fobě ga góflubu, ncíměli ie pomašo
mati aa ímé bilo, tal“ se i npněiňi Iib
nemá bobgti gemě gaílibeně poťlábati
ga účineť ímé reťomnofti, ng'btš že má
mběčcn bg'ti Ěobu, ťtetg' patrně tmou
moci a filou ie Do této gemě uroábí;
bále měli bneb při ptmním troťu bo
této čelně nabýti nomou bůměru na pomoc
QBoái,iefíto Hub patrně B nimi ieft a jim
nápomóbá.

sBobobně to není nani gúflubou,
3: jíme mohou fm. ťřtu mgfíli 3 pobba
nofti glěbo bucba, že jím mpťročiti gřtffe
b'řicbu, nýbtš to ' tofíe ftalo le miloíti 9303.

“žlutěpo! nyni meííťaiíce na pounti
šimota pogcmíťěbo, nefpolebejme fe iebině
na ímou Wu, na fmůi mtip, na fmou
gťunenoft a učenoft, anobrš pamatuime,
se co jíme, smilofti %oši ifme a se bag
milofti %ogi nic neiíme a nic nemůžeme.
Sen B pomoci milofti ašoši můžeme pře
ťonati tg togtičně nefnúsc a nebegpeči,
ťterěš náš m puftinócb šimota obťličuií
a' jen touto miloftí můáeme fe při ímtti
boítati bo gemě nám flibeně, bo tdie
měčnčbo.

69. Bohatí měnu anima.

' 'Sof. o.

Siraelfíti byli fice jiš bo gemě ůaíli
' beně mefílí, ale poněroabg ob iinócb nú

tobů oíagena byla, mufeli ii teptm too
boioroati a měft ieiicb bobtjmati. Weinv
nměifíí měfto, ťteréboě bobg'ti měli, bylo

Seticbo. Seticbo konat bylo petoně a obta
áené gc mííecb fttan. S četl Qoípobin
ť Sofuomi: Dbeiběte měfto mňiďni boio
tonici jebnou ga ben, tať učiníte po neft
bni, febměbo pat bne ťnčši af weamou

febm trub, a ať ibou přeb arcbou úmlumt),
a obeiběte měfto febmťtáte, a ťněši trou
biti bubon to trouby; a ťbpggamgní amu!
trouby to uffícb manicb, aťřiťne mífeďen

(ib Přil'empřemeliťým, a gbi měfta 3 gruntu
fe mgmráti, a meibe bo něbo jebenťašbó
tim miftem, proti ťterěmuš ftáti bube.
Ss učinili Síraemti, iať jim přitágat ©0
ípobin, a Fogg to [ebmém obcbágeni ťněái
ttoubili m trouby, četl Boíuc l' hou:
Ěřiěteš, nebo bal mám ěoípobin měfto,
a bubiá to měfto ablageno, a mneďo, coš
ro něm ieft pobiitc, jen Stabat: ať ieft
šitou fe mnemi, ťteříš 6 ní iíou m bomě,

nebo fťrgla pong, ťtetéš jíme poílali.
289 pat mgftříbeite fe, abgfte něco ne
mgali ga ťořift; cogťoli bube glata a ítříbta
a nábob měběnód) a Šelegnúcb, Qofpobinu
af ieft poíměceno, a floěeno m potlabed)
iebo. Rbgš tebt) aamónělg trouby a (ib
ťřičel, bneb gti pablg, a fie! ieben ťašbó
bo měfta tim míítem, fteréš bylo proti
němu; imgali měíto, a pobili mňeďlj,
ťteřiš byli to něm, jen Stabab a coš měla,
gimě gůítamili, měfto pat ípálití, from
glata a ftřibra, a nábob měběng'd) a Šele
3ng'cb, ťtetéš bo poťíabu Qoípobinoma
poímětili.

%ogiimánt.

Rbgš při febměm obcbágeni měfta
gamónělgtrouby, bneb čbi pabtg.
%epraroi ie, se gněnim čili atouťem trub
gbi pablp, nýbrž při iicb gnění. *Ba
ttno atobo, še gbi pablp mocí, rogťagem
%oším, še abc %ůb Iibu iítaelfťěmu jaro
nět'bp to boii otců iebo 8 QImaIeťtitp přiípěl
gágračně fu pomoci, tať še mobti říci:

„$eftli %ůb S námi, ťboá proti nám!"
(Slim. 8, 31.)

Sbgmatelé měfta Ešm'ďm ípoIěbali
na pemnoft a meliťoft obrub fmýó, ale
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tg fe feíulp m ofamáení na- poťonuti
Boši. sMati i ghe, co čteme m ťníge

Macbabeifťp'd; : Dni „qaiiítěboufaii m abroi,
ale my Doufáme m sBárta mffemoboucibo,
řtetp'š můše itt), řteři proti nám tóbnou
i memeren fmět iebním pofguuh'm [bla
bití.“ (2. Skaut). 8, 18.)

Římě pat atoboto bějifítě obtátíme

temní přátele. QIle mneďgo toto góťíabo

fítěfti Iibfťěbo nic jiného negifouneš ílabě
abi, fterěš na poťpnuti %ogi l'e toapabnoutí
& rumem fmám nás gaíppati i pobřbiti
mohou. s13mm ptami 'Šáofpobin: „810
řecený člomčť, řterúš jebině boufá m člo

měťa“ (Serem. 17, 5.) a ted! 'Damib gpimá :
„Weboufeiteš m ťníšated), ani to hned;

graft) ímé na fmě iebnáni a ffoumáme
bnuti fmébo ítbce — nemuíime [ami
íobě mgčnati, že i my nefpolébáme ia?
máme na gšoba, řebitele oíubů [ibfťq'd]
a bátce mfíebo bobra? iu ten [polébú
jebině na ímou učenoft, uměloft agťuffenoft,
jiný gaťlábá ímé fftěfti pouge na bobatftmi
a opět jiný boufá, w ímé příanimce a po

líbíťúd), u nichž,není fpaíeni. Webu m9

cbáai bucb jejich a oni fe nawtacuií bo
čemž [roč. Waboílamenú ten, ieboš ipo
mocniť ieít Web Suťobům, ťteróš učinil
nebe i aemi a mífeďo, coš tu nic!) ief "

*Bmčeš při faáběm pobniťnuti fmém

obrať přebe mífím bacha fme'bo ! 230511

a mgg'mej iebo o pomoc a požehnání.
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913očni, ťoaei i botonámej bilo ímé toe

jmenu sBáně. -— Dbtub to pocbáči, še
citrem [mětimá gáťlabý netoliťo nomýd)
chrámů ale i aotoýcý bomů, bilea a toma

ten, nomýcb moítů a filme, mčýmajic
%oýa. abý týto nome ttambý 3acbomal
ob bleíťu, bouře, powobni a jiné poýtomý
a abý tég libi,-jež to těcbto bomed) Šití
a ptacotoati a těmito nomými ceftami
cbobiti bubnu, toga! toe [mou ochranu,
noha! je goramim tělefným i buffenmim
a šeýnal jejich bitu i jejich ttotům.

2. Sýofpotín bal ročťačz „SBubiš
to měfto 5aýla5eno a toffeďo, coš
to něm jeft, pobiite." íento na
ptmai pobleb uťrutaý togtag měl [můj
gaťlab jať to minulofti toýoto čáýubě
měaomauěýo lihu, tat i to gámětu %ošim,
ttetýš měl to nátobě Siraelftěm to ítutet
umeben být'L Stebof toýpleaěni aárobů
cbanauejftýcb bylo [prameblizuým treftem.
Blořečeai, Etetěg Stoe nob ncgbebným
Gbamem, otcem Gbamuejiťýcý, mýřhlul,
aa pramil: „Blořečeaý (Sýanaan, [(ušebniť
[Ingebnítů bube bratřím [mým/' (1. 932013.
9, 28.) mýpluěao ieít mgpleuěaím obý
matelů těcbto. Dni gaiifté ča přítlabem
praotce íméýo (Sýama [puftitoffe ie gšoýa,
to oýamnofted) íe topili. % nebbati bro
3nýd) přitlabů, ttetýmiš iim 231015toýfttaýu
bdmal, nebbali gtágý měft Gobomý
a ©omorrýý, nemnimali ft mttroéýo moře,
ttetěg iebomatými toýparý fmými tof řťa
neuftále potutu břichu bláíalo. _ Sta
batmo přimloumali jim něťbýalbtaýam,
fstat a Satob, nabatmo uťagomati iim
[mým šimotem ptamou ceftu ! gšoýu toe
boucí. Daino libé ttopili nejýotfíi oba
touofti při [roč mobloíluábě a te cti fmýd)
bobů pili aš i trew Iibftou, íbt'ttý pálili
ga šitou. sBeato; je ným gablabil Qiůý
mečem, iatoš nětbý jiné taťomě břífínífý
gaýlabil ňtou a oýněm. — sJtárob ííta:

elfťý toffať neměl býti tiolito ílepým nů
fteoiem [pramebluofti %ožši,nýbrž 3 tohoto
broóněýo foubu %ošíbo měl fe [ám při
učiti, ge má QSůý to neimětffi aeuámifti
moblářftmí a 3 nebo pocbabeiící ueřábý,

měl ghe na ímé oči miběti, že i iemu

aelče ie taťoměmuto oíubu ubnouti, paťlí
tutěá ceftu uaftoupí. Sui; SJtojšiB bo být
nauomeaul, šta: „!Baruite íe, abý i máš
pobobnč nemýtotátila gemě, ťbýš býfte
taťowě mčci činili, iaťo uoýmtátila nátob,
ťtetýg být přeb mami. Sato nátobomě,
ttetěš být gablabil Qolípobiu při !ojiti
tmém, to! i mý gaýýnelte, ieftli-še neba:
bete poíluffui blafu Qofpobina, %oba

maffebo. (3. 931013318, 28.)
3. gšůý neimýB moubrý řibitet oíu

bů libítýcb bal tuto hraiiau (Sýaaaaei
fťým Še mffat tento mátobet gšoýa Ic
gpuftil a bo aeimýňe tměmal, obeimul
jemu mlábu, ano mýýubil toffeďo obýta
telftmo a umebl jiný nálrob to tuto semi.
© tatowém řigeni %ošiám fměbči muoči

přitlabomě to běiiaacý [měta. Qbo čte
běie prmnid) ítoleti třeíťaníťýd), íbleba,
še [ememi břeýý QIftiťý býlý aěťbý ná
tobý mgbělaaými obýroáuý, že tam tmětlý
orba, průmgíl, obcbob, se tam bylo bo
batftmt a wůbec blaýobýt gemíťý a íice
botub tam tmětla míra Heítaaíťá; tebbý
tam čili meIicí biítupome' [m. Gýptian, fm.
Qttýaaaš a [m. s.*Iuguftin. SBobimeime Ie

roh'at nyní na týtěg troje. %ííubý tam
mlúbne půlměííc, to ieut muýamebáníťa
míra, [uromoft a mam poýaaíťý. 9M),
obýmatelč těchto toalebliicb ťraiin probře
niti íe proti $obu, obtebfíe fe ob ieýo
ptamě cittme a obbamffe fe taciřífým
gaíabám a mtamům. -—-QItbo nemí jat
Emětla učenoít a mira tťřeffaafta to tra

iinad) ředřýct), Ebeš nými mlábne brubý
tured'ý narob. 3 řečtí ťřeítane' ptoýře

íítti ie těáce togťolnictmím čili obíítěpeaím



—205—

fe ob ciďme a ftolice ťatoIiďě, náilebťem
čeboš bimoťp'mnátobům tuteďúm přípabli
ga loupež. — Qboš může říci, ge inane
pošebnaně ťroie nečetá pobobnú oíub,
fpuúime-Ii fe giemeně míry a SBobem gau

lošeně cirťme? sIštotožg Dejme fe Šoba
[měbo a me cirfme mčbor mffemu po
řuffeni a nebečpeči, ťterg'mš náš sťašenú
bud; nafíebo měťu obtličuie. učme fe
ge gťuňenofti cigí!

70. %rowínění agenturou.

Sní. 7. 8.

23910 přiťágáno, aby se mffed) měci,

ťtetěá fe to Sericbu nalegnou, šábnú íobě
ničebo nepobtáel; ale boiomniť ieoen,
jmenem Qchan, obfttanil fobě četmený
plúnt' a něl'teté měci [tříbrně a glatě,
a gafopal m ftanu fměm, bomnímaie fe,
še šábněmu poměbomo nebube. 3 togbně=
mal fe proto ěofpobín na fgng iíraelífě.
směli Sítaelfftí přeb febou iině měfto,
Ptetěg &;)ai íloqu. Sofue, ípolébaie na
pomoc řBoŠí, poílal tam tři tifice mušů,
aby fe bo gmocnili. alle íotma fe E měftu
přibligili, bneb ob moifta ýaifťěbo po
rašení a gabnáni byli, a třibcet ííeft mugů
3 nich gabgnulo. io nařemfíe Siraelfftí,
náramně fe gběftli. í'sofue togtrbl roucho
ímé, o pabl na tmúř přeb archou Qofpo
binomou, řťa: sJšane gšoše, co bim, miba

SítaeIe, an utiťá přeb nepřátelp ímómi?
llílgffi to (Sbananeifftí a mffiďni obg=
matelé gemě a febetou fe to btomabu,
obťličí a gablabí náš! % řefl ýoípobin
ťSoíne: %ftaň, proč [ešíě tmáři tgemi?
Bbřenil Sirael, a přeítoupil přiráóáni
mé, neboť uťrain & měei pofměeenýd)

.a fťtgli megi nábobamí ímúmi. sJčebu'bu
mice B mámi, bořub nepotřete tobo, ťboš

_tim břitbem minen ieft. QBftaň a tcí

mfíemu lion: *Bofměfte fe ťaeitřťu, nebo
mčc hubená ieft meggimámi. Sióno při
ftoupíte jeben ťašbg' po ímém potoleni,
a bubete Iofomati po poťolenid), čeIeběd)
a mušíď). ?! tbošťoli m břichu tom po
ftišen bube, uťamenomán a fpáIen bube
fe tomm ftatťem fmy'm, nebo přeftoupil
úmlumu Qofpobinomu, a učinílnenleůet
noft to Sítaeli.

SIBftamtebg Soíue ráno, tága! Siraeli
přiftupomati po poťoleníd) ieiid), a pool
108 na poťoleni Subomo, a ropě meta!
Ie IoB po čeleběd) i tobed), pao! ÍoB na

?lcbana. % přiftoupim Sofue řeťlz (žvgnu
můj, bei cbmálu ýoípobinu %obu iítaeI
íťěmu, a mggnei [e a ognam mi, coB
učinil a netai ničebo. 3 obpoměběl QIdmn
a řet'I: sBramon id ifem gbřeffil proti
Qoípobinu %obu ifraelíťe'mu, a toga!
jfem 5 ťořifti a uťrgl m 5emi u profiřeb
ftanu íměbo. sBoílal tebg Soíue ílnšebnifg,
ťteřiš nalegli toffeďg měcí íťtntě m těmš
míftě. iebg poručil Sofue, žlebana i [an
a ocerg iebo, fe mfíim iebo oobntfem
uťamenotoati, a ftateť iebo i B Prabenp'mi
měcmi ípáliti. 3 obmtácen jeft bněm
ýoípobinům ob Iibu iítaelfte'bo, neboť
ťbgš Bftoupili nyni proti měftu Qui,
byl ěofpobin B nimi, a nemohli iim
nepřátelé obolati; měfto mgato, mgpá
Ieno, a toneďo na něm gbito ieft.

%oaiimáni.

1. %ebubn mice B mámi, bo
ťub nepotřete tobo, ťboš tim bři
cbem mínen ieft. 218%,milý čtenáři!
ia! břiď) jebnobo číoměťa můše Hřobiti
celému nótoou! Qřid) alebanům gpůíobil
ňce jen megbein'í fttaft: potóěřu m bitmč
a těleínou fmtt mnobúd) boiomniťů,
a mnať mnohem mětfíí bómó bunemni
pohroma, mtamni potágťa a buffemní



—206 —

fmtt, říctáš čaftoťráte pocbági 3 břiffně
poíoabp a geglěbo příťíabu jebnobo číoměřa
celé robině i celé obci, 5mláíjtě jeftíi tento
číowěť poftamen na fmícen m ípoíečnofti

libfťé, jeftíí jeben 5 přebnicb (\ mášeng'd)

libí. “šatomp' pobotjííimý číomět poboben
jeft ťmaíu, ťterúmš můše meíitě mnošftmí
mouťg nahoafíeuo býti; nebof bitťp,

míábeš i fptoftni a neučení libé tóbi
je řibějí ble přitlabu ftarffíd) aneb ropě
fiícb libi. Sřbpš bobime bo bíabing tp
bničné neb říčně moby ťómen, pomftómaii
řola, ťtetáš běží bíabinou ítáie je coatíó
bajíce u mětfjícb ťtugícb, aš ceIou bíabinou

pobnuíp: tai půfobi něťbppříťíab otcům,
aneb ofobp přebftameně ro obci; jebo
pobotnlimá florou přenáíícjí je 5 uft bo
úft a pomibaji je to t'cugíd) niře toftou
cíd), i jeho ffutťp naIeóaji mábp mice

a mice náfíebomniťů, aj jtráeua jeft chó
ťrajina m qub a omg! a banebný ne
mram. S můše přítlab břiííněbo čloměťa
fíťobiti netoIiEo to čaíe přítomném, anobrž,
i to buboucim; pamótťa jeho můáe šíti
a fnófiebomúni méfti i to poťoíeni bru
bém a třetím. —-513toto3 otcomě a motto!
nettpte to bomě fměm pobotíjíimýd) libi,
aby bítťp mafie jimi gtaáenp nebpíp, fami
pal? neuftóíe tobo buíite pamětíími, jať
nefmitně mnobo aóíegi na čiftotě, pocti
wofti a 5acbomaíofti gimoía mafiebo ja!)
to bomě tai i to Šimotě meřejněm!

2. $ubete Iofomaíi. %ůbna
říbií, aby Ioíomónim obiemen bp! minniť.
93205“ 23139omffem jinp'm gpůfobem, mobi

jebinp'm gřeimóm jíomem gjcmiti břífjniťa;

moIiI mfíať tento proftřebeťř objemení bo,
aby bylo Šibům patrno, Št i to, co na
gýmaii nábobou, neběje je beg jcbo můIe
a řigení, aše Dn jeft mfjeměboucim pó
nem a íoubcem jejid) imoubcým řebíteícm
jat loeIiťýď) tai i malých měcí. — QŠůb
tebbp Šibům nařibil Iofománi a proto íoB

ta? říbil, še pub! na břiffníťa fťutečněbo.
mám %ůb lofomóni m tatomém pábu,
top; je nám něco fttatilo, a my máme
tři, číptp a mice libi m pobegření, nena
říbil, a pcotoá nemůžeme gábati, aby ?Bůb
108 to? řibií, by nám neomylně aloběje
objemií. QIno taťomá ááboft na sBánu
gšobu byla by i břifíná, neboť fbo jíme
mp, abgcbom mábg a mffubp, ťbpťoli
nám napabne, mfíeměboucnofta meIebnoft
QŠoái cbtěii míti jaro ť ííušbě ímé? QSůb

jeft SBónem a ne fiubou naffím; ? můli
nápabům nafjim nebube běiati nigrum.
iaiométo mpamibóni gíoběje pomoci Iofů
bylo by tebp břifjnou míjetečnoftí, ba
toubáním je ašobu. 8 tobo můšeš, milý
čtenáři foubiti, jíufjí-Ii pomocí ťatet alo
běje a fjfůbnitp nafje mpůmibati? Sila
bení ťacet není nic jiného než jiný spů
íob Iofomání. Stejmóífe jmatú %ůb 3a=
jiftě nepoíojií fmébo biafu a 5jetoení
to ten bibný papír; a Ebo ob tobo četó

mpšfíí gjemení, áůbá aágtať gšoái, toubá
je gšobul Qi fnab mpfííš, ge nějató jiná
tajná moc těmito řactami micbú :: je
Habe? QŠůb to jebině, m němé jfme

a žijem a je býbáme. QI řbpbpš tufíií,
neb fe bomnímal, je jiná moc fcomě
bojíte tobě tu ! jíušbě ftojí, fmiš je
gpnftiti Qioba imébo, fmiš je uteci o rohu
a o pomoc ! jiné moci ftomě bojíte?

3. % obpoměběl Qldmn a četl: 513m
mba, já jfem abřefíil proti áěofpo
binu ašobu iftaelfťěmu. ?lcbanrop
3naI je 3 břícbu fměbo přeb ?Bobem i přeb

íibmi a ťaiicně přijal treft, ťtecěboá pře
čínem jmóm byl gaííoušii. She mibime,
še ropa čioměť přifjel ťpognóní ímé cbgbp,
těší to to přitogeně potřebě frbce jebo,

aby je tato gté cbpbp topjnal. Rong
jíme co malé bitů) byli to bomě tobičů
fmýcb a ťbpš jíme fíejnumífe nepoqu=
ffnojíí aneb jinou bětfťou mabou tobičů
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ímg'rb rogbněmalí a tOčbOtlení jejich mi

bělí: ad), coš to tmoutílo ítbce naííe,
jat bořl'o a boleftno bylo nám 11 mnitř,
aš ilme fe mtblí buíš ! nobám aneb
m náruč robíčů a mggnali fe 6 uíebamúm
pláčem ge ímé miny, ípolu polepfíení
flíbuiíce! sBaf nám bylo opět molno,
nloiena byla potřeba lebce naffebo. —
%elmí bobře přitomnamá Dtigineě bříd)
poltmu negógimněmn, ťterúš tal' blonbo
mnítřní úfttoií těleíné tlačí a obtěšuie,
aš mgmráen byl. $a? jebomatina břichu,
ťterúš bo [tbce naffebo menla, tlačí fmě
bomí, l'agí Šímot Dune, a; mggnaním mg:
mršena ieft. Dbtub to pod,—áá, Že něl'teří

gločíncomě, fteří moblí mlčením a čala
iením ímébo gločínu tnloum fprameblnofti
líbílé uiítí, íamí fe íonbu ubalí; onít
neměli poloie a ftání, íměbomí ie brgělo
tal mocně, še ní Obtač ímttí tulou
ťatomou neabtgel je, aby meřeině přeb
íonbem na íebe negalomalí _atteftn aallou
Šilěbo na tebe nepřímolalí. %eřeinúm
mganáním a laiicnoftí tebp urban, jal
nám boufatí lac, linou minu [blabíl
a ímou buffí gadwmal: ímttí čainou une!
fmrti měčné. „Dílamuite ěolpobina, ne
bot Dobrú ieft, na měly trmú míloítben
ftmí iebo.“ (Šalm. 117, 1.) 91 fmatú
&luguítín bollabó: „Qšůb cbce, abychom
to tomto šímotě mmnómaíí fe 3 bříďjů
fmúcb, abychom m buboucím gabanbení
nebyli.“

Šluje, bělnime ašobu, an této potřebě

lebce naííebo ial'o mftříc mgdjagí; neboť
Gun QBoáímámě tající mgčnání gbřícbn
učinil ceftou, ťtetounám obpuíítění naílí
mint) poíťgtomatí a náš na miloft příjí
mati cbce.

71. Boíne mnbohnl ňanaan.

Sol. 10.—23.

Spoměft o mítěgftmícl) igníí iftaelíl'úcb

rogbláftla le po mílí semi ebananejítě..
i? ípoiilo fe pět řtálů B moiíly fmúmi,
a poltamílí fe jim na obpot. alle %ůb
řeťl ť Ésoíue: %eboi le, nebo to ruce
tmě bal iíem je, a šabnú 3 nící) nebube
mocí obolatí tobě. ©polěbaie tebp Solue
na óěofpobína, připabl na ně a potagíl
ie. QI fbgš ntíl'alí, bopuftil %ůb na ně
lrupobití melílě, a pobito iícl) bylo iím
mice nešli mečem. ?soíue pat byl ieíltě
bítmt; nebořonal, a ben le jiš ťme
četu cbg'líl. QBolal tebg ť Ěobn, aby
problongil ben, bolamabš bg negablabíl
mflecl) nepřátel. S“ ftalo ílunce, nenftu=

puiíc amííta fmébo, a iítaelntí gbilí mfíeďo
moiíťo nepřátelíťě i ftále ieiiď).

%gtáblí pal ieíftě jíní ftalomě gemě
cbananeiílě B moiítp ímúmi, ale i oni
potašení, gbití a měfta jeiicl) bobgta,
a celá téměř gemě ob Sfraelílg'cl) opano
mana jeft.

ňogiímán'í.

1. Sofuomí bolo bloubo boiomatí,
neš celé gemě Ranaanílě bobgl.
spříčinu tobo objemnie nám řniba SJtou:
btoftí, m níš čteme: „© iař bobtp' a líbe
gnú ieft sJ3ane bud) tmůj me mflecl) mě

ced)! sprotož tg, lteříš bloubí, po malíčřn
treíceě, a m čembt) břefíílí, jim přípomínóš
i namloumáš je, aby ganedgaiíce gloftí,
měřili m tebe sDane. Slíebo oni ftatobámní

obgmatelé gemě fmaté ímé, řtetéB m ne:
namífti měl, proto še obggbně llutíp přeb
tebou činili, třese lougelníctmí a obětí

nepřamě a ípnů [múcb gabíiejíce nemilo
[tbně, cbtělě mpblabítí [lí—geruce otců
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naffíď), aby bobně přijala putomání flu
Šebniťů božích ta aemě, ťtetág tobě ieft

ge mffed) neimíleiffi. 91h i těd; Ífi jaro
Iib ffetřil, ne gebgé nebyl mocný m boii
pobmaníti beabošně ípramcblimg'm, ale
pomalu foubě, bámaIB jim mífto ťpoťdnif'
(?Roubt. 12, 1 — 10.)

XJ" f

91110,23135obyčejně břifínifg nettefce

náble, nýbrž poíťgtuje jim čafu ipomoci,
aby činili poťúm'; a protož; řiťámě, ěe
ieft SBůI)nejmg'ííe fbomimamtj. 91h) mňiďni

sajífté ji; na fobě gaťuftli bůfaag této
íbomímamoíti či trpělimofti jeho. mchoť
jíme ghe na fmětě 50, 60 i mice [et;

a co byl šímot náš po ten celtj čas?
Gorem může přípobobněn býti řetěóu[Elá
baiícimu fe ae famtjď) hříchů a urážet
bogíťěmelebnofti. Sig bámno jíme gaíIou
šílí ob SBoba aamršcnu a gablagenu býti,
a přebce ieíítě Šiiem, iefftě nám báno
čafu i ííIp ipřílegitofti, abychom íobě

1:1
!

"f***“ , ICV/Šas . 5,53... ', „.

gáílub giebncli, ťtetg'mš bydmm uaběií
? gimotu měčnému nabyli. 2M), čiteime
ímé proming, necubně getty, Iňa, pomlumt),
oíočomání, úfťoťg, pobmobg, poťrgtítmi,
bněmg, mábg, Herni iroubamá íloma,
jichž jíme fe btJIí bopuftíli; 23% míběl
a ílgfíel to mííeďo a přebce není přefo
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náno iefftě blouýo čefáni iebo. QSůb ieft
ialo moubtý fltěpač, fterýg [letří i nalo
menébo ftromlu, á pečuje abý fe neslo
mil úplně; aneb ia? bí fn). $ematb:
„Stbýš čloměť na ímém obyblí něiaťou
toabu ncb fcbáttaloft pogoruie, nebourá
ie bneb, nýbrž; necbároá ftáti, a ýlebi ie
mýpramiti, pem neábý jc gbořil: sBobobně
naťlábá ŽŠůb fe ýřiífnými Iibmi. 'ípneb
jid) netteíce, bneb u mečný treft nemrhá,
lbýá na nid; něiáťě týýbý poóoruie, ale
lbomimá jim, fnáffi ieiicý mýho a ruce,
abý fe polepííili a polání činili."

sBrotoš neřiťeime: Ble jíme učinili

a co íe nám ga to alebo ftalo? nýbrž;
moleime: SBáne %oge! týB mne briííniťa

pofub ob tteftu n]Tetřil, ad)! nebej, abýcý
ná tmou fýomímamoft bříílně fpoléýal,'
abýcl) tmě trpěliroofti nabušimal ťfmé
bábubč, nýbrg přílpčj lmou milofti, abýd)
poónal ímé břicbý, a měl ie m oíll'limofti

i le jící) přífftě fe mílí beblimofti a fffaftně
mýftříbal.

2. Soíue mtoucně fe moblil ějofpo
binu, abý flunce fe nebýbalo Ečápabu ani
měíic lúbolí, fbeá gadjágel, už by nepčá.
telý ímé poručil. QI ptami piílno fm:
„% ftálo llunce i měficf' ?Bůbtebý
mýílýííel mrouci moblitbu Soluomu.

Bbe bý moýl nělbo namrýnouti,
ge flunce nebčái ol'olo gemě, anobtá ge fe
ben a noc mlaftně oběýem gemě oťolo

ieii oíý tmoří; jal fe tebý může ga měc
neobýčeinou pollábati, še flunce ftálo,
ťbýš neuftále ftoií? Seítli-Še fe ghe ftal
bim, tal ge bý! ben belní, toš mlaftně
gemé mufilá me fměm fe otáčení uftáti
a muftlo bý fe říci: ftála gemě. — na
to obpomibám: Ba ouěcl) bob neměli libé

jentě ani gbáni otom, ěebý le ben a noc
tmořilý otáčením íe gemě oťolo ímé ofý;

nýbrg býli přeíměbčeni, še ílunce běší
a 5emě ftoii, tať iaťo fe to ítutečně olu

Iibíře'mu býti gbá a info i mý aš pofub
čiláme: flunce mýdyigi, flunce ftoii to po
lebni a flunce gapábá, ač mime, še to
míle ien gbánlimě. % mlumíl Soíue
! Éoýu ble fmébo náůoru čili ble fměýo
rogumu á mýpramuie pifmo fm. o účin
lu ieýo moblitbý tég ble: mfleobecněýo
teýbeifliýo ópůfobu fmýíflení a mlumeni,
a proto gágračnou měc mýpramuie: „ítálo
flunce i mělicf'

leffal pifmo fn). niťbeg neprami,
še ŽŠůb gaftamil ť moblitbě Sofuomě
přitočený běý černě, čili běý flunce a mě

fice, nýbrž prami proftě: „3 ftálo íluuce
i měft'c“, coš mýťlábá moubtý (žitná)
to ten ímýfl, ěe býl „ieben ben co bmá“
(46, 5.) t. i. fmětlo benni ttmalo neobý
čeině bloubo, tať blouýo áá nepřátelé
iíou porušení.

Sál to moubrý a mílemoýoucí mlábce
nebeB, bměůb a gemě učinil, to nemime,

ale nám bubiá bofti na “tom měbětí, se
231%gágračným gpůíobem probloušil teýbý
[mětloft Denni, tal ge mílem boiomnil'ům
gbálo ie, Še ftálo ílunce i mělic, boťub
boiománo, a holub fe mitěg'ítminerogýoblo.
QI to tomto aágračném problouáeni bne
pobán ieft nám nomý bůfaó, jal milá
ieft Řoýu moblitba čloměťa měřiciýo,
on to nelnági mroucně lnčmu o pomoc
molá. — Rbgg tento bill) na gřeteli máme, '
tu tale roóumíme flotoům: nafleýo (špa
fttele, an bí : „QBífeďo ieft mošné měřieimu."
(War. 9, 22.) aneb jal na jiném míftč
praroí : „sms loli řelne boišetéto : Sbmibni
fe á lmrbní fe m moře, a nebube pochy
bomati m írbci ímém, ale méřiti, ge fe
ftáne, cošťolibí, ftanef ie," (War. 11, 23.)
t. i. lbýg čbogný čloměť i! bůmětý plným
lebcem lžBoýu fe uteče, gšůý moblitbu ieýo
mýflýní a Do ge gábubý loýttýne, a být
bý fe to gbálo býti ble Iibítěbo toóumu
íebe těgffi, ba nemožně; i pomůže Qiůl)

14
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taťomým gpůíobem, je je toho uiťbo
am bomhjlíti nemohl. ?Brotoá můgeme
řící, še míru a ghojuoft ftamí jtuuce
to běhu jeho a hory přeuáíji.

72. aojbřleuí jeme, [mrt Éoj'uowu.

Sojue 13-24

Stoóbělil pať Sojue gemi ua bmauácte
bitů poble bmauócteto poťoleui a taj
běmu poťoleuí grotújjtuí bíI tojem roht'ógaí.
Seu poťoteuí Eěmí axolójjtního bitu neoh
btgelo. !IRujelit' Qemitě meči tojjemi po=

ťoIenímí rogběleui bhtí, ob uichá ť mhěi

meni jtoému bejátťq boftároati. Sa to
ale bwa jhuowé Soíejotui, Ějtaim a Sma
uaefe bma taťé pobili) mgali. ©an fe
pat po mnohém čafu, ťbhj bh! bal ©0
jpobiu poťoj Sjmetomi a pobbat mu
mfjeďh uávobh můfol, a ťbhá Šsojue bh!
jiš meImi ftarh: pomotam mfjeho Iibu
fjohě, řeťI ťuim: Sá jjem Bjtaral,
a jeffel měřeul, mite rojjeďo, co učinil
Qofpobiu %ůh máš pro máš, ťterať ho=
jomal íúm ga máš a bol mám genu tuto.
%ub'te tebh pečlimi, abhfte oftříhali tujfech
přiťágaut jeho a ueuóg'titi je ob nich.
Stepřibráujte je ndtobů těch, tteři jeíftě
bhbleji meči toámí, a uejpojujte je S nimi;
jice bubou stágou mafií, a tophlabí
máš 5 mhboruě gemě te'to, ťterouš bat

ěoípobiu mám. áěle já obchógim ob máš,
a fptni %ůh ua máš ico Dobrého jlíbit,
měrui=li mu bubete, i čim glhm hrogil,
jpuftíte=li je ho. ?BOjte je tebh áěojpobiua,

a jlušte jemu cethm a upřimuhm jrbcem.
sBatti je mám ale gbó těšte íloušíti ©o=
jpobiuu, bťuoó je mám na můli; mmoolte
bneB, co je mám líbi, tomu bhfte taběji
jloušili, já paf a Dům můj flouěití bu
beme ěoípobiuu. % obpoměběl hb a četl:

Dbftup to ob uáB, abychom opuítití áěoa

jpobiua, a jlouěili bohům cičím; &;)o
jpobiu QŠůh uúě, jemu jamému jlouáiti,
a přiřúaani jeho gachomáwatí bubeme.
213ml tebh Sojue ťómeu meliťú a pojta
mil jej pob hubem, a řeťl fe rojjemu
Iibu: Qlj támeu tento hube mám na jmě
bectmí, je jíte mětuoft a pojluíjuoft jlibili
áěofpobiuu. 3 rogpuftil lib, jfa m j'tu
o bejití letech; btw pat potom umřel.

Moaitmáut.

1. %itěgftmím obložený [ib ijtaeljťh
motal: „ag)ofpobiusBůh náš, jemu jaměmu
jlouáíti a přitáčaui jeho čachomómati
bubeme." 521tehbh maat Sojue ťámeu

metíťtj a poftamil jej pob hubem a četl:
„QIjťámeu teuto bube mám na
jměbectmí, ge jíte toětuoft a po
jlufjuoft flíhili ěofpobiuuf'

% mh jebnou jtáli u jijtého pojmó=
tuého ťameue, i mh oblošeuí amláfjtuí
mitojti %oáí činiti tam %ohu bůtešitě
flíbh; a tento ťómeu jeft ťámen, to němž
uloáena ťřejtui moba, čilí jeft to ťřitebl
uice, a jlibh, ješ jjme tať jťIóbali, guělh:

se je obřifáme nepřítele alého i mjjed)
[ťutťů jeho, je je obříťáme hříchu a mfjeho,

coš ?Bohu obpomo, nebo jemu na utášťu,
(: še chceme ftáti u míře QSohem gjemeué,

i ěe chceme jemiti ji jťutťl), aby jmitilo

fmětlo těchto íťutťů uojjich přeb %ohem

i přeb libmi, a my &ajlouáili boiití šimota
měčuého. Rrótce mh jIíbiIi jařo oueu
(ib, še „Qtohu jamému jloujiti a přitá
5auí jeho čachomúwati bubeme.“ Sebuou
bube nám těg třtitebluice na jměbectmí

toho jlihu, ale co řeťueme, jhlebó-Ii je,

je jíme flibům imám ueboftáti? Su! je
omlumime? QIj, milá čtenáři! gpomeň
ft na toto měni, fbhťoli gřič ťřtitebtuici
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tmou, a ifÍ-ÍÍ fobě miny poměbom, pogorui,
še .nebaIeřo jí ftoií gpoměblnice, a blebei
tam nomě obmgtí fm. poťdním.

2. QSůb uftanomíl u měčné rabě

ímé, abt) memeté Iibítmo E [paíení pří
mebeno bolo. Si“tomu Eonci mgóomúmal

Iíb ííraelfřg', aněboš fpafení bo mefíťetěbo
fměta mgiíti mělo a Etomutn mgcbomúní
měla přifpímatí í černě, bo Pterěš líb ume

[mmeÉ/ýžf/WŽ/Ž/"f&ř_/// „ __

ben a naníž; ngní nbgtomán byl. Sirael
čilí Iíb Šibomíťó měl ob mfíed) iinp'ď)
núrobů mgmíffcn a úplně obíoučen býti,
i mě! ftóti me fmětě 1an m oíamělofti,

a to proto, aby nebyl blubt) pobaníhjmi,
gnidyá melíťou těgťoftí macbágeí, opět na

í'maífen, ng'btš aby aůftal m promění po
gnání žBoba, aby ctil bo gpůiobem, jařtjg
Žíůb fám mu byl naříbíí, a aby me ímém

potomítmu pčftil naběii to přímí &Reňóňo
mo. žať fe měít) Eldftí gííťlnbt) tu na.
Iomftmí %šímu na gemí čili E buboucí
cítťmi Sřtiftomě. © touto paf úlohou mú
bomě fe íbobomala paluba. ptámě bobptě
gemě Ranaanířě. $% femetu bola tato
gemě obrašena mnfoťúm pohořím Slíbím
íťúm, Emócbobu a jihu togťlábalg fe nitě
puíííng a na čápabě togíěmala fe ípoufta

.
\ . „5,3 v či? “>., „ \

„43%“3— _\\\\\\\\:\ \ř\\\\ _ &

moříťljd) moh, číníc hřeby nepříftupné.
inf abc ubytomún bg! ob Éoba gmoíeng'
núwb iuťu na něiaťém nfttomě, neměl
Bťp'm bg čadjágeí, Btým bg fe fttjťal a obrub

bg jiné nábíebg a jiné mínění bral, nešli
ťtetě mu můbci jeho íběleno a miftípeno

bylo. QI jařo hranice a můťolí gemě tu!
i pomnba ieií [" tomuto účelu nápomá

bula. Weby čemě Sřanaanfl'é ftačiín po14
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třehóm lihu, tal je afpoň to prmnich fto
letich Siraelitům tal řťa cni nenapablo,
ohh je po ohehobu B joujebh jmhmi ohli:
jeli. Dni měli útobně pole a hojnoít
luf, měli ímé jahrabh a minice, měli
i hufthih lefů 8 boftateť na Qibanu a to Bta

jinách horních. — %ěhem pogbějflid) ftoleti
je omn'em 3měnilo mnoho. Eibítioo je
togmnošilo m jemi i me můl'oli, počalh
100an a mnuhunúfubné jihlh B jinými
nótobh, rogi'ročtlo umění i roafíiřil je
ohchob a l'onečně šibě to gojeti bo l'rajin

rojličnhch jjou gamebeni. 2lle tu jij hhl
nárob ble toůle %oji mhthomán, tal' je
ob jiné gioláfjtni pomahh mice neuponfjtěl,
aneb na ni ptáme jen jejjtě mice je utmr
gomal, jaloj mime, je nehobami fioh'mi,
gejmena to sajeti, u jiné míře je jen jejítě
mice utmqomal.

Qbhj pal je EDlejiáŠobietoil a melil'č

bilo jiného mhloupeni mhfonal, byla po
loha jeme tal'ě i ? roafjiřoroáni nomé with
melice přihobna. Bejelat' tal“ řl'a m ftřebu

mgbělanějfjiho tehbh jměta; apofjtoloroé

sBáně nepotřehomali leč jen přelročiti
hranice gemě a nalejli jiš núrobh připra
meně lpoíloucháni jloma *Bčmě;imohli
po jemi i po mobě pnjiiti je bo ťrajin
togličnh'ch, coš tale činili jal oni, tal
i učenici a pomocníci jejich u melilěm
bile ?Bojim.

3. Sojue ftól nyní na lonci meli:
i'e'hobilaítoěho ina lonci jiroota. Shlib
něme je na jimot jeho. — Wojěiě byl
učitelem jeho, ale čehoj Wlojjiě je neobmá=
jíl, čehoj bociliti nemohl, to tohlonal
Sofiie; on nátob ijraelíl'h rohioeblapoujjtě
a mhbohhl gemč gajlibeně; mhbobhm
ji togbělil ji megi tento nárob ble mali:
čného poťoleni jeho, a to lojem, jal'
jmtchu položený obtag nagnačuje. —
QI ahoj toto bilo přičital fohě? *Bři

mfjem, coš činil, mibime, je Qofpobinu

bámal čejt a je jemu jebině připijomol
gújluhu. Dn fám jebe pollúbal ga pouhh'
nóftroj to ruce QSoŠi; [ebe ponijomal a
proto jeft roelilh' to Dějinách ončthno bnů,

jal'oá bi náš sDán: „.Řbošťoli je poniái
jaťo maličlh, tent' jeft mětfji io lrálomjimi
bojím." (Wat. 18, 4.)

Šojue me tojjem pobtohil je gólonu,
tal je můjeme říci, je jálon ěojpobinůto
bhl ioůle jeho; ťbe míjať galon pojthto=
tool jemu jmohobnou můli, tal je mohl
ble jiného náhlebu jebnati, tu jebnal obe
jřetně a opatrně, ale tale roghobnč a amu
jile. Cfšrbnatě pofiamil je to čelo ÍIUÚČ)

bojomnh'd) mnšů, rhchlhm ťrolem Práčí
bo gemě, l'tetoug mu ulágal *.Dlojjiě,a bři

toe, nešli je mohli gpamatomati nepřátelé
jeho, jiá ohlličil, přemohl a aničil je.
©ám pal 3 toho ničeho nehéře; on mh
ťonal rojl'aa ?Boji a nyní očelámú, je ho
slián pomoló ljobě. Stehlebú ílámh,
jeho jlároa jeft polora jeho, nehonoji je
monbtofti jmou, jeho moubroft jeft po
jlnfjnoft ! gólonu a háčeň přeb áěofpo
binem.

QI timto blahem hlebi iaťě nal'toafiii
a ujflechtiii mefjťeren lib, jaloš i jlutečně

je ftalo; neboť to nijábné nápotomni
bobě nejťměl je lib ijraeljl'h taťotoou míje
ohecnou horlimofti pro čeít onpobina
jiného, talomou měrnofti ť gólonu jeho
a toť mrouci hágni Qioji, jalo tehbh.
%elilh bhl gaiiftě učitel a rohchotoatel
Sojuům, sJ'Jlojjiš, ale melifh bhl talě
Sofuel

73. Bebom a Barák.

Goubc. 2. 4.

5.130jmrti í'soíuomě neměli Siraelité

šábněho fptátoe'e. ?Bůh fám bhl řebitelem
a Etálem jejich. s.Bol'ubtlarjíi libu, ťteřiš
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iefítě ga bloubú čas gimi byli po imrti
Šoiuomě, a ťteřig gnali míleďn íťntlp
ěofpobinomn, jež, byl učinil m Síraeli,
íloušil Sirael ěoípobinu. alle po jeiicl)
fmrtí pomftali jiní, lteřlš negnali &;)oípo
bina a íťntl'ů iebo, Pteréš byl učinil 8 Síra
elem. 3 nemnblabili nárobp pobanflé
to semi bpblici, iaťš ?Bůb jim byl přiťáóal,
ale fpořoiili fe tím, ěe učinili je poplat=

níťp. Wa mifte co fe měli mpftříbati
mííebo B nimi obcománi, mali fobě bcerg
iejicl) ga mangell'n, a bcerp ímé bámali
ígnům ieiíd). Wáílebeť tobo byl, še ifouce
ob nid) ímebeni, opnftili golpobina, %oba
otců fmp'd; a náílebomali bobů ciólcl)

a bobů nárobů, l'teřiš bgblili oťolo nich.
Sat jim ale $% íťrge Wojšlfíe a Soíue
přebpoměběl, taf fe jim téá ftalo. %ůb
ie mpbal m ruce nárobů ofolm'cb, l'teřlž,
přítrbfíe bo gemě, ii plenili, líbí a bobpteť
jlmali a celá nárob přenáramně íušomalí.
Rong fe mflaf gaíe řÉobn obrátili a po
tání činili, ílitomal le !Bůl) nab nimi,

a móbubil ubatné muše meči nimi, ťteříg
ie ob nepřátel mnímobobili, a brgice po
tom fprámu nab libem (Šoubcomé íe
imenomali.

Sebnobo čaíu, Popa Ie byli Síraelífti
?Boba fpuftili a m moblolluáebnoft upabli,
íeílal 95115(Sbananeifťé proti nim, l'teřig
pob íprámou můbce [mel)o Gital-n bo
gemě mpabli a po něťoliť let lib náramně
íušomali. S pognali Síraclíftí prolomení
ímé a ? %obu o pomoc molali. %pla
paf meči nimi tobo čaíu melmi nábogná
a rogumná čena, jmenem S'Debora, Eteráá
měla ob Éoba bar, i bubouci meri přeb
mibati a přebpomibati; protoá přirbágel
f ni lib, bílem taby, bilem rogbobnuti
ímócb při u ní blebaie. S přiřáčal ii
$%, aby pomolala iiftéboubatněbo muže,
jenž %aráť íloul, ťíobě a iemu naříbila,
aby Siraelilg proti nepřátelům webl.

erom tař učinila. %arál tebp íbromáš
bin) beíet tiííc boiomniťů tábl proti cbana
neiífúm a na bitmě mitčgil. *Dorašeně
moiíťo nepřátelílě balo íe na outčf, ale
mňeďo aš bo poílebnibo mnáe gbito ieft.
(ěám ©iíara utiťaie mběbl bo ftanu iiftě
geny, jmenem Sábel, aby fe tam uťrpl.
SRapito íe paf melbloubibo mléfa uínul.
Sábel mňamííi bloubtj břeb, a ubeřimfíi
naň flabimem, blamou mu iei prohnala,
ge bneb mrtmó gůítal. $aráť ftibaie
bo, přifíel fSábeli, l'terág mu tělo mrtme'
bo uťágala. Ssgpimali erora a %aráť,
frbečné bily ga obbráeně mitěgftmí $obu
mgbámaiíce. Síraelfíti paf měli ga čtn
řireti let pořoi ob nepřátel Donel).

Mogitmánt.

Bbe fe potťámáme 8 bměma ženami
neobgřeiné brbinnofti. slšrronl ieít SDebora,
ťterág mpbigela $aráta, aby mplmobobil
lib iíraelílťó ob nepřátel bo íušuiícid;
a hrubá ieft Sábel, ienš loůbci jejich bře
bem probnala leblu a tim přebefíla bal
flím mpábům nepřátel na čao přlfftí.

Dmfíem toto brbinftnn' gen ifraelífýd)
můáeme tolířo obbimomati, nemůšeme
mfíaf je ženám nafíebo mělo f náílebo
mání obporoučeti. 939 nešiieme m bobád)
moien, a byť by i tafomě trucblé boby
přifílp, iinú jeft gpůíob málc'ení ga nafíid)
bnů a jiné mají poloolání čeng n proftřeb
blufu málečnébo.

Weg i my přejeme fr, abp panny
a geny byly mpfli brbínfťé na poli po
molání fmébo.

%gcbmaluie óagftě píímo ím. Ženubrbinítou flomp: „ enu ftateřnou Ebo
nalegne? Sato gbošl balelébo a spoile
bnicl) Eončin gemě přimegeněbo ieft cena

jeji." (*Břlíl. 31, 10.)
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91 to čem góleší mgfl ftatečná geny
fčeít'aníťé?

&) SB tom, abg- byla jafo “Debora

a Babel wěcna fm. míře ašobem čiernené
a aby fe ničím, ni pofměcbem, ni proná=
flebowánim nebala obmrátiti ob této
míru ímé. $rmní měťoménaííi ím. cícťme
bonoíi fe gaiifté mnohými Šenami taťo
mými, fterěš ga čafů pronáflebomóni fře

ít'anů pobftoupilt) caběii coólične' a Útočné
mnťa ifmct, neš aby íe bnln obřeťlg
Rciíta a ím. micg iebo. Bpomeňte & na
ím. Rateřinu, (Secilii, QIneŠlřu, %orfíiln
a $acbocn.

Simba a panny ťřeft'aniťě!ieítIi-ge m9
ga těchto bnů flpfííte něťbt) tupiti míru, pro
ťteconá onnno panny pcoIiIg [toou fcero,
očmete íe tágně a ftatečně proti floroům
cúbamn'm; boťonce paf negabagnite ícbce
[roč na muše pcáóbné míry; neboť ťbo
není měren %obn, mgílite, ge bube měcen
šeně?

b) !)thfl promítá Benn _ťřeít'anfl'é

ieroí fe bále, ťbgš jeii čiítota panenfl'á,
aneb jeií měcnoft manŠeIfťá přicháčí to ne
begpeči. Dna maiic na mgfli sBoba mfíe
měboncíbo a neimúííe fmatěbo, přeb'něbog
nemůge uic nečiftčbo přijíti, obula ťagbéa
mu náíilí milnébo pcoftopaffniťa; wife,
čebo fe chopí, proměňuie fe m oftrou a bu

bíci abcaň to ruce ieií, tať ge náfilníť
B banbou uítoupiti a prcbnouti muíi.
sprotož bi pifmo: „SSůměřuie fe nani [tbce

muže ieiibo" a mug pcami ť ni: „SDÍnobé
bcerg fbcomášbilg bobatftmi, tna paf
přemg'fíila mfíeďgJ' (*Břííl. 31.)

'c) Wgíl bcbinfťá geny ťřeft'anfťé

iemi fe u Iůšťa nemocnébo muže aneb
Dítěte. $a není šábná práce tať těžba,
aby ii žena iinať bofti fIabá, pobftonpiti
nemohla. Ěřeba-li mhnoiti B [éťařem
a giebnati le'ťů, neptá íe je-Ii mnobo aneb

málo fněbu, iezli ceíta [cbůbná, ie-li nana

neb bIoubů — ona hráči a trpělimě fnáfíí
nebobnmefig, aš boffla cile. ?Be one
[[ouší nemocnému a to noci bbi u Ioše
jeho a neběbuie a nenaříťé, še noční
bbění trmá jiš ttjbm), tcmá měííce; ieií
točbecbt) jen to ten fmgfl gněií: 2M), ťn'š

93% ha ugbcatoení!
$%pr tofíať nělřbo řeťI: io [eši

m přírogenoíti fašbé manželů) a ťašbě
math), ! tomu mica nepřifpimá, tebp
můgeme uťágati na pannt) gšobu gafmě
čeně, na feftrn Wilofrbnč, ťtecéš 5 Iaíťg
l' Sešíffi Rtiftu Iibem flouši, pamětliwg
ifouce flow Sešífíombcb: „Guš l'oli uči
níte iebnomu 3mtjď) neimenfííd) toe jmenu
mém, mně jfte učinili.“ gle! tg opuftilg
mfíe, co měla a bnem a noci flouši

ptaciaím Iibem. Může nemoc libi jim
íměřeng'd) febe bocfíi btjti, oni jim

ilouái, můge guřiti moc, oni morem
naťagenúm otmicaji brány bomu froébo
a jim flouší. QI Ebná guři moina a tífice
pocaněnn'cb (cgi na boiifíti, tnto flabé

panny pofpícbaií na bojifítě a mgnáfíeji
nemocné bo bomů, omagnii tang jejich
a bběií při nich, aš ogbcaměli, aneb iinať

opatření byli. %!jaťou ga to berou mgbu?
SRaběii šimota buboucíbo. Sále! tg ifou

Šem) ftatečné!
d) sDigi! ftatečná čeng ťřefťanfťě

jemi fe ťonečně to nbcgomání ťágnč a bo

brúď) mcamů to bomě jejím. Dna netrpí
šáhnou nemcaronoft pob [třechou fmou
a neboii fe Šabnébo boie, ťbe íe iebna

o gacbomaloft a bobcé imeno bomu ieiíbo.
Gelco muíi fe pobcobiti co5ťa5u ieiímu,
aby byla to pcaron' čas Doma-, čeIeb' ne

fmí ni iebinťe'bo necubnébo floma pto
qumíti přeb ni; a ťbobn 8 úmgílem
glbm gamabil o její bům, o její bitě, tomu
toggbobně 'aapomibá ímébo bomu, bgfbg
bol iinal' mně boftí mgíoťo poftamenn'.

SRÍ muže ímébo, paťli cbpbíl aneb ieft
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to nebegpečí meliťé cbgbg, ucífetří, nýbrž;

bobtómi florou, a tg-li nefpomobou, přilnou
bomluroou fnááí fe přiměfti bo na ceftu

bobrou. sBob ftřecbou tátomégeng ftatečně
jeít pat omnem jato bomotoem pořábet,
číftota mílelíťá, potoi a ltoomoft í tlíbuá
a meíelá mil.

74. (bohatoupowoláu bojoloutí proti
mobiuufkíjm.

Soubc. 6.

9130ímtti SDebotg upabli Siraelfltí
opět to mobloílušebnoft a iině nepratooftí,
ímebeni přítlabem [ouíebůto Stlaněli fe
atoláfftě moble, ttetéá ?Baal říťálí; i po
ftaroílí obtaag její to bájíd), rogbělalí jí
oltáře a na nícl) obětomali a to báie ga
frontě měli. *Bw táťotoou obatouoft je

togbal 58% to ruce SRabíaníťo'cl), Bteří

přicbáčelí po febm let u toelífém mnogftmí

to čas ání bo čemž, pobralí obílí, molo,
oílg, oroce a óťágilí, čebo togiti nemoblí.
Siraelfltí mufílí bo leíů utíťáti a to ieftty
níd) a ftalád) íe uťrúmati. 933taťé bibě
blebalí opět %oba a ! němu o pomoc
molali. %! %ůb mgílofíel prolbg jejich.
3 poílal anběla ! jebuomu muší, řterúá
fe (Siebeon imenotoál a to měftečfu Go";fta

bgblel. ©ebeou ptáme mlátíl obilí, aby
B uím utetl přeb Wabiauftbmí. ?lnběl
to čpůfobu čloroěta nebolelo ob nebo
pob bubem le pofabíl a řeíl: áěoípobiu
B tebou, ubatnú muší! 3 řetl iemu
(Siebeonz ŠBmÍím míti pane, ieltlí-Še ©0
ípobin 8 námi _ieft, proč přifílo na náš
tofleďo ale toto? Rbe jfou bítootoé iebo,
o Eterúcbá togptaloomátoáli otcotoě míli?
8 Ěggptá togloebl náš Šolpobín, nyní
ale opuftil nás a bal to ruce S))labíanítúcb.

Semuš četl anběl: Sbí, a togíroo
bobíě ?síráele gtuťg Šmabíaníťócb, nebot

Qh'íb tebe pofílá ttomu. (Sebeou tofíáť
řeťl : Sprolím, můi *Bane! číím togítoobobím
Siraele? ©le čeleb má neipoílebněifli
ieft a iá neimeufli to bomu otce mébo.
3 řetl mu anběl: ěoípobizn bube S tebou

q potáóíš !lJlabiauíťě into iebnobo muže.
ElleElpaf ©ebeou: Seftlí iíem nalegl mi
loft přeb tebou, bei mí mámení, po tte
těm bgcb pogual, že mne $ůb poíílá,
a neobcbáóei obtub, (13 fe safe uatorátim
a příneíu tobě něco ť jíblu.. Rtetp'á obpo
měběl: Sá pofečtám, aj, fe namrátíš!
%fíel tebg ©ebeon a moařil toóelce,
a 5 fotce moutg napetl přeínúd) cblebů,
a malo tološíro bo fofíe, a politoťu 5 mála
rolím bo btnce, přineíl toffeďo pob bub.
Semuš řetl anběl Spoípobinůto: megmi
malo a přefne' cblebg a polo; na onu
fťálu a polětoťou polej. 21 tbog tab učinil,
togtábl anběl bůl, Eterouá měl ro ruce
a botetl le mala í eblebů přeínúcl), a tou:

ftoupil obeň če [tálo tě a málo i přeiné
cblebg gtrátoíl; ánběl pal éěoípobžnůto
antigel ob očí iebo. QI roíba ©ebeon,

že 51) to byl anběl Qoípobínůlo, bál fe
toelmí; ale óoípobiu řetl jemu: sJšotoi
S tebou, neboj fe, neumřeě. (Sebeon togbě
lal na tom míftě oltář ěoípobínu, a na
5mal jei: S.BoEoiáěoípobinůto. 93 nocí
pat přítáčál mu ýofpobín, aby oltáře
%aalotog pobtotátíl a báje moblg tě
poletal a fpálil. iBojato tebo ©ebeon
befet ge [lušebníťů bobů), učinil, jal'Š mu
byl ěoípobin přiťágal. Qloje fe paf líbí
tobo měfta, toe bue necbtěl tobo učiniti,
ale tofleďo lo nocí togťonál. QI l'bgg
ráno toftali obgtoatelé měfta, ugřelí abo
řený oltář %aálům a bái pofeťang', í pro
toílí megííebou: Qbo to ubělal? QI tboá
togblebároalí, tbobg to byl učinil, pomě

bjno jeft: Še ©ebeou to mfíeďo učinil.
Gli tebg t otcí iebo, aby jim topbal tona,
ge bo uímttí; jímá on obpotoěběl: Sbaliá
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m9 ifte mftítelě %aala, abpfte boiomali
ga něbo? Seftli-Še %aal bobem ieft,
necbf fám fe pomfti nab ígnem mým;
neni-Ii ale ptamg'm %obem, proč by umřel
[t)n můj?

Moaiimáni.

©ebeon B beííti ílužebniťt) ímámi

' „)))“*
f mx\

abořil oltáře %aalomg a báje mohly
té poíeťal. — Žento čin 1měbčio melifé

btbinnofti ©ebeonomě; i ílufíí čin ten
načmati btbinftmim, proto še (Sebeon bo
iomal pro oílamu praměbo %oba, pro
miru gjemenou a pro blaho Iibftma. !Blače
obcí, bIage nátobu, ťbeš íe naIěgaji tafo»
mito mušomě, ťteři neoftp'cbaii fe meřeině

mgftoupíti na boiin'tě, řbpřoli [matá měc

tupena býmá. %ení taťomg'rbto mužů
naóbgt. SBogmmimeien běb fměta. %elmi

čaftp mgftupuii m miftecb i ro obcích
menťomfťód) libé [ebťúcb mtamů, mlumťo

mě beg mňi máčnofti u lihu, tupice po
ímátně obyčeie, a túbaiice fe %obu, míře
a mňemu, co 8 naffi citťmi ieft m fpo
ieni. 3 mlumí begboěně po bofpobácb,
m bromabúd), na nám!? přeb mlábeái

Hm,—_;W;řasa—„

a bětmi, aneb točnáffeií taťomá floma
tifítěná po bomech; a niťbo fe m celé
obci nenacbági, aby meřejně ie proti nim

oBmaI, aby meřeině poblě iebnúni ieiid)
potupil a jemu přittš učinil. Eibé bobtěbo
ímúíílení Šabtaií Eee proti taťomp'm Huge;
bnířům %aalomým, ale Šebraji jen po
tichu, ien w bomúcnofti, auto onino

fmělci meřeině mýlí mlabxj a nečfuífený
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lib a iaai tal' gmaně meřejné mínění.
91 čeťneĚ-li oněmno mužům to obci lodge

ng'm a bobče jmújílejicim: sBcočto trpíte,

pcoč tp gbrtlě ťčitlounp meřejně neotčiť
nete? obpotoi tašbp' 5 nich: meebci miti
mcgutojt, bojim je bnětou a pomjtp, jíem
ftdc a miluji poťoj. — alle to chyba
melil'ó. $a? fmělojti jmou omlabó to obci
ťčitloun, anto befatero a broacateco po
čábnp'ď) mugů je po boji a jemu ujtupuje.
S))lilú'čtenáři! poóocuj jal jebnal (Sebeon.
sBuj'til je pro čeft ímébo %oba bo boje

a pobmtátil jměle íe fluěelmiťg fmómi
oltáře %aalomg. $a! maji aboánia řabni
mnšotoě tu, tbc fe tupi prqmó QSůb,
ptamá mica, prawa citťem vágně a amu
gile mgftoupiti, netoliťo oni i jejich celá
cobina má při tajbč přilešitojti meřejně
oíměbčiti, je netrpí, je ji gapomibaji ťa
ábě cůbamě ílomo, je nenámibi čloměta
ímělce, jenž čaji ťřeífanjťp' mmm. QIno

mugomě čábni a mágni to obci maji je

jpojiti 0. Děti !i. ílomo, Že je to ťašbém

obpocn proti glě a břiíjne' měci cbti pob:

porotoati a je nebopufti, aby řagen byl
jatg'm toli člotoětem ťterp' mam a bud)
fčejfanfčp'. io ob nici) gaba fám (Špit
2303, an ptami: „Qbošťoli mne mpgná
přeb libmi, toho i já mpguám pčeb Dtcem
jiným to nebeíicb." 91cm tbgbg je tal
bylo rugby a mfíubp jebnalo, jajifté byla
by měc bobra obbtáela přemabu a náš
lib nebyl by toť to mramicl) poťajen
a u míře gpuftofjen

75. (Ěeocon přepahl alaoianfhč
m noci.

eoubc. 7. 8.

žDlabianfjti bpli safe u meliťe'mpočtu

bo aemě přitcbli, neboť byl čaB ání, a po;

loáili je to ouboli Segcael. (Siebeon fluo

mógbil třiceti bma tiíice bojomnilů, olap
toalčil pcoti Wabianftp'm. mej-li míjať
počal něco pobniťati, mčómal %oba, řta:
sBone, jeftli=še "i uj'tanotoil togítoobobiti
Siraele ftrče tuťu mou, pološim couno
toto na jemi; [tube-li toía toliťo na couně
a na tofji gemi fucbo, bubct mi na čna
meni, je mpímobobiě [ťcae mne Siraele.
% ftalo je _tať. Stano mftam, nalegl celou
jemi judjou, jen rouno bylo moťré, tať
je topšbóm je, nábobu cofou naplnil.
% četl opět ? ?Bobu: Stebněmej je na
mne 5Bone, jeítlilge jentě jebnou gťuíim,
blebaje gnameni na couně; pcofim, at
jeji jamo couno íuobě, a tofjeďa gemě
coíou molcá. % učinil %ůb noci tě,
jaťoj bol Šabat, a bylo famo rouno jucbé,
a rofa na mfji semi.

slištou (Bebeon gnomeni ta, bnul
čaíně rano B libem fmp'm, bp tab! proti
nepříteli. Qlle četl Sóojpobin ť němu:

Skuoboť jeft libu 8 tebou, nechci toť top

ímobobiti Siraeljťécbi aby ',ínab je neélu
bili, še mlaftni ňlou jmou mpfmobogeni
jíou. Emluto tebp ! libu a pcotoolej, af
míjiďni ílpfji: Rho jeft báglimg', ať je
namrati bomů. 3 obeíjlo 5 tmojíla bmame
citma tiíiců a namcatili 'íe bomů, ta!
je čůftalo tolito beíet tiíic. Ss řeťl opět
óoípobin ©ebeonomi: Sefítě jejt mnobo
libu, meli je \? mobam, a ttečig jagpčem
chlemtati hubou moou, jat'o pfi cblemtaji,
obběliě je obgmláíjtně, ťteřijjpať tleťnouce
cuťou nabicati a pití hubou moou, na
bcubě ftcaně poftatoiě. Qšglo paf těd),
jenž cuťou nabicali mohu jen 300 mujů.
Sžěmi třemi ftp, pratoil slšůbn,mgímobobim
Siraele, tofjeďo palil oftatnií mnošjttoi at

je natpcáti bomů.
Slet! pat ©ebeon ? těmto mpmole=

ným: QBj'taňtc,nebot bal gnoípobin lo ruce
nafje mojfťa mabianjťa. % cogbělil je
na tři bily, a bal trouby to ruce jejicl),
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pocbobeň a ptágbnon hliněnou bání, m níš
bg fašbg' podwbeň fmon uťtáti web!.
9! třetí jim: Go ngříte mne činiti, to čiňte

taťé. prg byla noc, přiftoupíl S nimi
poticbmo ae tří íttan ť lešení mabianíťúd).
fin naiebnon nbeřil bání m čem, pngbmíbl
bažící poebobeň a gačal troubíti. že bneb

poílal ípěfíně poílg, tuby nepřátelé utí
ťati měli; i mgííli iím Šítaelíítí ro ceftn
a nefmítně mnošítmí iid) abili.

í's řeťli mfíiďni muší iímelfítí „$e
beonomi: sBanaj nab námi tp iígn tmůi
i fpn fgna tmébo, nebo ifi náB regime:
bobil 3 wh) :Ulabianfťg'd). Sítná on četl:

učinili mfíiďní tomatgííi iebo, a fříčelí:
Skeč óěofpobínům a ©ebeonům. mlabia

anfítí mčtbopíee fe ge ina, a mpflíce, ge
mffeďen Sirael proti ním na gbtani jeft,
gběfíli fe náramně, a ieben hrubého po
tmě ga nepřítele brge, íamí me ípolef

ie mragbilí a na autě! íe balí. ©ebeon

Stebubnt' panomati nab mámi, ani; bube
panomati nab mámi fgn můi, ale bnbe
panomati nab mómi ýofpobín. % pagi
mali Esfwelfítí poťoje po čtyřiceti let,
bofub Gebeon byl foubcem nab ními.



-—219—

Stoaiimcíní.

Siraelité chtěli 3 mběčnofti učiniti
©ebeona frálem, ale on obpoměběl jim:
Webubu panomati nab mami,
aniš bube panomati jhn můj, ale bube
panomati nab mami onpobín.
©ebeon byl pčeímébčen, že byl ob Sěojpo
bina fmelithm fťutťům, ltetéš mhťonal,
grolaíftě pomoldn, že byl pouge náíttojem
lo ruce %oši, a je %ůh gágtačně bal jemu
mítégftloí. sBtotoš nemohl býti nemběčen
óoípobinu; áěofpobinu tolíťo mgbamal
bílý a chtoúlu. lefíaf lib přičital melito'
mhflebef bojů ©ebeonomhch chhttofti,
lfti i ubatnofti jeho a m námalu tabofti,
še oímoboaen jeft tuťou jeho ob nepřátel,
chtěl téhoš ©ebeona pomhííiti na ftolec
kólomflh. Ěomu opřel je (Sebeon,i nebal
fe bomněnim libu nijať mhliti m mhfjlení
jiném o jobě. ŽŠQIgajífté ©ebeon čloměť
filného, fjlechetného bucha, netolifo pro
činh ímé, ale i pro íťtomné ímhíjlení
o fobě, anf ničím nemohl fmeben bhti,
abh přeftal o fobě ímhfíleti íťtonině a aby
přecenil febe.

sBřecei'iomóní íebe, ťbhš totiž člomět
o jobé mice ímhfjli, nebo mětfíí íobě
jílh, mětffiho mtipu i mice gáíluhg při
čitá,neš[i to ífutťu ma, jeft gpůíob hrboíti
nebo phchh. Elento bufjemuí jeb mfjtěpen
byl to ráji ob glého bucha bo frme prmníih
tobičů a roěgi poíub to temi wfjedh po
tomfů jejich. sBironim tobičům poílouáil
phch fu pabu; neboť pojamfíe mhfflénťu,
Šeba mohli bojiti métfíi jefítě bolonaloíti,
nešli jiš měli, a že bubou jaťo bohomé:
obroášilí je jebnati proti toglagu %ogímu;
a tento phch ponoulá pofub přemnohé
libi, je chti mhnaííeti je nab jmůj ftaro,
že hlebají mhšfji cti a bůítojnolti, nešli
jim jeft %ohem a přítobou určena. Stola

íjtě aa nafjich bob jemi fe přeceňomani
íebe, nabutoft bacha libífého, frátce jemi
je pýcha melmí ghufta a melmí napabné.

QBffimněte ji jen té htbofti- bucha

libíťého, je libé prohlafjují jmůj 150511111

ga jebinh a ga jifth' pramen míjí pratoby,
a mfíeho učení o $ohu, o pomolání
a o pominnoftech člométa, fpolu gamrhu
jíce náboženfttoí gjemené, aamthujíce učení
protoťů í jamého Sešín'e Rtifta a pohr
bajíce círfmí, ftetaš je ítlabnou a haji
telťhní thge gjetoené l'Uíl't). Qijimněte
fi toho tohchroalotoóni togličného umění,
měb, oíměth a mgbělanofti můbec, tterou
fe togum líbjťh mhpína, jalobh to mne
bylo pouge plobem jeho, jaro by to togum
libílh byl jen fain ge febe mhmaáil a roh
neíl, anig paf gpomina toho, tterhá ho
ftmočil a ťterg'š ho filou mfjelitou nabal
a jehož můlí jebiné ftoji a Šije. sIšhcha

omlábla tal čfa mfíeďh tříbh libftma;
neboť lbo (hee fobě mhgnatí, še jeft nemě
bomhm? ano obhčejné libé mhílí, ge
mnohhm měcem togumí, ttethmg je nifbt)
byli neučili. Sillabíť chcefmětu a Šimotii
lépe tobuméti, nešli gluííenh mně; mla
bíci, lteři me fjťolach tifíe íebéti a je učiti

maji, ehti bělati a točnáfjeti tal? gmané
meřejné mínění; libé, lteří ani tatechiímuš
t. j. gáťlabníprambh nafjí miry, jat je bětem
přebnáííejí, bobře negnaji a šabné bůfla=
bné řnihh o míře nifbh nepřečtlh,
mlumí o nejbůlejitéjfj'íd) přebmětech této
with a jměle a brge o ni ročhobuji; libé,
ťteči jaťtěgimh m šábném ftátnim úřabé
nebyli, leč přifíli-li něťbg &nějaťou pto
fbou bo učebních fanceláři, chtí bhti galo:
nobdrcia mlumí omlabařich jaťo očelebi
ímé; libé, lteří neumějí ani ímého malého
hoípobáčítmi bobře ípramomati a na něm
jmou neopatrnoftí aneb neumělofti hhnou,
obíuguji počínání řebitelů a hoípobařů
ftátních a cíttemních.
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Šíšódm Iibífá jemi íe to tom bále,
še mlumi libé neuítále o ítoobobě, o íamo
íptátoě t. j. přemnogi bg tábi byli ímo
bobni ro tom ímgílu, aby nemuítli po
ílouďjati přebítamenúd; a mrcbnoíti ímýd),
nýbrž aby íami rogfagomali jintjm a měli
prmni a poílební ílotoo na weřejnýct)
miítecb; i chtějí míti íamcíptátou, aby
toe mííem měli ítoýcb tutou a mííubg
íami mlábli o ímé blamě, ale f ítoěmu
oíobnimu ušitťu a giíťu. sBrotoá byne
tafě toeřejný řáb a pořábeť, i toeřejné

bečpeěi; bone íprároa obcí, bgne i po
řábeť to tobinád) mnobúd). Spýdja jaro
ťrteť ob glěbo bucba bo íměta mbogenú

pobtúmú půbu mramníbo íměta, tat' še
jiš mífló íe mcřejng' poťoj i miťlá íe
blabo melifg'd; řiííí

s)?uáe, mg nccbtíce běáoti íe gfašentjm

bucbem naííebo měfu, mííímněm fi ©ebe
onoma pototg a pěítujme ji, nebot jeít
poťota ctnoítí netoliťo froegbejííímu po
ťoji a blobu, nýbrá taťe' t' buííetonbboťo
naloíti mebouci. %gbgf náš taf mnobo

me ímětě ť'poťoře toolá a mgbigi, řeťl
bod; nutí! Qi nemibime ítoou přirogenou
ílaboít a obroiíloít ob ašobo, ímou ebu

bobu, ťbgš Žůůbob náb tmáře ímé obmráti?

Go máme, abychom byli neobbtšeli?
“Brotoš jiš moubtý Grad; učí: „(Sim
jíi mětííí, tim mice ponišuj íe toe mííecb

měceď) a nalegueš miloít hřeb ašobem“
(Git. 3, 20), a spon Seáíš molá: „Rho
mětííi jeít meči mámi, bubiš jaťo menííí:
a l'bo předgóji, jaťo í [ouáici“ (But. 22, 26.)

llmašme i co ím. sJBettpiííe: „SIBííiďní

meípoleť porotu uťagujte, nebo ?Bůb íe
pgííng'm protitoi, ale porovnám bámá
miloít. iBoťořte íe teba pob mocnou

rutou Žioái, aby rodě ponýííil to čas
namíítimeni."' (1 sBett. 5, 5.)

76. <aeí'te mítě; nao amonitíhómi

o ílih jeho.

Goubc. 10. 11.

*Bolepííeni ígnů Sítaelíťg'ď) nebylo
ítálě, neb po ímtti ©ebeonomě opět íe
QSobaípuítili, a moblúm íe tlaněli. *Bw
toš rogbnětoam íe na ně Sjoípobin, bal
je to ruce %iliíítiníťúd) a almonitíťýcb.
3 boli melmi íoušeni a potlačomóni ga
oímnácte let %molali ťáěoípobinu, řtouce :
Bbřeííili jíme, še jíme opuítili (Šoípobina
ašoba ítoěbo, a ílouáili jíme moblám.
Que ěoípobin řel'l jim: Sig jíem máš
tolil'ráte 3 tuto nepřátel maííicb rogtrbl,
a mííaf gaíe opuftili jíte mne a ctiIi
jíte boby cigi, protož netogítoobobim más
mice; jběte a maúmejte boby, l'tetéš
jíte íi mgmolili, necbt' oni máš mgímo
bobí to čaíu ougťoíti. 3 řeťli ígnomě
Sítaelííti ! ěoípobínu: Sbřeííili jíme,
potteítej to náš fám, jaťťoli íe tobě líbi,
toliťo nyni mgímobotř nás. 3 ííli a my
totblí mííeďg moblg cigíd) bobů ge ímúď)
ťončin, a íloušili óoípobinu $obu. 3 íIi
tomal íe 93139nab bíbami jejich.

239! paf tobo čaíu mug nejítlnějííi
a bojomnú, jmenem Seíte, ftetóá, ťbgg
na něj mítoupil bud) ěoípobinůto, tábl
B Sítaclíťúmi ptoti nepřátelům. ŠDříto
ale neš túbl bo boje, učinil ílib 6š>oípo
binu, řťa: E'seítIi-jeDáš to ruce mé nepřá

teIe naííe, ťbošťoli prmni mgjbe 5 bomu
měbo a půjbe mí mítřic, tbgš namraceti
íe bubu, tobo obětoroati bubu 'Sjoípobinu
to oběť čápalnou. llbeřim paf mojíťem
ímúm na nepřátelg, poručil je a pobil
jící; meliťě mnoáítmi a oítatnt ae gemě
mobual. Rong paf íe nammcotoal bo
bomu íměbo, togííla jemu mítřic jebinú
beeta jeho 6 bubng a aáítupy pleíajicíd),
ttetou ťbgš ugřel, togtcbl roucha ímá
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a řeťI: %ěba mně, beero má, gamoutita
iii mne, neb ifem učinil ílíb ípofpobínu,
(\ atuííiti bo nemobu. Semug ona obpo
loěběla: Dtče můj, ieftli-ge if! učinil ílib
Qoípobínu, učíň mně, coáťoli if! flíbil,
jen tobě sBůb bal tobě mitěóítmt nab
nepřátelg tmými. iobo mi tolíťo pro:
půič, gač ptoíím: Wed) mne, at ga brna
měíice obcbúčim boty a opláčí panenttroi

\\ \pi! %\\:v\\\/\
'— “f.——

\\, („ :: :vm' \ „ŽŠ
\

\\

fmébo 6 tomarpfttami ímg'mi. Qterěá on
obpoměběl: Soi. QI fbgá fe mgpluilg
brna měfice, namrátila ie l? otci fměmu,
a učinil ii, iaťoá byl Hibil. 8139!pat
Seite fíeft Iet ioubcem to SíraeIí.

Rogiímání.

Seite učinil ílib óoípobinu
řťa: Seftli-áe Dáš to ruce mě nepřátele

naffe, tbošťoli prmni mpibe 3 bomu měbo
a půibe mi mňřic, ropě fe namtaceti
babu, tobo obětotoati bubu ěofpobinu
to obět čápalnou.

sBřebewfíim utoagme: (Eo ieft to

ímatp' ílib? ělib ieft připoměti B-toama
bon a gbobtě můle %obu band, ttetouá
fe člomět óamaóuie něco bobrěbo učiniti,

což mu učiniti mám a co; ibe nab
pominnoft jeho. — Glíb tebg mufi býti:

&) přípoměti a ne poubě přebíetočeti,

poubg' aámgfl. sBřípoměbi t_otigbúmáme
iíněmu prámo, áábatí ob nás, co iíme
mu přiřťli neb připoměběli, fbeáto při
pouběm přebíemčeti toliťo úmgfl dJomáme,
něco učiniti, autě paf jíme íe aamágali
aneb fe aamáčati minime, ěe tat učiníme.

b) Glib mufi býti přípoměů sBobu
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učiněná; nebot tolifo Éohn můžeme
je něčim žajlibiti; žajlibeni jejt jřuteť
bohojlužbh. Djtotně řil'áme taťé, že jíme
je žajlibili něťterěmu Gmatémn ť. p. pouti,
arojfať přebce tento jlib plati jen %ohn,
poněmabž ctime Qioha ro Cžmathch jeho
a poněmabž chceme tolaj'tně úctou ©ma
tých hojící tolíťo přimluron toho neb
onoho ©matěho n %oha.

c) Célib muji je jtóti B tožmahou,
t. j. člotoěl? muji měběti, co jlibnje;

ťbhbh čloměť llibil omhlem jinou měc,
nežli (htěl, aneb fbhžbh jlibotoal nejja
při žbtatoh'ch jmhjlech ť. ja. to nemoci,

to opilfttoi, to ítrachu neb n) námalu
hnětou a to pobobně máfjni, neplati jlib,
nebot „nelibi je Éohu nemětné a bló=
žnimě jlibománi." (Rot. 5, 3.)

d) Ballibeni to muíi je ftáti bobro
molně, či 5 tolaftni můle; ťbhžbh tebh
tobičome' učinili jlib na nlíftě fmhch biteť,
a je i. p. žojlibili nějai'ému jtamu, žábu,
a t. o. nejjon bittt) jlibem tim mážánh.

e) (50 jlibnjeme, muji bhti možno
t. j. muji 8 to bhti nafje fila a nafle
pomohu; i muji to taie' ležeti m řruhu
naflich ptám; taf n. p. nemůžeme je žajli
biti pojtem na něfoliť bni, poněmabž
tělefné jilh nafje to nenefou; tal inežle
tilé bítě nemůže flibiti bež homoleni
fmhch tobičů, že od peněžitou obět ť (hrá

mn, poněmabž jmého jmění nemá a Ebhbh

i mělo,nemů mámo mlábnouti jim; a tomně
čelebin nemůže je žajlibiti bež přimoleni
jiného hojpobáře, žechcepntoroati na jmatou
901211,poněmabž není pánem čaju ímého.

f) Sťonečně přebmět jlibu muji bhti
jfutef bobth a mimo to nab pominnoft
najfi jahojici. Stemůžeme jlibiti, že půj
beme ražbou neběli na jlnžbh ?Boži, neboť
to nafli pominnofti.

Qbhž tebh Sejte učinil jlib 'Sjojpo
binn, že obětomati bnbe to obět žápalnou

tu ojobu, ftetáž inu 'mftřic mhjbe, bhl
to jlib netožroóženh' a motnh. sj.šřebně
neměběl Sefte, ťoho mlal'tně jlibil, ža
bruhě, jlibil fluteť, fu řterěmuž žóbného
ptáme: neměl; neboť Sejte neměl žóbněho
promo nab žitootem jiné ojobh, měl jen
ptámo nab žirootem jmého homábia;
(\ ťonečně ílibil Sejte fluteť žlh, mhílomně

ob Éoha žaporoěženh'; neboť ašůh co
nejpřijněji žaiúžal obětotoati libi. íento
jlib tebh bhl netoliťo neplatný, ale bofonce
hřiflnh. Dn tebh neměl nejen obětomati
beern, ale měl gšoha projití, aby mu
obpujtil, že žpůjobem melebě Éoži obpot
nh'm a žáťonem jeho žapoměženhm jemu
je chtěl žamběčiti a ho ťplněni jmě ptojbh
pohnonti.

2. žiěba mně, beeto má, ža
tmoutila jji mne. © těmitojlomh
požbtamil Sejte ubohou beetu jmon,
iterá nemajic ani tujjeni o jlibu otcomě
při ndmtatu běžela jemu toftřic, pnžena
bětinnon lófl'ou a rabojti. Dna tebe;
rolaftně nežarmoutila otce, ale on žatmou=
til jebe fám, miba nájlebeť netožmáženého
jlibu ímého a neměba [obě při jiné [pro
jtotě a neměbomojti žábně taby a žábné
pomoci.

9iež jailoli bhl Sejte jptofth' o neuče=
nh, poctimoít jeho mnjime obbimomati.
(So $ohu jlibil, to chtěl, to mujil topfo

nati o byt bt) to ftúlo jebe mice, a byť

by mu to žpůíobilo žórmuteť [ebe mětfli
a byť by to bylo i oběti rolajtni a
jebiné bceth. Sehnal fice ble blubného
jměbomi a jfutel jeho bhl jóm to jobě žlh,
ale on jebnal ž bobtěho úmhílu, on
jebnal poctimě a ftál htbinjťh toe ímé
Domnělé pominnofti, protož pro jinou
oíobu žajluhuje omlumh, (! poctimoít
jeho žajluhuje pochmalh. ano řell bhch
poctimoft jeho může a má nám mfjem
jloužiti ža mžor.
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3. %Itofjať bitoíute-lí je poctiroojti
Sejtomě n plnění jlíbn jeho, mujime je
romně bimiti uctimojtí, ťtetoug Dcera jeho

jetoila pro tento jlib otcomjťh. sBtamilat' :
Dtče můj, jeftli=3e jji učinil jlib
é'poípobinu, učiň mně, cogťoli jfí
jlíbíl, jen fbhá ?Bůh bal tobě toi
těójtminabuepřátelhtwhmi. s].šobmo
lila je tebh ochotně jmeti, ponětoabg otec
jmtt její jlibil &;)oípobinu. *Bočnejte
to beeři té íjtaeljfé tutéš jílu, ťtetoug
obbimujeme m šenúch fřejfaujťhch, ťbhg
umíralo pro Ětijta. ěle! mni jpočíroá
tatěá abognoj't, totéž; pojlufjnojt ? ?Bohu,

totéž, touha pro jeho čeft a ojlamu.
Elleplaťala, nenařilala pro jtoůj šiloot,
tolil'o to fl “rohminila, abl) „obehúóela
hory a oplal'ala panenjtmí jmčho po brou
mějice“ t. j. abh čhlibla jefjiě onu fm
jinu, pro ťtetoug bojoroal otec a pro
jejiš ojmobogeni jí byl %ohu gajlíbil
a abl) oplal'alo, ge jfouc pojub pannou
nemohla jalo jiné gene), mangelťh, lm
jíně tě potobiti bitťh, ťterěgjbh to ni tě

fjili je ge Šimota a ojlatoomali &;)ojpobina.
SDcceu tal' gbátnou a taťolohm buchem
nabchnuton měnomoti jmtti, mnjilot'
omjjem ubohému otci bhti hořem tím
nejmětjjim.

4. milý čtenáři! něťteřilibé oralni:
míra jaťo mito. Qle! nájltbeť blubné
with či mlajtnč blubu, jeng je u míru
protnou metřel. Sefte a bceta jeho mě
řili to ějojpobina, ale oni ho bobře ne

gnali; oni gapomněli, ge nechce Šojpobin
míti obětí líbjfhch, ano oni je bomhjjleli,
Še obět libjťá jejt mu obětí tou nejmětfji

a nejjťroojtnějfji. S tohjjlo 3 blubně with
blubné fměbomí a libé jinať bohabojní,
jjlechetní, fměbomiti a htbiujjtí bopujtili
je 5ločinu toho nejhotjjího, otec je ftal
mtahem jroě jebine' beech! Salé tu hoře,
jořd tu glosa a gpoufta to celém bomě

a to mjje 5 blubně miry. D běřuj %ohu
“še guáé pramou a Šábnhm blubem nesla:
lenou míru, je máš to ni jij'té ptamiblo
pro mfjeďh činh jme, ěe touto mírou
nemůáeš niťbh bo taťomč mtatoni propajti
gameben býti! Goš jjou th oběti, coš
to jebe gapitáni, ťtetéš ob tebe Šábá
pramá míra u přitomnúni ? tomuto
ťeutěmu flutťu, l'u ťterémuíj nebohé libi
gawebl ——blub!

5. Sřonečněučme je 3 tohoto příběhu

mětně plniti jlibh, ťtetěš jíme 23ohu
učinili. milbo není mágáu, 23ohu nějaťh
jlib učiniti-, $ůh fám ptamí: „Šejtliáe
uebubeš chtiti flibití, bez, hříchu bubeš"

(5. S))tojš. 23, 22); ťbhž, jň míjal' jlib
učinil, tehbh jíl lodgán, jlomu jměmu
boftáti, neboť bi pijmo jm.: „Gšlibil-lis
co gšohu, neptoblěroej to jplníti: nelíbil
je jemu ueměrné a blágnitoě jlíbotoání,
ale cogbhů ťoli jlíbil, jplň; nebo mnohem
lépe jejt nejlibomati, neš po jlibu, co při
poměběno, nejplniti.“ (9%. 5, 3—4.)

Wtotoš buť opatrná. Sřbeje jebnú
o měc bůlegitou, řtetouj'j chceš %ohu gajlí

bití, potaB je je gpoměblniťem jmhm,
neš jlib učiniě, a jebnej paf ble tabh
jeho. _ sBalli jji tojjať jlib učinil a nyní
toho phťóě a bojíš je oběti melíťhch,

aneb tmě nhnějjji poměry toho áábaji,
abgB ob jlíbn ujtal: potati je opět B mou
brhm túbcem buchomnim, a on tě poučí
a potěfji, aneb bd ti tabh, (:th Šábal
propuíjtění ge jměho jlibu ob přebftame
nh'ch jm. eitlme, ftethmg řeťl Rtijtuěz
„(Soáťoli toótoágete na jemi, bube toóíoá
5úno i na nebi."
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77. áamfan, [mmcr m :arrnúi.

Goubc. 13. 14. 15.

530 [mrti Seftomě pomfalí %šilifftinffti,

jiný opět nárob pobanílú, proti Sirael
fťg'm (1 5a čtyřiceti let je btogně trápili.

Sabo čaíu bgli brna manželé m 3íta=
eli, lteři neměli Děti. 3 Hibil iim 23%

%ilifftinílg'm. Qlle©amíon fe nepořóbnčbo
šimota přichytí Snifto co měl bubiti
%ilifítínfťě obcomal B nimi, a iebnu
3 bcet ieiítl) ga manáellu poiítí chtěl.
žRobičoměmu pro to přiínč bomloumalí,
řlouce: Sbaliá není megi bcetami Sirael
fťg'mi čeng pro tebe, še fobě pobanílou
gmoliti chceš? %lle on nebbal nic na
napominúni ieiicl),nóbl-šfiel l žšilífítiníťým,

fltse anběla, še bubon míti fgna; ale
ten je babe magareiíťý, totíá 230511poímě
ceny' a že nebube šábnýd; opoinýd) nás
pojů pití aniž mlaíů fmg'cl)ftřibati. Gpolu
přebpoměběl anběl, že tento ieiicb fpn

počne mgfmobogomatí Siraele 3 tuťg
%šilifftinfťýcb. $% na to fe jim ílutečně
ígn natobil, jemná balí imeno ©amíon.
9093 obtoftl, obbařil bo 23115neobyčeinou

filou a fmělofti, i měl loiomati proti

aby fobě manžellu namlumil, ťterábg
íe galibíla očím jebo. ma ceftě napabl
bo mlabg' lítg' lem, togíápati bo chtěie.
Gamfon mfíať bo nebopim, togttbl tlamu
jeho a mrtmébo lešeti nechal. S130mm
fíel !%ilifftinílúm, aby fe umlumil Bšenou,
ťtetá fe galibila očím jeho.

Rbgš pal po něťolila bnecl) touš
ceftou fe mtacel, nalegl lwa již celěbo
mgfcblébo (neboť na řtaiinád) múcbobníd)
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mrtmolt) jimočiebů rychle mgfúóaií)
a to úftecb jebo roj mčel a plóít mebn,
ťtetýáto maul, jebl a oftate? příneíl to=
bičům jiným.

?Šrw na to fíel opět tšiliíjtiníťtjm,
abl) brge! fmatbu. $? tě bylo třiceti
mlabg'cl) %ilífjtinftúd; po5móno, a bobo
malo je po íebm bní. sJ.!tmmbo bne

řeťl Gamíon ? přítomným: SDám mám
pobóblu, Kerouš ieftli-geubobnete to íebmi
těchto bnecl) bobů, bóm mám třiceti íťmo

ftnúd) oběmů; jeftli=áe paf nebubete moci
ubobnouti, bóte mg mně tolitéá oběmů.
*Bomčgte tebg, co jeft to: 8 Šitajicibo
mgíjel pol'm a ; ňlněbo togífla jlabtoft?
%ilifjtinífti bloubo fobě blamg nalámamffe,
přebce jmgílu pobúbtg ubobnouti nemohli.
S řeřli ť nemějte Gamfonomě: Boboli
muší fmému a namlum bo, aby ti ogni
mil, coby tongnamenámaln ta pobóbťa.
sBalli tobo neuběláš, gapálime Dům otce
tměbo nab blamou tloou. Sbališ jjte proto
náš poamali na ímabbu, abgíte nás
oloupili? Dna tebg 6 pláčem profila
a labobiln Gamfonomi tať bloubo, aá
ji pobúbťu mgloáil, ťtetoujto bneb ognú
mila ípoluměíjfanům jmúm. Ropa [ebmú
ben přifjel, řetli ©amjonoroi-z Goá ílobífíbo
nab meb, o co ňlnějjjibo nab lwa?
3 úft lma jji meb ohol-šel." .Gartfon
miba, se je boměběli ímgíl pobúbtg ob
neměftg jeho, rogbněmal je melmí i nel
a gabil třiceti %iliíjtinjl'ýd; a pobtam
ijato jejid; bal je boftům a obefjel hobi
čům imám. Otec neměítir. bomnímajc
je, jeho Gamfon gafnoubenou ímou byl
opujtil, bal been: fmou jebnomu <čilifjtin
jfěmu aa manjelťu.

Stopa je toho (žamfon ;ogběji bogmě
běl, toóbněmaw fe, nalapal tři fta fjaťalů,
ťteřiá pjům neb lifjťóm robobni jjou,

ipojit je po ornou aa obaňlp, a bo pto—
jtřebťu obančť přimóaam tojpúlenou po.:

(bobeň, puftíl jc bo obilí giliíltinllúdj.
%glt prámč čas ání, a obilí, jaťoš m bo:
ťtjd) gemicb Lúwó, melmi íucbé. Gbgtilo

fe tcbp a íbořelo gate i nejatě, ano
i minice a gabrabg je gapólilt).

%iliíjtinfjti améběmífe, je ©amíon
jím bol tu nóumnou fjťobnučinil, mg
túbli proti Siraelífg'm, áábajíce, aby jim
mgbán byl, jina! še gemi jejich plcniti
bubon. % mgfjlo tři tijice muáů iítael

jťúd) Ejeítgni, ro lteté ©amjon je abr
ěomal, a řetli ť němu: sBtoč jji to uči
nil? Štemíč, áe %šilifítinííti panují nab
námi-, protoš přiffli jíme, abychom tě ímá

3ali a balí to ruce %ilífjtžnjřúm. Gamíon
profil l'tajanů ítog'cb, aby bo jen ne3a=
bili, nýbrž gimébo nepřátelům mgbali:
Gtoúaawfíe tebg bo bmčma peatonal)
nomými, %iliíftinjl'úm bo obeílalí. Šte
říšto tbgš bo ugřeli, tabofti Přičeli proti
němu. QIle Gamíon přiííeb meči ně,

coattbl ptomagg, ťtcrými ímágán byl,
tal lebce, jaťobg ob obně jpóleng bylo,
a nemaje jiné abtaně, uchopil čelift ojliči
a pobil ji tijic muáů; cítatni pat utetli.
smaje potom meliťou Šigcň, molal ťípoípo

binu a nalegl tu, ťbeá byl čelift potorbl,
pramen jtubenó; (: občerftmímfe namrátil
fe ? imám.

sBo nějat'ěm čaje ylebal jobě opět

%ilifjtínřu namlumiti. % přifíel bo mějta
(Siam, a ťbgá byl u nemějte) fmě ofsilb
fftinífti o něm amébělí, gamřeli brány

měfta čeťajice rána, aby bo gabilí. Gum:
íon pal“ toftal o půl noci a nalegna brány
gamřeně, mgíabil mrata i o gdmorami,
obneíl je ga měfto na boru a bobim je
tu obefjel.

Moaiimání.

Gamíon byl nabón neobyčejnou filou

tělefnou a [pqu mgíli jrbnatou, lig! tebg '6
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mužem, iaťébo žibě m oné babě proti
mpábům %ilifftiníťócb žmláfítě potřeba:
mali. % učinili bo foubcem m Siraeli,
t. i. žmolili fi bo ža blamu, aby (bránil
ie přeb nepřátelg ieiicb; amffať nečteme
niťbe, že by byl ©amfon něiaťg' meliťó,
celému nárobu ptoípěíínó a me fmn'cb
náflebcíď) ttmaló íťuteť brbiníťú mpmebL
Go fe () něm mgpťamuie, ifou omfíem
fťutťomš: jebo melitou ííiu a žmužiioft
oíměbčuiici a mžbužuii pobimeni: amííať
mžtabuii fe taťřťa jen na iebo niobu a
neiměřuii niťoli ťmffeobecněmu blabu

nát—oba ifraelíťe'bo.
Gťoba tobo muže tať fitěbře naba

nebo a na ta! mgíoťp' ftupeň bůftoiuofti
poftameněbo, že žanebbal, ano promrhal
neobnčeině filp ímé! — Réžbg žněbo
mžali fi mófttabu mffíďni, ťbož ob ?Boba
jfou bobrúmi bary, bubiž bucbonmími
bubiž bmotnýmž, bobatě nabáni, aby
jimi neplbtmali, anobrž na; na pro
fpčcb bližniď) ímtjd) upotřebomalil Sa!
mnobo bobrébo může žpůíobiti čloměť,
ťteróž ob gšoba obbťžel [ílu buffemní

čili mtip, „a taťé příležitoft, ímůi mtip
mgbroufiti, ťtetýž tebg jeft čloměťem uče

np'm, žťufíenúm, obežřetnúm a mómlum
ným! Sar mnobo může profpimati tu
na bomácnoíti, tu me meřeinofti, aby po
učil a ptamou ofmčtou mžbělal fpmíté
fpoluqbčang ímé! — QI ten, jemuž bal
93% Wine žbožně, nabcbnutě [áíťou ťQšobu,

iať mnobo Dobrého může žpůfobiti m obci
tu příťIabem ímé žbožnofti, tu Iafťamou
bomlumou a podjmalou, tu poťóránim
brattíťúm, řtere'ž báwá flabúm u míře a
ctnofti. — QI Ebo poftamen bo meřeinócb

nřabů, ťbo pomoIán bo přebftamenftma
obce, ia! mnobo bobrěbo může žpůíobiti,
ťbgž tu fe uiimá utifťomanébo a potla
čeněbo čloměťa, tu opět bájí čeít oíočes

nebo, a tu žafe moubrúm a [aíťamp'm

proftřebnictmim bufi bnčm a. mžniťajici
tožepři. — %! ťbo bobat, ai iat mnobo
í lži může žaftamiti peněžitou pomoci ímou;
onf může (bubaía mgcbmátih' ž brožněbo
ftamu žoufalftmi, a neiebniobo firotfa může
báti mgučiti řemenu, aby nepropabi tu
Iáctmi, ale aby fe ftal poctimým a má:
žentjm občanem!

SRež bobuželbi ža nafiid) bob na:
Ie'žáme mnobg'd) ©amfonů plýtmajicid)

ťráínbmi bary, iimiž ie tuťa ?Boží ob
mgíIiIa. .S) žťoumei fe, milý čtenáři!
iať tg naťlábáě fe mžácnými bary, fte
tp'cbž tobě Qiůb naběIiI! “meplútmáě iimi,

mgnaťlabaie je použe E ímé tabofti, ť ímé
tožťoffi a to ! rožťoííi břifíně? Sat fe
chceš iebnou ž toboto nebofpobářftmi
fmébo žobpoměbiti přeb Sbohem, barcem
jejich? %žpomináě tobo [lomaz že to
muž bylo íměřeno mnobo, že ob tobo
též mnobo žábáno bube?

78; ýamfon pokořen.
RTL foubc. 16. _

“Božběii žamiIomam íobě iinou “ši
Iiíítinťu, jmenem Salim, čaftěii ťní při
cbažel. %iliíftínfíti ílibili Qalile meliťou
obměnu, mploubí-Ii ob Giamfona, obrub
ta meliťá fila iebo pocbáži, a ftetať by
jí žbamen búti mobl. SDaIiIa mfíemožně
fe ínažila to mpfťoumatii. ©amíon ii
řeťI: Sibgbgd) febmi ptamažp žilomómi
ieíftě nemgídglómi a iefítč: moťrúmi fma

žan byl, mblg' bubu jaťo iinilibě. Spřiv
neíli ť ni ťnižata %mmmna íebm pro
mažů, jimiž, ťbpž hnal, fmážala bo, a maiic
u [ebe fl'tpté m žalobád) %ílifítiníťě, po
čala ťřičeti: žšilintinffti na tebe, ©am
fone! Qlle ©amfon mftam, tožttbl mažbt),
iaťobg něťbo rožttbl nit či ťoubele ftače
nou. 3 řeťla ťněmu Qalila: óle, orla
mal in mne a neptambimou měcqumil
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]le afpoň noni ognam, čím bys měl
fmágún býti. Rteréš on obpoměběI: %ubu-li

fmágán nomými ptomaóý, Eteříá niťbt)
nebyli lv bile, mbló hubu a iing'm libem
pobobnú. S fmógala bo ŠDaIiIa, lbg;
fpal; amfíať, ťbgš mrbli ie na něj %i
lifítínííti, mgcbopím ie, togtrbl 1130559,
jaro nitťg přige. QaIiIa proňla bále,
iiš on řeťI: Šřbgbgě febm mlaíů mód)

,! , „m.qllí'W“

_.,. „, „* Lg?

ftočila a otočic oťoío břehu, to samé mra
3íla, gbamen bubu [iIg ímé. Dna tať
učinila; (žamíon míra! procitnum ae [na,
mgtábl mínil) i B břehem. sBobmobmí

Qalila paf nyni plačíc a 3 neměl—nom
bo minic, zlftamičně na něho botírala,
aby ji taiemftmi ímé čiemíl. Eebg fo
nečně ii [měřil mííeďo, řťa: Sá "cm
&% poíměcen nb naroaeni ímébo; ne

fmímť ftřibatimlaíůímúd). *Brotošťbbbg
obalena byla blama má, obeibeobc mne
fila. Myš tebg ípal, bala mu pobmob
nice oboliti blamu a potom gmolala:
Gamfone, %ilifítinííti na tebe! Éter—účto
módyopim fe, a miba bíanvu obalenou a
flib grunenú, stratil bůmnětnoft řQšobu
a 8 ní i [ilu Dvou. %iliiítínfíti bo jali
a ímágamfíe bo, oči mu myloupali a bo

žaláře umrbli, ťbegto iaťo nejcbatmějífi
otto! mlýn točití muiel.

5130 nějaťěm čaíe brgcli %ilifítíufíti
flamnoft ímé mobIg Sagona a [bromáš
bimffe fe m chrámě jeho, obětomali a bo
bomali, řrouce: 23ůb náš bal nepřítele
naňebo ©amfona na ruce nafíe. % taťě
Iib cbmúlií Qagona a pramil: iba! bůb

náš protimníťa nafíebo m ruce5 naffe,]. .
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ttetg'š mhhubií semi ncjji ; pobil melmi
mnohé. S příťágali Gamjona přimějti
a 3 něho ji pojměch činili. ©[gjje Gamjonf
še (ib tento přičítá jajeti jeho moble jmě,
projit toho, fíeth'š ho mebl, aby mu bo
moliI přijtoupitii jioupůni, na nich;
chrám SDagoua pojtaioen bhl. Ghrám
pal byl p!nh mušů a jen, a byla tam
mjjcďa ťnišata išilijjiinjfá; ano tři tíjice
lihu obojího pohlami bylo na jtřejje a
to jiní, bimajících je na ©anijona. Síoho
paf čaju bhlh jiš aaje pcmhtojtlh mlajh
jehof mabhm tebh šamjon bůmětnojíi
ť $ohu, řeťl: *Bane %oje, gponieň na

mne a namrať mí nhni ptmní jílu, 9303:
můj, abhth je pomjtil nab nepřátelh
jwhmi a ga gtrátu bmou oči jebnu pomjiu

maul. QI ujalo oba jioupy, na ťiettjchá
bům jtól, jeben 5 nidh protnou a bevhh
lemon tnťou, řeťI: mecht' umtu i já 8 %i

iijjtinjrg'mi. %! toga gatřáji rune floupl),

pub! Dům na mjjedfa ťníáutu i na jiné
mnoájttoí, ťtetéá tam tho; a mnohem
mice jich gabil uniítaic, nešli bh! perné,

ším jja,_pobil. Gtoupimjje paf příbuóní
jeho, iog'ali tělo jeho :: pochoioaíi io hrobě
otce jeho. 939! paf Éaujou joubceui
lJ Šjraeji btoaceti [et

Mogiimání.

1. Gainjon ujchopuěnapomoión hoe
lil'hm mčcem: bibntj trc'noil Šimot u bíbnh

toga! ťonec. Sig jmrrhu jjme o něm po:
roěběli, je jice bh! mušem jilnhin awjjař
nejtal je h_tbínou, jílu jwou pJomthai
to Iecjaťh'ď) hřičťéch, m Iájce nečřígené a

paf m čined) ojobní pomjttj jiné-, amjjať

pro onpobina, pro ojtooboaenílíbu jměho
ncmhl'onai šúbněho meiiťe'ho jťutťu. 589!

majorejjťh, toiiš jiujbě %Ší ob jlthch
tobičů měnomán, neš wgbot tomuto po
tvoláni jmenin gproueioěřii je ááojpobínu;

23139totij auťágaí Šibům mhjiotoně, aby
ji nebrali “ga manjelťh Dcery pohanjfhch
joujebrách nárobů, atojjať (žamjon ne=
toIiťo je boja! inanšelťu %ílijjtínjťou,
anobrg on mi'oa je ob ni opujjtěnn, ga
míloroal jí nepoíábmjin gpůjobem jiných

jen %ilijjtínjťhch mice a tai uběhl to já
hubu jioou.

(So pIatno člowěru, bht' bh uabhl
ob přitoóenojti jebe [epjjiho nahání, bht'
bh měl i hojnojt ftaiťů a jiných barů
QSojích, jejtlije jahoří negěígenou [ájl'ou

ťšenám; a čím bříme je této neřejti
obbú, tím rychleji pabó io propaji 3ó=

hubh. Sato Garnjon tijice nabějnhch
mlábenců a mujů ghhnulo jiš na jmětě

gro bíbně jtoajťg B čenami nepoěejtnhmi.
(bejt, gbtami, jmění, úřab, bůjtojnoji, iojje
to pogbhli u proubu jme ioájjuě a ja?
ťoli bhroaíi něťbh jtatní, mtipni a nadšení
mlabiťomě neb mujomč, nic 5 nich nebylo,

nej bibní a opomíjení gebtáci, pomthel'
mějta neb obce a nejebcu ;, nich próroě

jaťo ěamjon to goujaljitoi bibněniu ji.:
motu jinému bíbnh učiní! fouec. -——mení

nab to, fbgg člomět aa mlóbí co nej
mice mhhhbá je gemini a bomům nebobtě
pomějti, Ebhá jebe gachotoó bege mjjí

úhony, as bojpěl bo tohějjích let amfročíl
bo taťotohzh poměrů, ibeá můáe tuřu
jmou ťřábněiuu jňatfu pobati gachowalě
panně neb geně.

theš-Ii je inf čachomati, maruj je,
milh čtenáři! přebemjjiin a) mjjeteěnojti
oči. Dči jjou jnl'o bioěře, ftethniíj glě
mnjjiénťh a jábojti bo jtbce iocháóeji;

ptotoj rabi moubrh Gširaeh: „Sieohlěbej
je po placích mějta, anij je toulej po uli
ciih jeho. Dbmtať tmúř jtoou ob jem)
najítojenč a neohiěbej je na ťtáju cigi.
sBoo fráju Šenjfou mnogi óahhnuih a
obtub Šáboji jaPo oheň togněcuje je. (Git.
9, 7.) *Bmto taťé inoblí je jaimijta s.j3áně;
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„Dbmmt oči me', abh nemibělh matno
fti." (Šalm. 118, 37.) 91 ím. illuguttin
pífíe: „Sahm'le le oči čratama potěniti

hlebi: iiž, tncháčí hřifíná Šáboft bo ítbce.f'
mafii paf ftaři řiťátoali: „Ba čim ibeš,
to naibeš."

b) Bawi fe glě ípolečnofti; nebot
B tým ťbo poftámá, talomhm íe ítámá
QIneb ia! bi šalmifta sIšánč: „©e ima
thmi fmath. € přemtácenhmi přemráeenh
bubeí" (Šalm. 17, 21) %efpoléheife
na [mou filo, na fmou poíamabní ne
úhonnoít a na ímé přeblemgeti čili pemnh
úmhíl, to tofíe ilou bobtč měci, ale —
co to ohni ítoií, byt i šelem bhlo, tog

páli fe. ih ifi čloměť, a ťbobh 5 libí
řefl, ge hříchu, aípoň nátlonnofti ť hříchu
to něm není, lhář ieft a prambh to něm
není. - '

2. ©ámíonomi fe na ťonci gle meblo.
$hlt' ob $oha opufítěn a abaroen ímé
fill), ne proto, iať fe bomhfílel, ge ieft
oholen, ale že ílibu sJinaaeeifthch, na ana

meni jehož blouhe mlafh noftl, neboftál,
ale iemu fe gproneměřil. — 939! bále
graaen o nepřátelům ímhm tohbán či
mlaftně probán ob te' geny, fu ťtete'š ne
gřigenouáábofti přilnulo ítbce jeho. íoho
fe mohl omffem fám břítoe bomhíliti;
neboť áábná neměftfa nemiluie m [ťnttu
nápabnita levého, ale miluje jen gif,
ttethš gněho táhne, a protog ieft ho
toma, l'be mětfíi ťhne gift, gtabiti muše

'ií oftátně lhofteiného. — 5 byl ob ímh'ch
nepřátel atolu abamen a určen, bh co
otroE hhbal tolem mlhnfthm. Eat fe
ftalo muší, ťterh'g pomolc'm bhl ga foubce
lihu ifraelffého, tebh ga můbce, ga pána
ieho, ga mhílance Qoípobinoma, obh
B ieho pomoci mhhlabil pohonh a oftoo
bobil pratoe' ctitele %oši.

93 této íntšenofti měl omffem 60m

fon čaíu &přilešitoíti _boftí, abh pognal

treftaiici tnlu óoípobinomu (\ činil po
ťáni; než, ř ítntlům htbinflhm fe mice
mhfíinonti nemohl, l tomu fthágelo mu
i ímobobh i tělefné čpůíobiloítž. sJče=

mohu tebh profpěti mice celému nátobu,
afpoň 3 čáftlh hleběl íeílabiti nepřátelh
libu ?Bogího a protož, pobmtátil chrám
pohanfťěho boha ieiich a pohřbil mnohé
ctitele tohoto boha, netbaie toho, že &
fám při tomto flutťu počbube Šimotn
fme'ho. íento flutef bhl iebinh 'htbinílh
ílutel Gnmíonům, tbhš totig lo tom ho
béřeme [mhflu, še nejebnal taťg oíobni
pomfth, anobtá 5 Paiicnofti a aby íe ga
mběčil Qoípobinu $oh1' ímému a ptofpěl
libu iftaell'ťěmn. '

sBalli jf: i th tějce chhbil, milý čte

náři, a měgíš nhni m pobobnhch míná-\
aid) info ©amfon, neglořeč iinhm, ne
bámei minu těm, ťboš prograbili gločin
tmůi, nemhíli na pomítu a gáhubu ie
iíd); ien &% čloměť, ťbhš hhne, chce celh

froěf to gáhnbu ftrhnouti 8 [ebou. Qinobcš
mhl'li na [pafeni ímé buňe; na té ti

neimtce, či mlaftně, na té ti jebině čále
geti muíí. (Síň tebh potáni- „thcem
ghoufíenhm a pontěenh'm %ůh neghrbáf'
QI můěeŠ-li jefítč něfomu ptoípěti, pto
[pěi; nemáš-li přítele, na něhoě by ti
bhlo to ptmni řabě gamhffleti, pamatui
na něloho chuběho, učiň bobtobiní obci,
neb mlafti neb cirťmi. —

79.. that) & nami.

513 těch nepoťojnhch čaíeeh, top;
Sitaelfítt ob [rohch nepřátel tnť náramně
utiíťománt byli, a hláb a nouói trpěli,
obefíel jifth' (Silimelech gměftečťa %etléma

's mangeltou ímou %oemí (. bměma [hnh

bo gente “))loabíťě, (\ tam poh'oftinu byl.
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933 řrútlém čafe umřel G[ímeled), a po

gůftala gloemí fama íe ipm) fmómi, fte
říšto poialí fobě manšell'p Slřoabfl'ě, anicbg
iebna floula Srfa, hrubá pal Ellutb. sBo
befítí pal letecb umřeli oba fgnomě.
moemí gůftala teba íamotná, nemajíc
ani manžela ani Děti. 3 flpfíela, ge tač
pomenul fe Qoípobin na lib fmůj ifraelíťg',
a bol jím bujnou oueobu. wrotoš mftala,
abl) fe narouítíla bo mlaftí ímé. Dbě pal

iíouc, mám ničím pomocí nemobu, a
mafie ougl'oft a bíba trápily by mne mice.
Šla to _obě iefítě mice plařalt), Stfa pal
políbila fímegtufíi ímou a namrátíla fe,
ale žllutl; fe přibršelo fímegmfíe ímé.
Sřtetéšto řeťla moemí: gule, příbugná trvá
namrátíla fe l libu ímému, ibí tg tařě
Bní. Štetáš obpoměbělarWecbtěi, abpcl)
opuftíla tebe a obeíílo, nebo lamloli
půibeš, půibu S tebou, a fbel'olí bpbletí„ _.

neměftp fílp S ní. Rbpš ale mpfíla 5 mííta,
ťbeš bpblela poboftínu, řetla lneměftúm
imám: mamtafte fe, bcerp mě, iebna
l'ašbá bo bomu matl'p ímé, a učinij
B múmí Sjofpobin míloftbenftmí, a ob
měniá mám, cošťolím ifte učinili) bobre'bo

_mně a ípnům mým. iš políbila iírl).
thrégto počali) blafítě plařatí, a řeťlg:
© tebou půibeme ť líbu tme'mu. Simg
ona obpoměběla: Slamtat'te fe bcerg mě,
proč bgfte n'lp fe mnou? ,!)leíít'aftná

bubeě, i 1.5 tal'ě bpbletí bubo.. Slib tmůi
bube líb můj, a Ěůb tmůi bube %ůb
můj; Eteróš gemě tebe mrtmou přiime,
m tět' i já llml'll; af mne 231015_treftá,

jeftliše něco iinébo mne ob tebe eogbělí,

jebiuě fmtt. %íbouc tebg %oemi, ge ERutb
fe nebó ob ímébo tílugílu obmrátítí, ne—

chtěla ii mice obpírati ani rabiti, abl) fe

! ímp'm nalotátíla; i Wl) ípolu a přifílt)
bo $etlěma. %lg pal ptáme ání.
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%oaiimáni.

(šlimelecb přeftěbomal ie ga čalu
panuiicibo blabu če gemě šibomífé bo
állloabíťé. Wouge bo mpbnala 5 rolafti,

aby iinbe opatřil cbleba [obč i robině
ímé. — 8 tobo mibime, že to ptabóm
ném mělu iiš libé fttaftmi bomacimi
jíouce nuceni, opoufltčli fmou tolaft a
notnou mlaft fi blebali iinbe. ga na
fficb bob fe totéž běje, ieáto tetě to:
bint) ftěbuii fe přes moře bo iinébo bilu
íměta. s„l)lnogitoto ítěbotoúni boni, mnoči
cbtoáli, a to, milý čtenáři! felnab tóšeě,
co bt) fe o tom foubiti mělo? gta to
obpomibam: %ňubg iefi gemě sMně a
mňubn ie čloměf to ruce 2303; mííubn
tatě muíi čloroěť ptaeomati, abl) fi po

třebnébo cbleba bobpl a mfíubt) mufi
čloměť giti ble přilágani SBoŠicb,abp byl

fám B febou fpoťoien a [měl íe nabití
pošcbnáni %oáibo i milofti iebo. — (šlo—
měť tebt), ftertjgíe ptócimgbýbóa ťtomu
nepoctimé ieft čim, můše íe ftěbomati
ímětem ťři'č na řřiá, mfíubt) fe potťámati

bube 8 nougi a jinými nebobami.
É'se-li mila! čloměť to ťašbém fmětu

pořábntj amd-li taťomé mábělťp, se může
afpoň obftoině me mlafti šití, tomu ta
bime, abp gůftal, ťbe ieft; neboť toi, co
má, ale nemi, co bg'iinbe měl. Rbpš
mílať pořábnému a přičinlimému čloměťu
we mlafti tal ale fe webe, ěe nemůše le
fmou tobinou ani při boťonalé mirnofti
šití, aneb l'bpš čloroěť měl taťoroé nebobt),

še gbe pogbgl cti a bobrébo imena, aniž
je opět tať fnabno nabp'ti může: tomu
bpcbom fťoco robili, aby fobě i tobině
ímé iinbe blebal lepfíibo “těfti.

Dmfíem niuíi člomět, jenž fe cbce
B tobinou fmou přeftěbomati iinam, miti
něialé mobomitofti, abt) 5apramil mtjlobt)

celty, i aby to nomé lolafti měl 5 čebo
Šima býti, nešbn fe po múbělťu oblibl.
Řbošbn fe be5 boftatečnébo iměni mgbal
na ceftu, iebnal bt) tal, iaťo plamec,
jenž; bt) fe puftil be; meíla na moře.

QI tu bpmbom tabili, aby taťomó
čloměť neblebal přiliš mgbálené fraie,
ne břebt) leetiťt), nýbrž íouíebni gemě.
(Sefia bo &lmetilt) Šóbél talomg'cl) mólob,
ge ga ně fnabno můáe giebnan býtiboíti
gnačnt) pogemeť to mnobtjcl) ftaiinacl)

bliše lešicicb, ťtetéš poíub nejíou přiliš
glibnatělé, ač iinať iíon bofti útobné, ba
útobněiffi, nešli me mlafti. llťaguieme
gbe na ťcaiint) m sBolíťu a m llbtácl).

Sieg o técbto měcecb necbaf obffitněifíi

gptámu baii libé, ťteřigštgto hoje bobře
gnaii, mt) mfíať nabob'me ti tu otáóťu,
ftetáá fe B účelem toboto bila mice fbo
buie: Go má bělati Šena, ťbpšbg její
muž gabořel taťřťa neobolatelnou touhou
po ftěbománi ie bo origi togbalené gemi,

ale ii bn býlo to ítěš'g'oroóni obpotné;
má tato šena pomoliti musi a iiti Bnim,
aneb má aůftati boma a obřici ie muse
fme'bo? Ella to obpomibóme: Seitliše ieít
manšelťa tafomébo ftěbomance roštem neb
nemocemi tal fefílá, ze fe ble libíťébo
úfubťu muíi báti celty přes moře, co
šimotu ieii nebegpečné, necbceme ii pře
mloumati, aniž fmime ttotbiti, šebt) to
bylo ieii ínšatou pominnofti, naílebomati
muže, iešto neni gbe šábné nemgbnuteblné
potřeby, pltjtmati ŠÍtUOIle a ježto fpiííe
mangeli přiflufíi bráti na gbtatoi a Šimot
lebattalé manželťg ímé patřičnébo oblebu.
—-—sBalli mila! manšelťa ieft šena abrama

a při bobté file, to! žge ii fnabno pob
ftoupiti obtige moříťé plambg, té obpo=
mibáme ble floto miftm a aáťonobatce
nafíebo: „Šena opnftiš otce a mailu from:
a přibcš íe mangela fmébo." — Sieboť
ťbgábp tato sena bůcačně obpitala muší,
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ta! je bý fe ho aš iaiobý gřeťlc, můše'
býti, šebý tonečně přebce abc iůftal,
amffa! tato šena %tiší bý měla paf fpo
ťoiene'ho Šimota, anobtá při tašbě přile
šitofti, fbýš nefpoťoienčho tu me mlafti
muše něco nemilého potla, bube flýchati
nemilých mýčiteť a on bube ii bámati
minu mneho toho alěho. Rbýšbý fe mflal'

puftila B nim bo cigi gemi, býf bý fe iim
tam po! i ale meblo, nebube mug gene
bámati minu, anobrš ípiffe ii ulituie a
laítamým iebnanim ímým bube hlebčti
ollabiti it ttpťofti Šimota, bo něhoš ji
prubl'ou touhou ímou gamcbl; ona pal
bube miti to blahé měbomi, je iebnala
ble třeíťanfté pcminnofti ímé, ble flibu,
ínáiíeti 6 mužem fmým bobte' i glě až
ho ímcti. thatně pomgbý týne ji i ta
naběje, že fnab nebube to cigi gemi hůře,
nešli býlo me mlafti.

2. Rbýš fe moemi 3 cigi gemi na
mtacela opět bo mlafti otců fmých, ne

chtělý ii opuftití obě fnachý jeji, čili mbomý

po gemřelých fýnech jejich, anobtš chtělý
Bni iiti. $? tomu je mebla iebině upřímná
lóíťa; ncbof sJloemi neměla ničehog, co

bý jim báti mohla, mfíe co měla, po-»
hřbila m ci5i semi a B ptagbnýma rn:
tama mtacela ie bomií.

Rtóiný to obtag mgáiemné láíťý
megi tchýni a inachami ieiimi, či jal íe
obýčeině žita meči fimegtufíi a neměítami
iciimi; to bůtag, še muňla býti %oemi
moubtou Šenou, anať uměla giíťati íobě
ta! trmalou a obětamcu láfl'u n'eměft

ímých, iaťoě i ta muftlý býti čeng mlibně
a mběcne pomahý, se tatomým citen: lnulý
! matce magii ímých. — &) Eěábý tato
mého blahěho poměru býlo m fašbe'm
Domě, ťbe áiie ítatá matl'a mušoma.
alle jať to bociliti? s2le fíroegtu'fíe a
tchýně čili neměfta poípolu gilý m fmot

noíti a láíce, to gamiíi ob obou; obě

mufi býti fpořábanč a opatrně jem).
91 iice: a) tchýně má trpěliroa býti
8 chýbičťami a mabami neměftý ímé. Dna
nemá gabati, abý mlabá ácna měla alus
ífenoft a pomahu čeng jiš boípělě. sJilllai'iá
neměfta obýčeině býmó iefítč poněťub bě
tiníl'á, hofpobářftroi fi měně mífimá a
mice mýtašeni, čaftoi'ráte taté citi fteíl
po bomě tobičů itoých a touši ie namffti
míti. singe, nechat íe ji na tom a onom,
palub áno, mýhomi; neboť to n—fíe

čaíem íloým íamo febou přeibe a pafli
fe chce ftatci maila togpo'menouti na ímá
mlabd léta, smi, ge i ona tehbý nebýla
pomahý pobftatně iině.

b) íchýně nemá neioěftě ímé ga glě
bráti, pafli m mnohých .pobomácich mě
cech jiný gamábi pořábet, paťli mnohé
práce, icš fe týtaiiťuchýně, prabla, fťlepu
a co můbec bo řiffe šen'fté činnofti ná
lečí, iinaf fond, nešli fe poíub to bomě
Ponalý. sRetněfta, iať me íměm bomě fe

naučila, tal? přinalli bo bomu fměho
muže; ona má ga to, _jše čemu fe ob

mattý ímé naučila, ieft bobte'. QLmůše

býti, Že to i ono má ímé smláfitni mý.
hoby, je obě icft bobrě. minima ie:
Siný pán, iiné prámo; tomně ta! íc můše
řici: iiná pani, iine' řióeni.

c) SDaIe nemichei fe tchýně bo man

jelftých galešitofti fýna a. neměftý [roč;
paťli malý ieft mesi nimi hněm, nerob
bmýchuj ani nehaB toho ohně neopatrným
bomloumánim, ncbof mlabž mangelě fe
bneB hněmaii a gitca jícnu ii; gafe iato
iebno lebce; taťé neáaluj niťbý tchýně
iebnomu manáeli na bmhěho; gmláfftě
neáalui na neměftu ímon cigim lihem,
neboť ti, nepomi-li neměftě íame', pomi

jiným a fnabno fe o tom bogroi tobi
čomě ieii a "th ně i ona G mnohými
iefftě přibatofý. Naproti tomu přilešitoftně
pothmal tchýně přeb jinými libmi bobté
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mlaftnofti ímé fnacbt) či neměftt) ble

ptambg a aáílubu, a ona, bogmí-Ii íe o
tom, bube 5 tobo meIice potěffena a po
mběčna.

QIle iařo tchýni ta! i neměftě, ťterá
cbce řábně fonati ímé pominnofti a po
Šimati pofoie, ieft třeba fíetřiti iíftljď) pra
mibel íprameblnofti a opatrnofti, totigz

a) Sneměfta měi fttpeni 8 cbgbami
kbtjně ímé. Qběť 8 febou iiftúcb mab při

náííi, iafoá iíou nemrtoft, přepatá ffettnoft
m maličťofted), nebůměra ! jinám, Šma
tlamoft a t. b. mcpřičítei tem; tuto mabg

stému ftbcí, nýbrž přitogeněmu běbu libíťé
přitogenofti a přeblibni ie i mgbni fe iim;
tafě óapomeň neměíta malé řřimbt) íobě
učiněné a ufagui tcbp'ni ímé pomšbo mlib
nebo ořa.

b) Sneměfta má ctíti robiče mnše

fměbo a flouáiti jim iařo ímg'm mlaft
nim; onif ii obcbomali muže a co balí
fanu íměmu, balí i ii; ona tubig taté
šiie 5 praci a péči mlabofti ieiicb; touto
ceftou gaiifté bojbc ptamě a temale úctt),
mběčnofti a tam; na očích fme'bo muže,

bále poířntne tim tráfntj přitlab bětem
ímým, jat i ong mají iebnon flougiti ji
a ťanečně gaílouái ft pogebnání gšoáibo
a naběie obměnu) m nebeficb.

c) Seliťog neměfta nemůge míti tě
gfuííenofti co ítatá matťa, netbat' pošába
tcbp'ni ímou čačaitě o rohu a necbf íe ble
ieii rabi) taťě říbi. íařoma bůměta těffí
ítate' líbí a činí ie melmi ílugbomolné,
tal! iaťo íméblamoít, nabutoít a tmrbo
ffijnoft mlabg'd) robiče ieiirb urági a celý
bům bo ííťobt) mtbá.

d) Ronečně nechat neměfta Domaci

gólešitofti, malé bněmt) a neborognme'ní
fmětem netogttubuie, necbat' neběbá fro
bičům imám, aby ft tam webla ítišnoft
a Šábala tam o gaftání. Go fe boma
umaři, ať íe boma taťě iní; a ieítli

něťbt) nějaťá mróutoft m bomě. at' fe

mlabá čena učí taťě něco inéftí; neboť
není foíteličl'a, aby nebylo tam Páóaníčl'a,
a muíi čaftoťtáte i melicí páni ináfíeti
me fmětě mnobé a těgl'ěťřimbt). Sítatně,
abl) mtabá žena na čas něiaře'bo boře
aneb utrpení boffla potřebně útěcbg a
poftlt), netbať namíítímí chram 'Báně,
nugno-Ii i m ben mífební; tam necbt b
230% počaluie &popláče; ale necbať taťě
%oba profi :) pomoc, 0 filu, o moubtoít
a trpělimoft a gaiifté ii QSůb mgílpífi.

80. aut|) :! Bang.

amb. 2—4.

239blel pa! m $etle'mě fremní přítel
(Slimeletbůro, imenem 93005, muž mocný
a bobattj melmi. S četla tRutb ť fitne

geuffi ímé: Seftliše rogtóšeě, půibu na
pole a bnbu íbžtati Haft), fteřiš bg gů
ftali po šencid), tbeťoli mi tobo bobro

timý boípobář popřeie.vši; ona obpomě
běla: Shi bcero má. (šla tebt) a [bítala'
Haft; po šencícb. *Břibobilo íe pat, se
příffla na pole, ttetég patřilo Íšoopmi,
přibugne'mu (Elimeledmmu, ftetg'á přiiba
na pole, řeťl jencům: Qofpobin 8 mami.
meči; obpoměběli jemu: “Bogebneiá tobě

ěoípobin. S řeťl 93005 mlábe'nci, ťtetýš
pottamen byl nab šenci: (Si ieft tato
mlabice? Semug obpoměběl: Eato ieít
“]]Ioabfřá, ťtetá přiffla B %oemi, a pro

ftla, aby ii bomoleno bylo, fbírati Haft)
pogůftámaiíci, a ob rána aj bo ngněi
fíibo čaíu trmá na poli, a _ani na ota
měení bomů fe nenamtátila. S řeřl 93005
ť mutb: (žlgš bceto, necbaťna iině pole
fbíeati, aniž obcbágei gtoboto mííta, ale
připoi fe ťběmečťam mám, a Pbe bubon

šití, 'fbitei. %ebof ifem rošťáčal flušeb
niťům fmúm, aby tobě gábng' nebyl ob
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tiáng', ale taťé, bube-I'i je ti chtit piti,
jbi řnóbobám a napij je moby, ftetouš
padwlci přinejli. Sřtetááto pabjíi na tmóř
jmou, a poHonímjji fe fgemi, řeřla
! němu: Dbťubž, mi to, abych naíečla
míIoft přeb tebou, ťbeáto cisá jjem. Sis

on obpoměběl: Qanómeno jeft mi mfjeďo,
co jji učinila jjmegtujíi fmě, a je jjj
opuftila tobiče ímé a gemi, m Pteréš jf!
je narobila a přijjla jji Hibu, fteréboŠB

mtóte najcbmúl a [ešeti nechejte, aby beg
gabanbení jbírati mobla.

©bítaIa tebt) na poli _aš bo mečem,
a co jebtala mgtluťouc, tři měřice ječmene
měla. s„jšřij'íebjfibomů uťágala fjmegtujji

ímé a jpolu ji baIa 3 ojtatťů poťtmu
jmébo, ftetg'mj uajgcena byla, i omámila
ji mfjeďo, což; je jí bylo přibobilo, a po
měběla i jmeno muže, jeng taf Iajťamtjm
fní je byl profógal. 3 obpoměbělasJtoemi:

„...-É

ptmě negnala. Dbplatiš tobě óojpobin
ga ffuteť tmůj. 31393 bube čaB ! jíqu,

příjtí jem a poječ chleba.
%Rutb je tebg pojabila na ftraně

šenců, a jehla, a najgcena jej't, a gbgtfg
najala 8 jebou pro fímegtujji jmou. 5130

jibIe opět mjtala, abl) jbirala Hajn. sJSři
tága! paf 93005 paďjolťům jmtjm, řťa:
2M dgtěla i meči jnopt) fbitati, nejhra
ňujte ji, ale tafě 3 mafjíd; jnopů po

SBošebuaný bubiá ob %Ofpobína, že tu
miloft učinil S námi; nebť jeft náš při
bugmj. QI mutb řefIa: io taťě přiťógal
mi, QÚDČ)tať bloubo je připojomala ťjebo
šencům, bofubš bt) obilí ješato nebylo.
Síjto řePIa jfwegtufíe: Běpeť jeft, bceto
má, abys na jeho pole Haft) jbitati cho.
bila, by [nab na cigím poli něfbo tobě
neobpital.

spřipojila je tebp ť běmečťdm 30030
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mám, a tal bloubo aa nimi [bitala flaíg,
boťub ječmene a pfíenice bo ftobol ne
fllibili.

Rbnš pal bylo po šnicl), řell %ooj
? ni: *Bojebnána jfi tt) ob &;)ojpobina,

bcero má. změ bobrě cbotoáni gnámo
jeft můbec, a míjeďen lib mi, je cnoftnó
jfi. Seitliše jing' přibuane'jjji nešli já ne
pojme tebe ga manjelťu, jimi jeft &;)oípo
bin, je já tebe bege míjí nejnóge pojmu.
Ěoog oónámil oumnjl jmůj ítarjjim měfta,
a jal tito, tal mffeďen lib přáli mu fjtějti,
řťouce: *Bošebnejj &;)ojpobin jené, ťteráš

mcbági bo bomu tmébo, jalo pojebnal
Siadjel a Bije, aby byla přitlabem cnofti,
a měla jlaroné jmeno ro $etle'mě. 3005
ji tebt) pojal ga manjelťu, a $ůb jim
bal jgna, lterémuj bali jmeno Sbeb, —
a ten byl běb SDamibům.

Moaiimáni.

1. Seftliše togťášeč, půjbu na pole
a bubn jbitati flaíi).

Šleměfta taje je ímé jímegrujje:
SeftIije roaťašeě; 5 tobo jeft miběti, je
ji Siutb amylla toe mfjem řibiti je můli
ímé ílmegrufje a je i tu, the fměla ímo
bobně jebnati, mášila li rabt) jeji.

Seftlije toto jebnóni fjlecbti bcetu
nemlaftni, čim mice fjled)ti tolaftni bitlt).

Rbgj bitlt) mgftoupill) &moci fmtjcb
robičů a ftalp fe rolaftnimi pant) ímtjmi,
jmi omíjem jebnati o ímé blame, aniž je
mají, tagati tobičů fmtjcl) o jicl) miněni.
Slmfjal mt) trotbime, je bobře činí, ťbgš
m bůlešitýd) měced)rabi je 8 tobiči jinými;
neboť přebně jemi tim upřímnou úctu
ltobičům jmúm a na uctiwofti bitel
lrobičům ípočimá pošebnáni %oji; bále
pal ftaři robičomé maji mětffi gťufjenofti
nešli bittg, maji mětíjibo toablebu me

[mětš a anaji lépe běb měci; přeb jejieb

gratama leji tn ebgbt) a etnofti bmou a
třech pololeni i najlebťg těcbto chb a
ctnofti; co téj jeft bůlejito, ftaři tobičowě
poíuguji obyčejně ftam měci 8 temi oblab:
non, jid) je to již; mice netúťá, ani ne

jjou přebpojati jmn'mjijťem a jroou máfjni.
ijjem můje je naproti tomu řici, še
ftaři tobičomě poblijeji na jmět 8 očima
ftartjma a nemobou jiš pobgb a benba
noměbo měl'u pojmouti a ble něbo je
řibiti; ale jeft tento pobgb a buď) no
mtjcb bnů rue míjem d)!bálg bobnú? jeft
ftaln'? nepřejbe, jaro přecbágilift na ftto
mecb a nejůftanou pobftatné měci bucba,
jtbce a ojubu libjte'bo a řigeni %ošibo
po mneďg měly tgtéš aneb fobě pobobng?
(štarcomě tebn ble jmébo glufjenofti log
bťoufjeněbo grain měci nomébo měla po=
juóujice, miroaji melmi čafto prambu, ač
je nám jnab újublt) jejicl) nelibi.

iBrotoš m bůlejitbd) měcetb, jalož
jíou probeje a loupě ftatiů, mjtupomani
bo ftamu manjeliťěbo. aamóběni joubnicl)
togepři, góťlabg nomn'cb ftameb a t. b.,
nepobrbejte jgnomě a been) bojpělé, tabou
gluíjenn'cb robičů fmúd) a pobmolte je
újublu jejicb, neměřte licbotitoljm jlomům
bobagomačů, probamačů a jicl)tomatgffů
mice, nešli tobičům mlaftnim; robičoroě
nejlépe 8 mami to mgíli; ajpoň nejeb
nejte přimo proti újubťn otcomu; taběji
měc obročte, abgjie o ni jeíjtě mice a
lépe přemúfjleti a 8 jinými moubrg'mi
libmi je porabiti mobli. libo tať jebnal,
pofub nilbg tobo nepglaL

mětbg me fmětě jinať je běje. Stě

lteeě bojpělě bitlt), nejen je neřibi je
můli aneb úfublem robičů jmtjcl), ano
talřia togbt) proti jejich [mgílu jebnaji,
ba jnagi je robičů jmg'd; acela a úplně je
gbamiti. Stejeben íeblóť probal fmůj grunt
proto, aby je gbamil fměbo otce mámin
láře, ale nejlufjel jfem pojub niťbg, áebg
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fi byl to napotom rbmálil, naopať libé
o něm fi po nělolila málo letecb mgpta
roomali, ěe bt) jiš tab otci bároal, ale še
nemá 3 čebo.

2. iRntb íbt'tala Hafo. Balon Woi
ěínům byl cbnbljm melmi přignimtj; on
aapomibal bofpobářům mňelitě pabětťoa
mání, aby totiá paběrlp a tubíá i flaíg
ga šenci gbglě gůftalb (bubp'm.

3 nafli boípobáři činimali a to ně
Etetód; ftaiíd) pofub činí taltěě, amfíal
to mnobg'd) ltaiinácl) dJomaií fe libé taf,
je boípobóři ob toboto cbuby'm přigni
mébo obgčeie iiš upuftiti a na iinlj gpů
íob almužny mgílíti muňli. 5155čaB

ání totiá micbaií fe meat chubé taťě i bítťo

a mg'toftlomé, iená fměle a; bo brfti le:
gou a ťbe mobou, abtfti lrabou. Snímo
tp taťé fe mióaii meggi íbětače oíobg
tptáci úplně [d)opné, tebg bo počtu
ptamg'd; dgubg'cl)nenálešeiici, ftetéá proto
fe práci mgbúbaii, je mice naíbitati bou
fail, nejli bt) praci mybělali. 3103 tebg
ie čafto na polích ga čtgrmi a pěti běl
nífg celú mta! fbětačů mgílptuie, pád);
fmělemi práci přeťágeii o iini tubě ptáci
fe mobýbaii; Goa bilou, je bofpobář, a
bgfbg bol [ebe úttpněiflt' ťcbubg'm lihem,
fe na lib pro taťomé &)ng iebo meat a
fbítání llafů přeťóší. Sn tebp taběii
bamá fám brabicemi pabětťomati, ulogi
[brabťg bo ftobolg ímé a paf m při
bobnó čas uběli cbubóm ge fmébo cbleba

aneb na peněgid). memůgeme mu to nijaťá
ga ale bráti.

?lno, my máme ga to, že ptáme
těmito ibidami, jaloš fe ga nanid'; bob
ob neftonbng'cl) líbi běii, bitů) fe polní
lrábegi učí. iDítě mibouc, jal ten a onen
sbofpělejflíd) libí neftgbí fe uamouti btft
aneb i &apomenutg' fnopef, „gfouííí totéá

a tal íe učí ťráfti btíti, pat ínopťg a
tbgá má [ilg 8 to, pufti fe i to noční

bobě bo manbele; naučil-li fe ltáfti na
poli, proč by netroufal fl, lbg; iíou pole
ptáóbng, mgíti talě ge ftobolg a ae mlatu;
a gmail-li ťtófti ge ftobolg, co mu mabi,
aby, l'bpš ifou ftobolt) iiš pragbng, ne
maul ge npúcbatů aneb fbeťoli? “Eat
5 malébo polníbo čloběie ftómó fe 5lo=
činec.— Rho; nemnfite, nešeňte bitly na
[betlg a pofllete-liie, matuite je přeb
chybami [mtcbn pologenljmi. Elle
cbmalte bitů;, paťli přineíli bomů mice,
neš poubtjm [bítánim moblp nafbtomá
gbiti; tobo fpiííe fe lefněte a mějte Děti
! tomu, aby namrátilg ibneb, čebo netma
meblimě nabyly.

3. Stutb fbitala Elaíb a tim oíměb
žila, ge ieít ofobou cbubobnou. sJleítg

běla fe meřeině co cbubó mbftoupiti;
neboť cbuboba, má iíme ii íami neaaf
mínili, není šáhnou hanbou. sJlebó [:
.upřítífše ieft cbuboba měci těáfou, ale
má tale' i ona fmou Dobrou fttánťu,
fmou mg'bobu. sJčeboť&) óůflábá a cbtóni

poloinou mgíl čloměla. Qboá to nerol,
ro iafé ftatofti, glofti, tů3nice, nepřátel
moi a foubt) ftatlomě a poťlabg [mčta
čaftoťtáte bobatce unáífeii, ieáto'člomět,
iená nemá nab potřebu ímou, o tom
o mfíem ani negmi, něťbg ani tuííení
nemá. Seftlí cbubo'ípolu [frommj t. i. Btim
ípoťoieng', čeboš fi mgbčlal a co má,
šiie fítaftně u přitomnáni ťbobáči íamú
mi ftatoftmi a lopotamí umonbaněmu
a (břabnoucímu. — (Sbnboba b) ufna
bňuie lonáni mnobg'cb ctnoítL Dnat'
neuftále mgw'mó ť ppitáni febe, t iná—
fíelitoofti 6 iinp'mi, ! poťoře a tnóboás
nofti; cbuby' to ftále cítí, že 0qu iebo
ípočimó pouóe m tlzťou %oáicb, še nemá,

nač aneb na fobo bt) fe ípolébal, leč
jebině $oba; a poněmabš ničeboš nemá,
neměíi fe taťé ítbce iebo na ímět a točto

fie jebo, nýbrž, touší po měcecl)nebeíťýd),
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to nirbš jifte'bo ut'ojení a oblajení bojiti
bouíó, i bojbe; ťbeg na proti tomu
bobatec jeft to neujtálěm nebegpeči pócbp,
nabutofti a příliffné Iáfťg ftomuto fmětu.
sBroto taťé pífje jto. *Bamel: „Rteřiá
chtějí gbobatnouti, upabají m poťuíjeni
a to ofrblo Báblomo a to Šábofti mnobé,

neugitečně i jjl'oblimě, ťterr'g pobřišují
libi toaabpnuti n 3atracení." (1. inn. 6, 9.)

smat omncm i cbuboba jme nebegpeči,

gejmena můše člotoěťa poťoufjeti ? nejpra
toebtnofti, netočrnojti, fpobroobu, ? podjle
benjttoi, fe lái i fu ťróbegi; ale tomuto
poťufjeni lge ínabno obolati, tobě-čloměť
djomá šimon báseň přeb sBobem a
joubem jebo; ťbnš $oba o pomoc a
jílu mými, paf fbog je fungi portimě
a ftúle praconmti. wraci jobě giebná,
čeboá ťubájeni jimota potřebuje a brg
oftntnibo můše býti, jaťog jjou tiíicomé
jinbcb libi; taťč nm; čtomět pilně pra
cuje, nemá ani dJuti ani čaju, aby gamů
fjleI na rogličné úítoťg, pobroobg a po
bobně břícbn. Sato gabúlťa jeft tofjebo

břichu počáteť , tai gas pracotoitojt jeft
míjebo břicbutoner a fpqu počátet' ctnofti.
QBetmi mnobo protnou jpočimó m nóíle
bujicid) merffirb, Eterěgpíroů pilný rolnif:

21 co íjtobí nn alb bnrb?
w poli rogtroji bo plul),
a já bo něj bičem;
to gabrabě bo rbčern,
brabčmí a motptou
notně tlutu bo rubu;
to [tobolezli břepr',

id 5:6 na něj rept),
až je bdbťl [libi
mqí gabálčitoě líbí.

4. (Shiofti negůítanou nitbp beg
obměny. 930% miba mběčnoft n lájtn
měrné Stutbp ťjítoegruffi jeji, i fťroinnoft
a přičinlimoft, tterouj roguiťata, obral
& ji ga mangelťu. into ctnoftt bolt) jebinč
měno jeji, ale wěno bruáfjí perel a alata.

meni pocbpbnofti, se toto manšelňmi bolo
fjfaftně. Ba nafjid; bob není mnobo
fjfaftnýcb manželftmí a proč? e libé,
fbpg je ga jebe berou, ctnojti pomašuji
jnťobg ga měci meblejfji, naproti tomu
fráfu n bobaté mčno ga měci blamni.
Dbé, Prófa i točno, jfou omfjem měci,

ťterócbj fr ťnjbn' jenid) mfjimnti fmi;
nebot bobrů barma tmáři jměbči o abra
toi těla, a too blebá mangeltu, má Qte
bati bobrě frbce m gbrnměm těle. 3 měno

můše a má šábati Šenid) ob ímé neměftn;
neboť ťbgj ona má míti jtejnébo B nim
práma co ho jicb majetťu, má taťé míti
pobobnébo přínoju jnt'o Šenid). QIIe bůIe

šitějfji nešli obě jjou ctnofti. Webof
manšelě ie muít m fťutl'u a to prawbě
milotoati a. praroá Inna tonrůítá 5 ucti=
roofti, a uctimofti čaje nemůáe jen tu býti,
fbe jjou ctnofti; ctnoft jeft ťořen a ftrom,
uctimoft pat jeft trpět tobo jiromu a Ióíta
jeho otooce. Rbgš toibí mnnšel, je man=

Šelt'a jebo jeít ojoba aboěná, jměbomítá,
pečlimá, tidjá, fpratoebliroó, trpčiitoá,
mlibnú, lajtatoá a měrná, tu ttoní je
i ni írbce jeho 6 úctou a on 5 ni má

potějjeni a ŽBobu ga ni bět'uje, a ta! čaje,

ťbná mihi genu, je muj jeji jeft bobabojut),
obegřetnb, poctimú, fjetrnn', bomu jmébo
a cti bomóci milomnú, mírná u toffelit'ém

pojímání, tu i ona to jrbri jiném ttoni
fe těmto mútečnúm mlaítnoftem jebo,
jeft mu toe mfjem pomolna, jebo můli
pojlujjnn, plna roběťů i lájfp fněmu
i boma i přeb Iibmi. sJšroto fjfaftné
manšeljtmi nalégáme jen meči bobře
fpořóbanómi a garbotoalúmi libmi, naproti
tomu mesi nepořábnp'mi ojobami není
a nemůje býti jjfaftněbo manšelftmi;
oni jjou ro neujtáIé-m rogbroji, bněmu,
mgboru n ťonečně jebe nenároibi, už i něťbg
jeben hrubému ólořečice, je roatrbnou
a me jmětč o [obě šijí.
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src-n, mílh' čtenáři! man3el, hleb

fl ojobiti potřebných etnojtí, abh tnan3elta
tmá mohlo tebe co pořábne'ho mn3e ctíti;
jfí-lí 3enich,pop1atuj, joťh máš bhti
a jalou máš hlebotí neměftu, obhjte
oba mohli jjt'ajtni bht'L Gšnabno jejt
je o3eniti ale tě3l'o ro33eniti.

5. Qšoo33ajijté bhl jjlechetntj čloměť;

to mhjmítá 3 celé pomohh jeho. Si3
jeho po3bmmeni, tbh3 přijíel na pole:
„onpobín o mámi“ 3nělo 3bo3ně a mlí
bně. Spřál jlnhům jmh'm těmi jlomh,
abh ?Bůh bběl nab nimi, je chránil a jím
3ehnal.

3 u náš máme pobobnú ťrůjná

po3btomeni, jalo3 jjou: ?Bomáhej sDán
amp, pochmálen bub' slián Se3í8, tačí3
máš QŠůh pojilnítí a L D. Sič3bh při

těchto po3brameních náš lib 3ůftal; ne3
m nomějjjí bobě mtmjjují je bo líbu
jiná po3btomení me'ně bůitojná a bílem
ibe3 júbra. (Slo 3namenú n. př. po3bm
mení: Sta 3bat? Rbo bámó 3bac? 3bali3
ne ašůh? sBiročje tebh fjtítí libé jmeno
motí při tom QBoha? meříťali lépe najjí
přebťoroě: Bbař %ůh? Sim' čítají: “Dobrú
ben! sBroč je taběji neřilá, jolo říl'oli
ftaří: sBát! %ůh toč boti bobth ben!

?Boo3 tofě byl [“ chnbe'mu mlíbnh

a bobtočinnh; í naříbil 3encům, aby jbíra
jící 3enu obmhjlili htjtmi, tal' obh be3e
jtubu mohlo fbímti i tě3 abh jí bámoli
3e [mého poťtmu a nápoje Dn bámal
hojně ale nechlubí! je tím, on bámal
jfrhtě., promice neměla měbčti, co činí

lemice. to pomohu jjlechetného čloměťa;
neboť on ichuběho cti co ěloměfo ro bůftoj
nojtí libjťé jemu romněho a jeji opattnh,
obh ,chnbého ne3armoutil o neum3il při
ubělomání almu3en, ani po! co bhl učinil
bobtěho, nero3trubuje bo jměto. meřib'
je _nitbo přítlabem oněch libí, tteři fbh3

něco bobtěho učinili, chtí obh je mfjubh

o tom pomíbalo, tteři jnab i o to je
ftaroji, abh to nominamí to3hlúfjeno
bhlo. Žito libé jjon jalo jlepíce, ttercí
lbh3 jnejla toojičfo, hlafítě a blonho
tmáče, abh celh' biim měběl, co3e bobrého
učinila. £) taťomhch bobrobějích pramíl
náš Gpaňtel: „9lmen, m3ali ji3 obměnu
jinou,“ toti3 tím, 3e je bobrhm jlutťem

jmhm pochlubili o3e je libě3a to pochmůlíli.

81. ňeli o olínnníel.

]. stál. 1—4. \

sBojmrti ěamjonomě neměliSítaeljjtí
3a blouhh' čoB 3ábného miibce, rtech'3

by je bhl mhjmobobil 3 mocí %ílífjtínjlhch,
ob nich3 uftomíčně jugomání bhli SJiělí
pot toho čojn nejmhšjjího lně3e jmenem
gaeli, fteth'3 bhblíl ro ©ilo, lbe3 tehbú3
jtdnel' íímlíuoh bhl. iam přinájjelí Síta
elíté, jať %ůh jlt3e 9320j3íjje eo3fá3al,
prmotinh 3 ourob 3emě a 3e ftáb jmhch.
obětomolí 3 nich %ohn, o meble obhčeje

obětní hobh jtcojímali. SJiěl po! ©eli
bma jhnh, Djni a %ineeB. Sii paf bhli
nefjlechetní a to3puj'tilí melmi, nebbojíce
nic ani %oha ani líbi. Rbh3 přínájjeli
libé obětí, a majo ! hobům obětním
tvořili, Djni a %inees jim je poltobmo
3 hrnců mhtahomali, ano i 3 toho, co3
QŠohn3a občt uftanomeno bhlo, uťtábolí.
$hlo to hříchemmelíťhmpřebonpobinem,
neboť tím obtrhomoli a obmtaceli líbi
ob obětí špojpobinomh'ch. óelí, ftarh' otec

jejich, jlhjje o mjjech těchto měcech,

lterě3 činili jhnotoé jeho, řefl jím: s]3roč

činíte tatomě mčci, měci nejhoejjí?
Sliečiňte toho, neboť není bobtá pomějt

o tobě, ftetou3 já jlhjjím. Qlle oni
nenpojled;li hlaju jeho, on po! jich nepo
trejtol příjněji, jo! bhli 3ojlon3ílí.

íoho čajn 3ili brna núbo3ní man3elě
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m Símeli, imenem Glfdna a QInna.
QI mňa! neměli gábmjd; biteť. S d)obí=
mali 3 měfta fměbo na určité bni bo (žilo,
aby ie flaněli a obětomali Sjoípobinu.
fču iebnobo-bne QInna m bořťofti ftbce
ímébo pláčic melmi, moblila fe ááoípo
binu a ílib učinila, řfouc: Qnípobíne
adftupů, ieftli-ge mčblébna ugřiě trápení
flušebnice ímé a búš mně plob poblawi

___—_„=...—.*.__
v „ ___—..,-__. _.._._:__ _
iš: % :——=———____._____._- -_: : g_n—„m_ ___" ___—___“
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_. __ _l “)(/4..
\ “cí /

|
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řeťla: %iťolím pane můj; mina i mffebo,
coš opojiti můge, nepila jim-, ale iiem
genu přiliš nefft'aítuá a mglila iíem bolefti
a šalofti mé přeb obličeiemýoípobinomóm.
íébbg éjelí řerl ii: Sbiž, m potají, a Éůb
Siraelífú bei; tobě, gač if! bo proftla.
QI ona řetla: © by nalegla běmfa tmá
miloft přeb očima tnnjma. % namtátili
fe pat (šlfána a 91mm bo Domu fmšbo.

===-:EŠĚŠŠ3

“\\“li \

l “\l; E\" ..—

mušíťěbo, gaímětim ici goípobinu po
mffeďg bnp Šímota jeho. ©!an fe paf,
ťbgg ona tobmnogomala ptoíbg ímé přeb
óoípobinem, še ýeli, řterg' feběl přeb
ftánem, pogotomal na úfta ieií. QIuna
paf moblíla ie m írbci fměm a blaíu
šábnébo nebolo íloffeh'. Qomnimal fe
tebp ájeIi, Šeba Byla opilá; protož, četl
ii: Shi, obpočiň fobě, a gagů mina,
l'terp'ms fe opila. Dbpoměběmffi 91mm

moópomemxl fe pat Sjoípobin nab
QImwu, a ona porobila mna, a nagmala
imeno iebo Gamuel, t. i. ob áěofpobina ml)
šábamj. Rbgápaf bítěpomgtoftlo, přimebla
bo motta bo (žilo ť—Éclía řerla :-„5Btoíim,

pane můi, id iíem ta Šerm, ftetá ifem
fiála přeb tebou abc ie mobiic Qoípobinu.
Sa toto pacboIe moblila iíem fe bloubo
fcňoípobinu, a Qoípobin mpflgffelproibu
mou. 513mm;přicbáčím, abgd) bo obbala
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óofpoDínu, aby ílouáil jemu po mfjeďt)
Dng šimota fměbo. S oDefjli roDičomě

Do Domu jměbo, padjole pal gůjtalo
jluáebnílem přeDobličejem óofpobinomg'm
poD jprátoou l'něge Šeli.

©amuel pal projpimal m Dobrém,
a tojtl, a líbil je jat ůóojpobinu tal
i liDem, a neDal je 0D fgnů gelomúcb
fměj'ti. íěóto ale taťě ani jeho tróíng'
příťlaD nenapramíl. sjsojlal teDg sBůb
lóelíomi prorola, l'terp'jmu řetí: íoto
pramí QofpoDin: Sá jíem mgmolil tebe
a [an tmě aa ťněje, abpfte příjlubomali
přeD obličejem mým. SBroč Dapoufjtíš
jgnům jiným nemógnč a leblomgílně
B obětmi mými nařláDati? S miluješ
jgnt) ímé míce nejlí mne. Qbojl'olí poctí
mne, i já bo poctím; tDo pal potupuje
mne, buDe aannšen. Dba [pnomě tmoji
umtou jeDnobo Dne, a já gmolím jobě
l'něge wěrněbo, tterý meble erce měbo
činiti buDe

Nogitmání.

ěeli netreftal jbnů jmúd), jal tobo
gajlouáíli a tím umalíl melitou minu
na jebe í alágu na celý Dům [můj
sBoDobně jeDnají aá pojuD'nejeDni roDi

čomě, jjouce příliílnou lafťou ljmúm
Dětem tal ojlepeni, je (baby jejíd) ani
nemíDí, aneb je omloumají, 1393 o nicí)
flgjíi, proti jiným je aaftótoají. SeftIí
Dítě gloftně, jmérlítoě, neííftupně, mftimě,

nepojlufjně a jabálčlimě, při mfjem řílají,
nemá jejjtě roóumu, co 3 ním? mfjal
aj příjDou léta, pal to nablíDne a buDe
jině. QI tteftají=li jlabí roDičotoé tatomě

chyby na fměm Dítěti, trejtají je nějalou
malou Domlnmou, ťterá je Dítěte tal
(bytů jal'o brócb ftěng, tai je až; něng
je Děti ťáratog'm flotoům jejich mpfmějí.

Wětteří pat roDíče Dolonce m ebpbócl)

jwúcl) Dítel pognamají jen jamě ctnoftí;
tal na př. jeftli Dítě jproftořeťe', říťají,

ŠC.propaguje mtip, jejílí urputně, buDe
amušilúm, jejtli lbamě, buDe chytrým
a jejtli tlemetimě a najaguje-li math:
proti čeleDi,říťómají: jcft t roDičům měrné,

mfjebo ji Dobře míjíma, buDe Dobrým
bojpoDářem neb bojpngní. aleji tím
Dítě rofte a B ním rojtou jebo (!)ng,
a lbg; přijDe Do rogwmu, přerojtlt) jiš

chyby 130513111jebo, jal'o boDlačí pfjenici

a tu paf platí příjlotoí: meobúbáš-lí
tentou bůltu, tlujtou neobneě, aneb jat
talě řílají: Smola tágeů, malá bágeň.
ŠDítěpat jejt roDičůmjen ! joušení a banbě.
sBrotoá pramí již mouDrú ©iracb: „SřDo
miluje ígna jměbo, čafto jej mrjlá, aby
je raDotoal to pojleDní jmůj čas." .(©ir.
31, 1.)

WWW těmito jlomg neóce sBíímo
jmatě říci, aby Děti oDe tofjebo glěbo pouge

jen metlou onúněng bylo a ta aby je
jnaD jtále o ně otlouťala. mitolí, núbrá
míní fe gDe, aby Dětem nebyly prominutg

ááDně &)ng a Dle těd) aby treftóng bylo.
íuDíg Dítě,tDpš je jíá rojum jebo rogminul,
buDišpoučeno, Důragně poláráno a maro
mano, aneb buDíg mu cítlítoúm trejtem
pobroěeno; to Čajíftě u melmí mnobg'd;
Děti jtačí; nejtačí-li, nuáe pat buDišmetlou
trejtano, přeDre mfjal' ngg 6 tou oba:
trnofti, aby tento trejt negmfjeDuěl a Dítě

mu neólogtlo, free ani tento trejt pal
nepůjobí a Dítě při něm náramně abrubne.
91 lež Dítětreftáš, nepřenábli je to treftu.
Slíefjlobejter Dítě jiné naprmním námalu
bněmu, nýbrg oDl03 metla, aj je ti ťrem
jcblaDí, free potreftáš Dítě příliš citlitoě,
mice neš gajloušilo, a pat ti buDe Dítěte
líto, a tg jnaD ibneD čaje mlían'm fmúm
jeD'nc'mimjatobg bo onrojíš. sllj tobo fr
Dítě Dobře mnímne a trejt tmůj gůjtane

be; áóDoucíbo účínťu, ano Dítě posud
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rbgbn tmou, še iii nero3má3en9' a príbíú. —
Safe netreftei, botub fl ming ímébo bítěte
ffutečně a iiftě nepo3naí. Štěrba můáe
tmě bítě obšalománo bg'ti ob jínp'd; břímě,

ne to? 3e 3íé můíe, iato 3e Šmatlamofti
a 3nero3umu bětfťěbo. *Brotoá mgííedmí
bo i íměbfg činu jebo, a na to 8 ro3mabou
iebnei. “Io búma bobušel čaftá cbnba
mater, še ong bítě obfoubí a potreftaii
a par teprro rogílúcbaií ímčbťg, při černě

ie 3bufia přefměbčí, ge treftalg be3 příčiny

a 3 neboro3umění; proto mají treftg
mater obgčeině rnenfíí mábg 11Děti, nešli
treftg pomášlimúrb otců a učitelů.

Éreftej talě fpramebíimě, t. 1. tab,
abt) treft bg! minč přiměřená. Síouť
iifté &;ng bíteť, ťteré Ieší m poma3e
bětfťěbo mětu a tterě fťutečně B tímto

měfem 3mí3i, to paf fe nemobou potu
tomati m tě míře iafo mramní a namgťíé
cbgbg; ta! u p. bětfťou ftřefítěnoft, přena=

bleni nemůžeš trefrati jaro Ie3 a trábeš.
Wimo to iíou nepatrné moby a jíou
3nační břícbomě; ieftIi-še 3a fa3bou nepa
trnou cbgbu treftáě metIou, čím a ja!
máš tteftati 3načnó břícb? Rbgá bítě rošbg
fteině přífnrjm tteftern ftíbano búmá,
urá3í ie tím nejmúfíe iebo přiro3enó
cit [prameblnotti, ono fe proti treftateíům
mm, a byť by i mlaftni robičoměboli,
3a3íí, aš tonečnč 3tupí a ranám ta!
3mgťne, že i febe bornícb málo bbá, afpoň
pramg' úmgfl nápramg 3 nic!) nebéře.

©pramebínoft bále žába, abyBtreftal
bitů) neftranně t. i. ble míry ieiiď) mint;
a ne ble miro ímé láfťg neb neláfťg
! tomu neb onomu bítčti. Siobiče mají

bíttp ímé mfieďg romnou upřímnou Iáíťou
milomatí, ano i tebbg, tbgš ifou něťteré
iid) míaftní a nčtterě paftorní. s..)Imfíař

ftámá fe, ěe něfbg to neb ono bítě ieft
otci neb matce mileifíí, poněmabš ieft
přítuíněiffi, řraěííí aneb mtipněifíí, a to

muto miláčtu ímému ípíffe ntěiatou mabu
prominou aneb omlumě iebo pří3nítoěifíibo
poífgtuií neba neš onomu nemiláčťu.
tento muíí pobftoupiti trefit, onomu fe
jim ien pobro3ilo. io mna! meIiťá cbnba,
to ničí mfíeliřú [pafíteblnó účineť treftn,
ba i fa3í iebno i hrubě bítě co bo mramní
pomabg iebo. 93u8 tebp iato [oubce
fprameblimó, iemu3 to úřabě neplatí bratr
anepíatí nepřítel ale prámo, a treítei, byť
by tmě iebině bítě bylo, ieng 3ami
nilo, ta! iafo treftáě cí3í bítě, a ci3í
trefiei iato ímé mIaftní; pat, ale jen paf,
mniebnáě fi u bíteř fpafitcbínou bá3eň
a ubráíě m bomě pramou lřá3eň.

Erefíeite tafč, otče a mailo! bítfg
ímé fmorně. íreft nemá „pro bítťg nie
jiněbo býti, negli boiíci let; co pomůge
mfíat [et, tbgš iej iebnou ruinu nemo
cnému pobamáě a me3í tím ií3 hrubou
ruřou jemu ob úft hrbáč? Sia! to bg'má,
tbnš otec obce [pramebíímě treftati bítě,
a matfa, ifonr příliš měťl'ěbo a citliměbo
írbce, metlu otci 3 rufou trbá, bítě mu
béře a bo ímé náručí 3amírá, a tal' je přeb
metlou ubrání; ta! to bg'ioá, Ebgšnápotom
a fnab m přitomnofti bítěte faměbo,
8 otcem fe mabí, še fe přenáblil, še ieft

tmrbó, še ! bítěti otcomfl'ěbo írbre nema,
aneb, ťbgš bítč omloumá, a na jebo
mlaboft a neminnoft fe obmolámá. io
ron e íe pobimně 3ar9'má bo [rtnččťamíaběbo
bříífníťa a 3al'Iábá m něm melmi cbgbnou
pomabu. Dni pat při tagfbé přííe3itoftí
utitá fe bo útočifitněbo náručí mateřftěbo,
učí fe tu lži a poťrgtitmí; a otec nechtě
fe při Paábč tařomč příleáítofti B nero3um
nou manšeltou bafíteřiti, neebá fonečně
bítě růíti to cbgbád; a 3trácí mfieďo 3aIi
beni m Dítěti, 3trácí í úctu. ť manšelce,

iešto ieft šena nemoubrá a blágniroá.
SDitě 3atím, ííIíc naštěíej na bucbn, ftámá
ie čim bále tím 3lomgílněiní a nemram

16
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němž, a ťbgš gtoftlo, gplácí paf přebobtě
ocbranitelťpni ímé úplnou nepoflufínofti,
brnbg'm mborem a brognou nembččnoftí.
„Řím tofte beč ťačně, feftara fe beg bágně.

ašroto bi ťniba přiflomi: „Rho ffetři
metla, nenámibi fpna fměbo: ale ťbo
bo miluje, to čas iei trefce"; a na toto
mifto nepocbpbně natáčí ono příflomí,
ťtere'ěprami, že prý „bře5omá metla naráji
atoftlaJ'

2. 91393Gamuelpomgtoftl, přimebla
jei matťa f neimgěffnnu ťně5i bo Gilo,
aby tam cmičen byl.

sBrama a pominnoft bittp mgcbomó
mati náleši m prmní řabě tobičům.
SDítřt) ifou mlaftni a neibraáffi gboší

ieiitb, ifouť fait 3 ťofti ieiicb, maií ťrem

gťrme iejicb, jfouť ftateť, ftetg' gšůb fám
naložil na ruce ieiicb a ťterp'á iebnou ob

nicb nagpe't Šabati bube. Siouf tebg ga
ně přeb Šobem gobpoměbni, a tato
gobpoměbnoít ieft u robičů ťřeífaníťbd)
tim mětni, poněmabg jfeu bitfg ieiicb
ab citřme na ťřtu ímatc'm poiměceng

a milofti 2303 pomúffeng m bitťg buší
a běbíce šimota měčněba Baroš pat
ifou robičomě jiš gůronem příruby a nab
to i togťagem 2303ím pominni bítťg fme'

šimití, taf ifou též; móóúni bitte) fmě

mgcbomámati, L i. je “Boba, ! bofageni
ieiicb megbemibo i měčněbo cile přimčfti. —

3 ieft u mgcbomámúní čloměťa neibůle
šitěiffi měci fm. nábošenítroi. io ieft
ťořen a góťlab mneliťěbo abaru, mneIiťé
temalě ctnoíti čloměťa. ?Begnáboženftmi
může ftce člaměf mgcmičen, amffaf
niťoli mgabomán býti. — EBěbarobičům,

ťteřibg obmefffali toboto neibrašffibo
buffemnibo parlabu bo [tbci [mýcb bíteť
mlošiti!

Seliťoš mfíať mnogi tobičamě ga
fmg'm tblebem po celg' ben (hobiti mufi

a tubíá bitfg ímé mpučonati nemobon

a mnogí aafe ani ! tomu potřebně uče
nofti, gpůfobnofti a ttpělimofti nemaji:
bána iim aa pomocnicí na této měci
fíťola. 3 tobe jbe, gietobičomě maií
iebnať pominnoft této pomoci fměbomitě
ušiwati, t. i. bitů) ímé pilně bo fíťolp
pafilati, a iebnať maiií prawa šabati,
aby fffola fměřeně ji bitfg m bucbu
fmatě miry, tteroug tobiičomé ga pramen
cti a mpónómaii, roebIa a fercbtila. —
(5118 tebg fám, milý čtenáři! jať melice
fe probřefíuji tobičomé pwoti %Obu, proti
imám bitťám iptoti fobě, ťteři. o gbošně
a mramné rogcbomání flmg'cb biteť nepe

čuii, ani; o to fe ftataií, by, co farní
jim nebamaii, me ffťole nabyly; fteři
bít-Fg ímé necbómaii na ndmft aneb

po nlicícb měfta aabáleti a rogličng'm
batemnoftem ampťati. 91mm; probřeffuji
fe tí, ťbošnemffímaii fi ani fíťolg ani gboáné
pomabg učitelamg a jímá ieft iebno, cbabí-Ii
bítťp bo fíťolg ťatolícfě, aneb bo jiné citťmi
nepřignimě, utmrbi-Ii fe me míře aneb
poťagi-Ii fe. $ěba jím, aš iebnou přífng'
foubee wgťágejim: „Qnglej počet 3 otcem
fťěbo neb mateříťěbo mbabařeni froéba."

82. %ůb [: ;jemil 5amuelnmi.

$acbolif paf ©annuel přiílubomal
Qoípobinu přeb óeliem m ftanťu úmlumg.
Gtalo fe pať jebně noci, ťbgš Gamuel
fpal m cbrúmě óofpobinomě, ťbeš byla
arcba 23031)gamolal ýofpobin ©amuele.
SSentopaf bomnímaie fe, jšebgŠeli mohl,
běše! f němu a řeťl: 111 jfem, nebo ift
mne moIaL Rterg'á řeřl: memolal iíem
tě, ibi aafe a ípi. % obeffel a fpal.
S opět pobrubě é'pofpobingamolal'ěamu
ele. Q! mftam Gamnel, nel ťípeliomi
a četl: íu iíem- nebo ifl mne moIaI.
Rterg'á obpoměběl: Slemulal ifem, fpnu
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můi, ibiaafe a [pí.ř 3 gamolalýofpobin
i—ěamuele-po třetí, ťtetýá mftam Hel ť€>elio
Dmi a- řeťl: $a ifem , nebo samotní if!
mne. ipotoauměl gdi," gebp Qofpobin
.molal -pad)oIíťa, i řeťl ! Samuelomi:

"'S'Di-a ípi, a ieftli-ge tebe iefítě iebnou
„samota, řeťneš: Wlum Qofpobíne, neboť

ílpffi [[ušebnif tmůi. Dbífel tebp (šamuel
.:
|

Ilit/niv//,

W//

I|||IIII:: .....

fercbetně činí fgnomě iebo, a netre
ftaI iicb.

Gpal pa! Gamuel až; bo jitra, ráno
pat otemřel bměře ítántu Qofpobinoma,
i bál fe ognámiti Qeliomi, coš fe mu
bylo to noci přibobilo. We adí pomolal
©amuele ! fobě, a četl: 913mm mi, co
mlumil ! tobě Qofpobin, ptofim, netai

———_-—'_.———1Ihl1mh“1

f_u'fpaI-na- miftě -íměm. 3- 30mm! opět
Qofpobin Gamele, ťtečljáčetl: 932mm

B*Qofpbmne; neboť “pfii [lugebm'l' tmůi.
"s četl—'-'ěoípobin- ťi-Gamuelomi :- ale já

učinim—tvě'c-m-Šfmeli, ttetouš ťboštoli

fešnbffĚr-igniti mu bube m obou ufficb
'—iebo;inebot umebu na ©eli a na fgnp

'quiffeďo, “čímžjfem 51:03“jim; tteftati
.bubu tab 'iebo,- protoie—měběl, je ne

ničebo přebe mnou. Danómíl tebg jemu

Gamuet mffeďp řeči, a negatcziil iid) přeb
nim. mer! paf gen: Qofpobtn spán
ieft, necbt' učiní, co; bobtěbo ieít přeb
očima iebo. žRoftIpaf Game-[ 0 a;)oípobin
byl -8 ním, a pognal mefffeten Sfmel,
še 'Gamuel ieft prom! Qbofpobinům.

16'
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Mogitmánl.

1. žRell pač óeli: óoipobin
si.ián ieit, necbťučini, coš bobrěáo
ieit pčeb očima jeho. — Sion to
iloma otce řiaeni %oáimn iice obbcměbo,
amiial' nab polepiienim iánů imácl; iii
aouiaiícíbo. žilebof, proč ©eli iláiie, ge
*Doipobin cáce treitati rob ieáo, poněwabg
po imě otcotoilě pominnoiti netreital
iánů imácb, neiiel ! těmto negbárnám
iánům, proč negiemil iim, co áo i ie čela,
proč iim nebomlomval a ie přiinč na
jiné ceitá nemolal? s]Ziročtolilo řell:

Sterbt' učiui Sitrin, coš bobréáo ieit přeb
očima ieáo? coš tolil gnamená, ial'o: co
má ga toěc ipramebliwou. — sžličbělt'óeli,

se bá bálo mňelile' treitúni iánů iii marně,
ponětqabš bálo poóbni.

(Slotoěl ieit iat'o itrom. Qolub
itrom ieit ieiitě útlou, ilabon bálinon,
tn můácš áo ořegámati, ře loln mágati,
ratoleiti ieáo roówaběti a bo foruná wášiií
neb nigiií ánáti, jat“ ga bobrě ugnúš.
Dn tu formu, lterouá ii: mu bal, na ie
běře, ble ni naiaguie iwé wětwe a grůitú.
Sibáš miiať itrom m mlaboiti bál gane
bbán a roitl iať rbtěl, aneb ial měttem
aneb jinou příčinou bál obnut a ilřimen,
tu m pogbnícl) která na něm mnoáo iiá
nenapratoiěu Sřbábáb bo m brbolerl)
ieáo cbtěl oánonti, inabno bo alúmeš,
aneb marně ie namabáě.

sBrotoá moubří robičowě čtuálaji
imě bítlá počeitněmu a ctnoitněmu Šímotu
áueb m ieiicb nejútleiiil mlaboiti a pěituií
ctnoiti jejicl) aš bo máiolébo měla.
% roóegnámají álanmě tři bpůiobá při
tomto otcomilěm a mateřilěm webem.
SDrlubtotiš iiou bítlá ieiitě malé
a rogumunemáminutěáo, tu muii
poiloncbati na ilotvo. Šlomo robičů

muii platiti m očícl) bíteť ialo ilonm
%$. m anaii bitlá příčinuroalagn otcoma
neb neónaii, miie iebno. ©tačí, lbáš
iláiii: Dtec neb matla to meli. Sion-li
rogl'agu toáo nepoiluiini, polaábě bocbageii
treitu bull bomlumou butt imám apůiobem,
ialoš při brubiii nepoiluiinoiti i metlou.

Qbág pal bítlá boipělá ro roaumu
tal, ge ponělub ii; anaii imět a mohou
to a ono poiugotoati, což;ie itamá m letecá
mlábeneclácl) a panenilárb, tu tobiče i mé
roglagiánepronáiiei'í jiš tal oitče
a přilče, iaťo ie bámali, lbáá bitlá
malé bálá, nábtš čaitolráte talé
příčinu ime'áo roalaau umúběii;
i gbmořilě a poťorně poptámlá imácl)
bitel' to rogličnácb měced) přijímaii a na
ně obpomibaii. iiiřiťtě obmlumá orniiem
netrpčii, tá ir pčiině gapotoibaii', inepo
iluiinoit ťašboutreitaii, atmiial ne iiš metlou,
ale ipramebliwám áněmem a mállabem
tobo, iaf bitě pocbábilo, ial apogbile
jebnalo, ial iobě a jinám uiilobilo neb
niit'obiti moálo, ob ročlagn oteomil'éáo
neb mateřiťébo ie obdlálimiii.

Sřbáš lonečně bitlá iiou iiá muáoroé
neb boipělě oiobá šenibě, tal še ie imám
roaumem iiš bolonale čibiti mobou, tu
pal robičomé imě roalagá bámaii
na 5půiob tahá, máitrabg a' mrouei
bo přání ixoébo;tu, lbášbg bětipoileónoutí
necbtělá, nebrogi mice treitem těleinám,
nábrš imám garnmtlem, lterášbá 3 tobo
měli; árogt u bůleáitád) wěcecl) talé imám
pčíinám áněmem, imou neláilou a iinámi
pobobnámi naileblá. — QIthe 1: boipělád)
běti to mice nepomááá, tam ieit meta
po miii ctnoiti a abařiloiti, iařoš bálo
iluteěně m bomě lněge óeli; tam muii
robičomě ímé bitlá ganedmti neblaáěmn
oiubu iid). QImiial, ťbe bitě umállo
m mlaboiti poiloucbati na ilomo, tam
tali. rabo poiloucbá to pogbnicb která,
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fbgš tobiče ffettnč ro3la3uii, bubiě na
3půfob taby, neb mýfttabp, aneb přání
fločbo. !% írbci 3mebenód; biteť platí

to mábo 3a blamni pominnoft, ímóm
iebnúnim foiiti a bla3iti tobiče me.

2. ?Roftl paf ©amuel a 430pr
bin byl s nim, i po3nal Sirael, še
(šamuel ieft proto!, t. i. Gamuel
ptofpitoal m bolu-5m (\ libil ie ia! níšofpo
binu lat i libem. (So ©amuelomi 3jebnalo
3alibeni čili bamalo cenu přeb ?Bobem
iu libi, bylo fllecbetně ftbce jeho, 3boána
a ctnoftnú pomaba. QI na tom poíub

f_e3aflábó mífeďa ptamá cena čloroěťa.
Gema fe bitto přiučuii boma neb me
“role, bubiá to čtení, pfani a iatéfoli
jiné uměni, míle to jeft bobte', ale jebnobo
ieft nempbnuteblně 3apotřebi, 3bo3něbo
a mramněbo mgcbotoani a proto blamně
maji bo fltolg a bo tbtámu na cmičeni
molitany bg'ti. ašómalo mnobo libi,
tteři neuměli ani čifti ani plati, ale nic
měně nadšeni byli ob iiuód; a [pofoieni
byli iami B íebou, že byli 3bo3ni
a to3ffafni libé. ma proti tomu
ieft mnobo libi ctoičeng'd;ínab iuměltjd),
ale ilou be3 mito, be3 ctnofti, a ti 3bufta
le bmbúd) 3ločinů bopoufftčii, pro [tetě3
bocba3eii melifě hanby ipol'ut a,; i galařů,
a ftámaii fe pomrbelem libftma.

83. Gren Qoži na geli &jeho mm).
Samuel [onorm

1. Stál. ?.

S ftalo fe to těd) hned), še Silifítinnti
mgflli ! boji proti Siraeli; tito pat
motábli proti čilifftinífo'm ! bitmě, ale
porušení ifou a 3bito jicl) ieft tahači:
čtyři tiíice mušů. S četli fiat-ffi to Siraeli:
*Bwč bopuftil na nás bneB Qoípobin,
abychom potašeni byli? SBřineíme[ [obě

archu úmlumg ájofpobinoroo, aby nás
mgímobobil 3 tuto nepřátel naífiď).
*Boílal lebo lib bo Gilo, a m3ali obtub
archu iimlurog, 8 mg přiffli latě oba
ionomé Qeliomi. QI fbgš ieft přineffena
archa iimlumg Qolpobinomg bo ftanů,
3atabotoal fe lib melmi, a tabofti ťřičel,
a3 le můřol to3lěbalo. Suflgffeli %ili
fftinffti řřil' tento, (\ po3namffe, čelil)
archa Qoípobinoma přiílla bo ftanů, uletli
fe, a m3bgd)ali, řťouce: Ebo nás mpfmo
bobi 3 tuto %oba iítaelflébo; ale 3mu3iloo
ffe fe, připabli na Siraelffě, pora3ili je,
a pablo 3 Siraele třiceti tiíic, a archa
%oši to3ata ieft; oba tale fgnomě Qeli
omi umřeli. 92113 pat ieben 3 moiíťa
iítaelífébo utell a běžel bo ©ilo těboá
Dne 8 to3it3enóm toucbem, maie prachem
pofgpanou blamu na 3nameni 3armutl'u.
QI ropě on přinel, [ebčl ýeli na ftolici

proti ceftě blebč, neboť bál fe o archu

%oái. 932113pat tento 3měítomal obgmas
telům měfta, co le bolo ftalo, i počali
mífiďni náramně fmiliti. Šeli, jia jiš
to beloabefati oími letech, ropě uílgffel
náře! to měftě, tá3al le, cobt) to bolo.
Šebo přineb ! němu poíel, řeťl: lltell
Sirael přeb %ilifftinfttjmi a ftala íe poraáta
melifá m libo, nab to i [gnomě tmoii
umřeli a ardga 9303i m3ata jeft. QI řbgě

on imenomal archu %oši, upabl Qeli
B ftolice na3pět a 3lomim ffiii, umřel.

žšilifítinflti paf obnefli archu 9303
bo íroě 3emě a mnefli ii bo chrámu
a poftatoili přeb moblu GDagon. Rbgě
ale mňali na úfmitě hrubého bne, ble
Yangon na tmáři le3el na 3emi přeb atcbou
Qoípobinomou; i m3ali Qagona a pofta
toili iei 3aíe na miftě jeho; a opět bmběbo
bne rano mftamfle, nale3li íDagona leši
cibo na hoaři ímé na 3emi přeb archou
Qoípobinomou, blama pal ?Dagonotoa
a ruce iebo utajené lešelp na ptabu
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a gůftal 5 SDagona jen fípaleť. Sta to
bopuftil ?Bůb na obgmatele měfta motu,
ťbeg atdya “Báně cbomóna byla, meliťé

alé; byli ranění mfíclifg'mi nebubg
a na polici) toIiť mgffí gniflo, je neien
nimi na nic umeblg, ale ipomětři nata
3ilg, 5 čeboá motomá rána pomítala.
3 uínefIi íe Wgotffťí, še atdju %oái bo
iinébo měfta přeneíou, aby fegnali, přichá
3í=lí ob ni mfíeďo to alě, čili ne. 590

ťtetěboťolí ale měfta ii přimeblí, přiífla
i rána B ni, ta! se mfííďni obgmatelě
gemě neiborffími nemocemi trápení byli.
“Bo íebmi měficicb fe paf urabili, ěe
uamtáti archu *Báuě Sfraelfťtjm. sDaně:

mabg mfíat jeíítě něťteři pochgbotnali,
přicbágí-Ií mfíeďo to glě na ně proto,

ge gajalí atcbu, uínefli fe taby, ěe .ubělaii
nomg' můg, polesí naň orbu, gapřábnou
brně mlabě trámy, na ťtetéš iba nebylo
mťIúbáno, a jící; famp'd; jíti nechaji.
sBílinou-Ii ťtámg bo gemě iftaelítě, teba
še iiftě íouáeni to ob %oba na ně ga
tteít fefláno jeft; obrátí-Ii [: ale ! telatům
fmg'm, ťteréá boma gamřeli, še pouóe
nábobou přiíílo mfíeďo to alá. S učinili
tať a mlogili poble atcbg $Išóně taťě

mnobe' bary glatě na mňa ga obět 23051!
ííraelfrému, aby jim miloftim býti ráčil.
Qtámg pat přímo fílg ceftou bo gemě
ifraelfťě, a řičíce neucbglomalg fe ani
na ptamo ani na _lemo; ťnigata paf
%ilifftíníťá fila ga nimi až; na pomegi
iftaclfťe'. Síraclfíti pať ptámč áali pfíe=
nici m ouboIí, a pogbmibfíe oči fmód;
ugřeli archu, a ótabomali fe mibouce

ii. %! Eby; přifílg trámy na pole jejich,
bneb fe čaftamilg. Bemitomé paf přímí
a íloáíli archu gofpobínomu i ítřintu,
ťtetág byla při m', m níš byla nábobg
glqtě. %! pať tam ťámen meliťtj,
i Bíeťali břími mogu a trámy-mloáilí
na ně m gópalnou obět gofpobinu. Eněťteři

pať 3 lihu neuctimě farna přiftoupimfíci
náble gemřeli.

sBřenefíipaf archu && bo měftečfa
Sřatiatbiarim, a poímětili (šleagata, aby
oftřibal ii. 55:8 obrátil fe [ib ť 930511,

a Gamuele ga foubcc gmolil. S)?lumil
paf ©amuel te mfíemu bomu iftaelíťěmuz;
Seftli-je celým frbcem [múm obracíte fe
fóoípobinu: teba obeiměte boby cigií
3 proftřeb ícbe, a připravte frbce ímá
Qofpobinu aflugteiemu íamémg a mpttbnc
más 3 tul'g Šílifítíníťtjd). (Sinili taby,-_
poťáni a poftili ie to ten bem llílpffemfíe
čilifítinfíti, áebg íbromááběni byli ignomé
iftaelffti, [ebtali ioni moiíťa ímá. (Sož
tbgá uflgfíelí Símelitě, báli fe melmi,
a řeťli ť©amuclomiz Stepřeftároeiámolati.
ga nás ť %;)ofpobinu 2230511nafiamu, aby

nás mgímobobil % ruly %ilifítinítýcb.
953mlpaf ©amuel beránfa iebnobo a obě
tomal mgápalnou obětóofpobinu, a mohli!
fe ga Sítaele, a mgílgffel jej »uěoípobin:
Ěbgá totíě ěamuel obětomal, išilifítínífti
mefíli to boj proti Sfmelomi; na tom
bopuftil %ůb ftrafílímě břimáni na %ilia
fítíníťě, ťteřišto gběfíeni, ob Siraelífg'd) po
raženi, a ge gemě mgbnáni iíou, i měfta

Sftaelíťd iím mam, a nátob 5 _moci
jejich bocela mgfmobogen byl. 3- měli
Sfmelfíti poťoi ob %ilifftiníťócb, botamáb,
©amuel [oubcem byl. ©amuel proóágel
gemi, mgbuaomal Iib ťptamě poboánofti,
bběI nab [(nabami %OŠími"a uftanomíl
měfta, m nidúbg . fe líh ícbágel a jemu

roaepřc ímé přebnáfíell S foubil je me
mfíí fprameblnofti, to! 3: m ftatofti ímé
íbtomááběněmu Iibu_ fměle říci mobIt
SR[umte nyni přeb Qoípobinem, máte-li
co proti mně; maul-Ii“ifem čibo mola neb.
víla, učinil-Ii jfem ťomu nóňli, utiíťI-Ii
iíem ťobo, maul-li iíem obi roba iaťý;
úplateť neb naleaenoái jeft 711 mm co

nefprawebliměbo? % amnlal míídm [ib:
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mie tafoměbo ift neučinil;
íměblem ieft

?Bůb tobo

Moailmáni.

1. sBiineímě líobě archu úmlump,
aby nás mpfmobobil ěofpobin 31:ng ně
přátel nafíicb. — Šibě bobře pognali, se
proto byli poraženi, poněmabš iim Ěůb po

žšoba iměbo, totiž [lutlěm gemněiffi poboč
nofti. S přiněfli archu úmlumg bo [měbo
tábora mpflicě, že tím boni učinili l olla
meni Éošimu a se to ftači, aby fe 513%
[miřiL QIle !Bůb poučil ie i nás, še
gemněiňi pobožnoft, palli není fpoiena
B mnitřnim přiměřeným Šimotěm, t. i.

6 bógni žiogi a fe fnabou [matěbo Šimota, ieft
m očid; iebo infobp fffořepina bege ióbta,\\.

_;Lxf?„ . nu'm'hlq

, „WIPmisi

moci ímé obepřel. %měli, aby ji gatenabyli,

ncbopiti fe ptaměbo iebiněbo a begpečněbo
ptoftřeblu, měli totiž; B [tbcěm fitoufíe
ným a polotmjm činiti poláni. io jim
mfíal nebylo po chuti. sBmmě a [lutečně
poláni ftoii námahy, aaťlúbói fe m sapi
tc'mi tebe, m potlačománi ímé tělefnofti
iobřilóni fe alg'cl)gmpťů. lefíal Sírac
litě chtěli fnabněiffim apůfobem uťtotiti

še iěft lidJó. Silamě tebg (hobiti bo
loftěla, bómati melilě oběti na oltář,

fonati pouti, llelati u laáběbo fřišě,
atb. pafli fe nefnašiš ipolu ollamo
mati &Soba čiftóm begúbonnóm gi
motěm, paťli íě neobřiláě mffebo
břicbu a nečiniš ptamě polúni.

2. Steminiměnaptofto gamtbomatí ong
gemnějffi51ch a mátong pobožnofti; ano
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naopať poiiábáme je aa melmi užitečné,
ba i bofonce aa potřebně. — ©an ifou
múraaem nani min) a nanid) naboánýd)
citů. mábošenftmi nemůše fpočimati pouůe
m ptfou, nemůáe fe ufpotojiti němúini
jen city. $a! jaťo fttom „ata nemůěe
fmou mísu gataiiti a m tobě ubuňti,
ng'btá mníi ii togptg'ntiti a ani utmořiti
pnpence, par liftg a Pmětn aš Panečně

i [iabťn'm omocetn fe ofgpú : tať taťě mnitřni
fiiecbetni citomě ftbce Iibfťěbo nemaji

u mnitř ututlúnn býti, ale maji pučiti
na men, maji fe ieroiti bůftojnou tmáři,
pobgbeni těla, točličnúm gnomenim a těles
nými či bo oči pabajicimi ffntťn. Sion
tubiá boboíluáebně móťong potřebně giemg
fm. nóboáenftmi; iatoá na celém fmětě
neni nátoba beg miry, neni taťé nátoba
beč bobofluábn.

%! jaťoá boboflušba ieft plobem

tonitřnid), citů, tal' tafé jeft bubitelťou
a pěftounťou iejiib. Gloměť ieft tmor,

jenž 5 bacha a gtěla aaleši. ŠDud) iebo
muíí móbělámán býti pomoci grafu, ílucbu
a oftatnid) ímgílů těteínúd). S fpoufíti
tento bod; melmi čaito měei nebeíťě a pouge
buffeioni ge fme'bo ačetele a tubiš mufi

[mgflnúmi měcmi opět na ně pamatomán
býti; a bobofiušba jeft ptámě měci to fmgítg
pabaiici a ípolu na nebefté měci uťagu
iici; ta cbopi buffi a iaťobg mobú
tng'mi ťřiblami ji pobnáffi a f trůnu boái
inu ftaroi, ta buffi roóttáitou fbirá a ucbloa
cuie, [fleílou (! fpumou ob gemě tibá
a mčneffenými mgfflěnťaini a citg nap!
ňuie a oblašuie. Sig tg poímátne' abi
řoftelni buU fmým ftatobglým mčeóřenim
butt fmou mnitřni fiction a ogbobou
připomínají čloměřu, Že to ftinu iid) ítoje,
nacbági fe na gmiafftnim ctibobněm,
moblitbě gaíměceném miftě; oltář mola:
Bbe ieft ímatgně ?Boši, trůn pogemíťg'
ťtáie nebeíťébo; ťřtiteblniee ptami: Bbe

ili co bitě bn! poímčcen 230511 a flošil

flib Šimota fmatébo; gpoměblnice mggg'má:
513in fem matnotratnú fgnu, abc čeťá
otec, ;:in bo obptofit; pojit gbioubiiá
omečťo, abc tě cbce paftúř tmůi míti na
ramena ímá a fpojiti gate 6 oftatnimi
omečtami fmómi. QIftolicc toftelni gmou ťu

flečeni, ! poťořeni fe, to ftoIice, Etetěá
abmgtp iíou tiíicerómi flgami otců nafíicb,
ieng gbe m gain bleballi pomoci aneb
potědm, měli gbe fwě útočifftě a čafeni
gbe ro blabúd) hneď) prolíčmali i flag bitů
a tabofti. QI ťbgš pa! fe Eoftel naplní
libmi, ťteři mffiďni přidjúgeii é mášnou
tmáři fměbčici o tom, že přitomnoft
2305 citi; ropě na! [e rogšbou na oltáři
froice na anameni, že ten, jené ieít oblcfť
tmáře Dtcomt), ienš ieft ímětlo fměta
a bgbli m [mětle nepřiftupném, nyni fe
gbe aa náš cbce obětomati w nel'troamě
oběti mffe ím., na; na! gaani blabol
marban, na němš ftibaii a propiitaii fe
tónn mění a nimi 1an ieít ťolotóni
fměta, iaťoá jeft prouběni rogiičnúcb ofubů
nanid), a ťbná na! 5 těcbto roln točličnúcb
tonů najebnou mpřine l'e piíeň ťoftelni
a meffťetě [bromúšběni iaťobg iebněini
úftg a 5 jebnobo ftbce ;gapočne toftelni
piíeň: toš írbce Iibfťé mimotoolně uneffeno
búmá gtoboto fměta bo [měta mgěfiibo,
goutoá ftatofti a péče megbeiffi a na
ťřiblecbmobiitbp ípěie těž; ltrůnu nebes
Eému, foři fe, mabgdy'i nab febou, ptáče
a ptoíi o miloft. QI co, long naiebnou
uftane bubba, a aneta a naůáma mttmě
ticho to toftele, a na to ani ím. emange
tím, to emangeiium, lE'tetčá[nn %oái
fain groěítomal lihem: tu ťaábú iaťobi)
bios 6 nebe íigffi, tu [toatú florou, ač
jíme ie ftohtáte jiš byli [[gffeli aneb čili,
gnoma jaťo bleítg nebefté: gatg'maii fe bo
[tbci naffict) a otřáíaji jimi aneb oítoěcuii

o aabřimaii je. toť půfobi těš fiamné
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průmoby cítlemní bl.—gylpofmátně taboítí
gomouce, ialo o %ošim těle, brčy fu polání
a řptoíbě, 1an o ťříáomycybnecl), btgy

! mááněmu togiímání poflebnítl) měcí
čloměla, iaťo o bufíičlácb a při fašbém
flamněiflím poyřbn. Sprotoš bíme, še
gemněiflí boboflnšby ieít nám nemybnu
teblně gapotřebí; ale my muííme 3 ní
bráti city nás ufflecbt'uiící a pomalmgomatí
fe ! šimotu [matěmn, ialoá myflomně
utčílsBán íloroy: Elle ten, ťboš mi řílá:
“Barta, Spane, meibe bo frálomftmí nebes

ťěbo, ale ten, ienš činí můli Dtce měbo.
3. Dblíbněm fe iefítě iebnou na

mefilerou tu bobu, lbyš Goubcome' mlábli
nab líbem áibomířym. SDoba ta počínajíc
ob můbce Solna, ttmala čtyry íta let.
3 ofměbčíl fe m ní nátob Siraelfly
ametflíčáftí co nám?) nepoíluflny a tmtbycl)
ffíií, ptamí to potomci otců fmýcb, nembě

čnycl; myftčyomalců egyptflycy na ponfíti.
*Bofub jim melílá bobtobíní, ltetáš jim
Qofpobín byl prořágal, m áímě tlměly
paměti, [loůšíli $oyn a $ůb byl 8 nimi,
šebnal jim ble ímyd) gaflíbeni, Šebnal
iejicl) bomům, gebnal iím na poli, šeynal,
lbyš přicbágeli i lbyš mycbágeli. $a!
to bylo ga bnů mláby Sofuomy. 5130
mymření otců boftouplo noroě pololení,

lterěš bitvy a gágtaly gšoší, iařéš fe
ftaly u přícyobu bo gemě Ranaanítč,
na ímé mlaftni očí netoibělo. “líto mlabící,
nebbaiíce pobání otců Boyd), pobili gálon
Qioáí aa gába a běšelí ga boby cigími,

pátyaiíce neptatooft ga nepramoftí. ilin
my obmtátil ob nicy tmáře ímé a bal
ie m ruce nepřátel ieiícl). leflal m nougi
a bíbě poanali fe a nalealí aale Qoípw
bina ímébo. óoípobin uítcnnl fe opět
nab lřiťem ieiicl), íe'ílal iim oíroobobitele,

ťteří ie myclyoátili ge gábubny'd) tulou
nepřátel jeiícy. Skeč iotma ottnuly jim

rány, [otma togltoetlo omoce míru a poťoie.
ubnuli fe opět gceft %ODem myťáganycl)
a upabli to ítatě břícyy, a opět Qofpo:
bin bal ie fefllobatí nepřátelílymí fou
feby jejich. $a! je 98% B nefmítnou
[bomímamoftí mycbomáwal, tal je ťptamě
míře a ctnoítí mebl.

Qěie lihu íítaelflčbo jíou tafé běie
ia! iebnotlímy'cb líbí, tal ímnoba iínúd)
nátobů. Rbyš fe čloměťubobře baří, lbyš

má mflebo boinoít, l'byš mu fítčftí hpete,
gapomíná melmi fnabno na Soba. Stella
bycl) floto, že to leší to pomage líbftč.

Webot bítě jfouc pnfftěno 3 očí, bujně
blbá lem i tam; to Dní 8 Emětinou, tu
le boni aa motylem, aš fe gatoulá, aj
gabřebe m ťaly a moly, aš fe potlá
8 jinou nemilon nábobou, ale to tom
olamáení mapomíná otce, molá matfu
a pěší ! bomomn. 91 tal to bělá í čloroěl

boípělt). Qbyš má mflebo boinoft, lbyš
mu gbtamí ílougí, ťbyá fe řemeflo neb
obcyob baří, ťbyš ieft čloroěř ffťaíten co

manžel a otec, a l'byš řonečně ie bobělal
í bůftoinofti, aneb mášnoíti u jiných:
tu paf inabno le ga něialou bříčfon
gatoulá, a ga ní běgí ílepě a bluflc, aš
gabřebe m náílebfy její, ftatoft, hanbu,
nemoc a cyubobu. Rbyá pal naftane
alo, to bomě pláč, blab a jiné metly
?Boáí: toš gpomíná safe člotočt na $oya,
tněmn fe rotací, profi ga [milománi
a flibuie polepffení. 21 fbyš fc 93ůb
uítrnul a faiícímu a o ímé náptamě
pracujícímn člomělu pomobl, a lbyš on
opět na bobtyd) ftoií nobácb, ad), coš fe
mnoyy gaíe oblíáí po těd) ftary'd) fteglády,

po lterycy ť ímé gťáge cbobímall

91 tal to by'má B celými nároby.

Gyuboba plobí ctnoft, pycya plobí togbroi,
ctnoít plobí Bobalftwí. rozbtoi plobí cbubobu,
Qoyatfnoí plobí pbcyu, cbuboba plobí ctnoít._*—
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DD nrmnibo tride aš bn rngbčleni frúlomítmi.
M.,/.“IJ

84. „Emil nltanomen králem nab
aftnelem.

]. Stál. 9—15.

Gtalo fe pat, lbgg fe Bftacal©amuel,
nftanotoil ígng ímé, Soele a sžlbin, ga
íonbce nab Siraelem. Dni tona? nenáíle
bomali přitlabn otce fmébo, ale udnjlili
fe po lalomftmi, brali bary, a nefprame
blimč [oubili ěbromášbimffe fe tebp
mííiďni ftarffi ifmelfiti, přiili ťGamue=
lomí a řeťli iemn: ?li, tgě ie iiá Bftaral,
a fpnotoé tmoii necbobi po ceftácb tmg'cb;

nftanom nám trále, aby íonbil nás iaťoá
i mffiďni nátobomě maii. 3 nelíbila

íe tato řečGamnelomi, i moblil fe l'žmfpo
binomi ga tabu. alert pal Qofpobin
! Gnmuelomi: Ilpoflecbni blaíu libn me
mfíem, coš ob tebe gábaii, neb ne tebe
ůamrbli, ale mne, abgcl) nehalomal nab
nimi; ale oíměbč přeb nimi, a přebpoměč
iim ptáme fróle, ťterýá ftalomati bube
nab nimi. Emlumil tebb Samuel mffeďa
ílotoa óoípobinoma ? líbit, a řell: íoto
bnbe ptámo ťtále,_ťtetg'3 bnbe ťralomati
nab mámi: bráti bnbe ipm; mafie, a ubělá
5 mil) iegbce i přebběbonng mogů fmúcl)

a otáče roli fmljcb (\ šence obilí a ťomóře

gbtoie a mogů fmg'cb; 3 bcee mafíicb
ubělá íobě fucbařťg a pelařly; pole
taiě mafie a minice a olimomě gabtabg
neilepffi pobeře a bá flněebniťům imám,
ale i obili mafie přimebe pob befótlg,

a ge ftúb mafíicb befótťg bráti bube,
a my bubete iemn ga flnšebnift). 91pol
molati bubete l ?Bobu, ale nemp'ílgífi
más &;)oípobin,neboť ifte áábali fobě lróle.
glecbtěl pal líb npoílecbnonti řeči ©amne

lomy, ale řel'li: miloli, ale ftál bnbe nab
námi; a bubeme m9 tale ialo mífiďni
nátobomě, a fonbiti bnbe nás hůl náš
a boiomati bnbe au nás. 3 mgílpfíel
Samuel mffeďa floma libn, a přebneíl
ie Qofpobinn, ltetg'j mn řell: llpoílecbni
blafu ieiicl), a nftanom nab nimi ftále.

%gl pal mně ňpotoleni ěBenjamin,
jmenem (Sis, a ten měl tona jmenem
(Šaul, mg'botněbo a bobtébo, a nebylo
mnáe če [gnů ifraelíťg'cb mětífibo nab

něbo; ob ramene a mabinu přemúífomal
memeten lib. ěBglt)fe pal stratilp ollice
Gita otce ©anloma. Sřell Gis Gaulomi
ígnn fměmn: %egmi B febou jebnobo ge
flnšebnilů a jbi blebat oílice. bbbgá mifať
iicb po belffi čaB nalegti nemobli, četl
(ženil ! ilnáebniťn: 213018a namtafme
fe, aby fnab otec neměl ftarofti o mne.
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Rtet93 řetl jemu: gle mn3 %o3i ieft
to měftě. tomto, mu3 3nameníttj, mneďo,

co3 peamí, 'be3pochybení fe nama; poittme
! němu, aby ínab o3námilnám. 5 mítoupili
bo měíta; a'lb93 fíli měftem, přicbó3el
jim Gamuel to ceftu. áěofpobín pal 3iemil

(žamuelotoi přeb iebním bnem, ne3li přiffel
Gaul, řt'a: Beitea peamě to tu bobinu,
fteta n9ní ieít, pofilu ttobě mn3e3 polo:
lení %enjamin, tobo poma3eě 3a frále
nab lihem mám, a on mgjtoobobt je
3; mfp gilifítinflp'cb. 2! tb93 pobleběl
©amuel na ©aula, Qofpobin řeťl jemu:
que mu3, o fteeěm3 jíem ptamil tobě,
tenť panomati bube nab lihem mg'm.
sBoial teb9 (žamuel Gaula i ílu3ebnila
iebo, a batjo jim iííti, necbal iicl; přes

noc u tebe, a ťbt)3 ráno mftali, a přiffli
na tonec měíta, p_oílal ©amuel _flu3ebniťa
Gauloma napřeb, a 11593tento pominul,
lo3al G'atnuel nábobťu oleje a myli! iei
na blatou iebo a políbil bo a četl: 911
poma3altebe &;)ofpobín 3a l'ní3ete nab
lihem imám; a toto bube 3namem'm tobě,

3e poma3al tebe Qtůb 3a hale: Rb93
půibeě bneB obe mne, nale3neš bma mu3e
u btobu StacbeIi, lteří3 řetnou tobě: sRale
3en9 iíou oítiee, ftetgcb3to ifí mgfíel blebati;
a ťb93 bále půibeš, potfají fe B tebou
tři mu3i, ieben nefa tři fo3elce a beubp'

tši—peenit'g cbleba a třetí labmici mina,

a M3 tebe po3btatoí, bajt tobě bma
pecnitp cbleba, l'tetě přijmeš 3 ruly jejich,
a ťb93 půibeš iefltě bále, potfáě 3áftup

proeolů, a rychle mítoupt na tě Duel)
&;)oípobinům, a peotol'omati bubeš B nimi,

.eu..a hrnmončn Écohoá m mino iinoím vw !.. „w. ...e „...,w .., ....„3„ ,....,u.
nyni, a čeťei febm bní, a3 přijbu !tobě
a uťa3i tobě, co b98 činiti měl Cel

tebg Cžaul a [talo íc mfíeďo, iat'3 mu
Samuel byl poměbel

„Ětbplal pal (šamuel inny. iíeaelífě
a igll ř_'ním: íotot' pe'ami &;)oípobin.

23ůl) ifeaelfťn': Sá ifem momebl “más
3 (Egypta, a mytrbl 3 ruly tofíed) řt'álů,
tteři3 íu3omali máš, tot) 'pal ifte mne
3amtbli a chcete míti hale iiněbo, ne3li_
mne. ?tgni tebg poftamte fe přeb ©0í—po-.

binem po poťolenícl) a po čeleběd). Eš'fá3al
(žamuel přiftoupiti mfíem pololenim a nte=
tal lof9,ipabl loš napoťolentBeniaminotoo;
i l'a3al přiftoupiti potoleni $eniaminotou
a eobinám jebo, a pabl los a3 na Gaule,
í9na Giíoroa. &;)[ebalitebg bo, ale nebgl
ť nale3ent, a3 ůšofpobin řell, 3e boma
íe íťtgl. sBě3eli tebg a m3ali bo obtub
a poftatoili u proftřeb lihu, a 3tčill
meífťeeen lib a četl: Šito butt ltól! sJtělteři

pat 3 libu bneb při iebo uftanomení
S ním [poťoieni nebyli, ale pobebaiíce
jim pramilt: Sbali3 nás bube moci mgfmo
bobiti tento?

?Br3t) po tom mptabli thmonitffti"
peoti Símelfťóm. Gant pat fbeomá3bim
ímé mojfto, přittbl na ně, pora3il a 3abnal
ie. SDiměfe pa! lib ubatnoíti iebo, 3molal ;
Roe iíou ti, ien3 Gaulempobebali, čtouce:
Sbali ten bube tealomati nab námi?

9539beite mu3e tl) a 3abiieme ie. 3 četl
Gaul: sJtebntteť3abit 3ábn9' na tento ben,
nebo bneB nám bal &;)oípobin mitě3fttoí

nab uepřátelg. 3 ílatoili ten ben meíe
lice a rabuiíee fe melmi. $a? Íftaítně
boiomal (žaul tale proti 8ilifítínft9'm.

Mniimánt.

1. C9noméCamuelomi netbo':
bili po eeftacl; otce froěbo. _

Sněhu— i.„w, .
fe nepobaří na tom aneb na onom bitětu
m?luto co mlum, mne maeno, mííelit'ě

napominóni, bůtlg, múíttabg, bro3b9,

peoíb9, treftt) a tofíeliťé bobrě přítlabg
robičů oeá3eit fe o ftbce iebo,jaro R93

3e8 beacbem poba3uieč Slo poebá3l na,

nochoĚ—Íímmfi" mbar—aman
llb'ybbtilublill luyuyuuuuus \
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točm'im hile ohtuh, je hitě oh přitogenofti
ieft přiliš máffnitoě, mahotně a lebtomps
ilně a že fnah ga gáhp tohičů upahlo
me alou fpolečnoft a mihalo fípatně
přitlahg, tteté fe bluboce garylg ho hoffe
iebo. —

Seftli-Še ton'at něttete' hitč ctnoňi
neprofpitoá při pečliroěm a obeařelěm m9
óomóní, iat to muíi mpblišeti m tohinútb,
theš není tombománi šáhněbo, či the ieft
mod,-iomúni ffpatné, the; totiž tohičomě
[ami bonebnómi řečmia břiňng'mipřitlahp
hittp ímé gamáhěii a tagi. Šhpá totiž
hitl'g mihi, je tohičotoč nemaii mii-9,
nemaii láftg t 30511 a t chrómu sMně,
thpš flgffi túbamě řeči a ufítěpačně šaty,
potopu měci pohoding'cb, thgě mihi otce
a motta, ani bněmem a mgtetem guři
proti blijnimu froěmu, thgš flpffí ieiid)
máhu, ieiid) tlení, thgš mihi ieiid) neípta
mehlnoft, úítotg a pohmohp a [lpfíi ieiicl)
[gimě omlumg, třimě pohegřimáni jiných
a jiné nemmmně rogtáčeni fe anařtnuti:
toš otoffem mufi abošnó moll ieiid; úplně
pofflapóna býti, toš mufi i oni to mlahi
ftměm mětu bněmem a [móřlitoofti gabo
řeti, to; i oni mufi poabýti mííebo
mtamnčbo citu a i úcty pro pramhu
a [ptamehlnoft Slaftupuii běbem acelo
přitoaeným ho íflepčii tohičů a hogtámaji
t těmtčš neptalooftem, ttetg'mš fe oh
niob přiučili, ba čaíem je to těd; nepromo
ftecb anamenitč přehči a přemgffuii. Rhe

ieft otec lbářem, ftámú fe fpn i alohěiem,
0 the otec tmáčem, ftámá fe ion imtaáehl
nitem. QI the břid) a negmehenoft aabni
ghilt) fe ho nětteré tohing, toš pot ohfuh
atáao togligú íe ihúle. Webof negmeheně
hi'rty čofem aatláhaii tohint) nutné, a bai—bo
a neřáhp hěhi ie apotoleni na potoleni.
D neiehnom honič halo bt; fe fnahno
hotágatí, še into; ieft fpn to ale poměfti,
tot býmal i otec, iběh a ptahěb. sBtoto

řitátoaii: Saló moho iatg' mlýn, iatč
hřeroo tatý tlin, iató otec tatb Ion.
QInebjináče: Dh ffpatnébo femene nečetei
hobtčbo plemene. QI mouhtú Gimel)
prami: „Spo fonecl; fmýd; pogm'm býmó
muž." (©it. 11, 30.)

2. uftanom nám ttále, aby
[ouhil náB, iatoš i mniďni jini
nórohomč maji.

%ebglo famo to íobě proti můli
Ěoši, aby šihě měli fměbo ttále, nebot
QBůbjiš letabomomi Hibil, je ae Iona
iebo Síáta poihou nótohomě, a „ttáloroč
nótohů pojhou ; něbo." (1. Woiš 17,
16.) a pohobně ílibeno ieft Satubomi:
„9tátohomě a mnojftmi nátohů 3 tebe

.buhe a ttálotoě 3 behet tmýd; mgihouf'
(1. W013. 38, II.) — S fám *Dioiáiš
hal góton co ho uftanomeni buhou
cibo ttále, ita: „Siebuheč moci 3 jiněbo
nórohu učiniti trůlem, ttetóšbg nebyl
bratr hnůj/' 165 bylo uftanomeni ttóle
přiměřeno tahě Éoši o fpofeni lih
ftma, ielitoš ttáloroftmim timto měla
přehobtagena býti řiffe Sliefiáffoma, a
hůftoinoft iebo ttůlomfto ptáme tot, into
úřahem tněšftg'm a pomolónim pro:
totům bylo nognamenóno, še buhouci
SlRefióŠbuhe nejmpšffim tnčgema prototem
QImffat to bylo proti gómgflu onimu,
še chtěli jiš nyni miti [mčbo ttóle, ielitoš
hle tahy $03i nebylo iefftěna čafe; húle
je tbtěli bo miti beg hiilešitě příčiny pouge
; mornofti, aby fe tomnali iing'm mito.
hům, a tonečně še tbtčli miti trále into
mffictni iini nútohotoě, t. i. neohmiflěbo
oh $oba a ttetg'g bp hárool iim aátong
pohle můle ímé, iešto můb poloh fám
bol ttólem jeiid) a cbtčl, aby iehnou ttál
aemftó byl tolito miftohtšitelem iebo
a panomal hle gátona óoípohinoma.
3 lešela natéto ááhofti iatúti nefpotoienoft
Bmláhou netolito [ouhcň ale Boba íamčbo
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le3ela to ni tč3nebůmčra, ialobg óoípobin
nemobl ii3 na bále to boii proti nepřá
telům pomáhali, aneb jatobg 3útong jeho
a celá $obem band uítanomeni byla přiči
nou melitýd) porá3ef, ie3 utrpěli ob ci3id)
núrobů, tat 3e iim třeba nyni iinúcb
ientě mlúbců a ochrana?.

Iato 3áboft teho pro bůtoobg [roč
byla 3úbofti břiíinou a to tim mice,
ie3to Qůb přemnobómi 3á3rah; iim oímčbčil
a na oči iolo3il, 3e neni, čebo3b9 fe 3a
iebo ii3enim búti měli, palub jen iemu
3ůítanou wěrní. Dblub meble tato nefpo
toienoft libu B oíubem, ttertj3 jim %ůl)
ulo3il? %ibčli, 3e iini uóroboioč měli
[roč trate, mibčli iicl) [tmčloft a chloubu

a tu fe iim 3aftefllo po fláioč pobobnč.
*Dčeftaliteby fpofoieni býti Btim, co měli,
a cbtčli miti mice pro fročtlťou flórou,

tebg 3marnofti a 3 neboftattu ro3umněbo
fmg'fíleni. %! to ta příčina, pro lterou
pobneB mno3i libé ifou neípotoieni fe
ftamem imám.

!Jlnobú člomět 3il bloubú čaB boíti

fpoloieuě w ítamu fmém, ač nelhočlém;
pilně protoo3oioal řemeílo ímé, B chuti
po3iioal íproftou ftramu, u mečer lleíl
utrmúcen na ímé iebuobucbé lo3c a [pal
poloinč a3 bo bilčbo rana. iu bo 3aioebla
celta bo mčfta, a on roibi, 3e mnobú

měíít'út méně pracuje a lépe fe má?
3e práce iebo ieft mnobem fnabněifii, i
polrm cbutnčifli, 3e lépe fe linii a při
tom při mflem iefftč ro3ličntjd) tratocbmili
po3imú. ?li, tu íe nebobčbo menlomana
nefpoloieuoít cbópe a on fi mgfli: aid),
co3 fe iú nabmo3bim ob bilčbo rána
a3 bo tmamč noci, na mra3u a mčtru
a befiti. proč i mně neni pčúno lepnibo
oíubu ialo imám? proč jó nepo3imam
bčleiffibo chleba? proč iá necbobim
to ffatč [tmoftněm a čiftčm? zalomé
mgfllčnlg mgftupuji nyni to mglli iebo

ialo černa mračna, čelo iebo fe taboni,
iaínoft oči iebo mi3i, prace bo mr3i,
co bo tčnimalo, ii3 fe mu bnuli, tlramou
[proftou pobrbd a co fe mu iinbg bobro
biuim býti 3bůlo, ieft mu nyni 3a obti3.
— 911, milá přitelil tatto fmúnleie,
nemgfliě moubře. It) blebiš tolilo na
to, co nemáš a pountiš3 oči, co máš.
sIiročiii nefprameblim !Qobu, otci mfied)
a búrci mfiebo? % fe obli3ičpo labůblúcb,
tterč3 nemáš, ale 3apomináš, 3e máš

boítatel cbleba a při tom boinébo 3brami.
Ši mgfliě, 3e boháči lepe chutnaji ro3lične
bra3e ítroiene polrmg, ne3li tobě iebno
budyé iiblo? Qli, tao na omylu; onen
fuab nemoie 3broroč tbuti, blebi tolito
brd3biti po3imaci nóftroie ímé, obi) aípoň
něčebo poiebl. — Slenofiš omílem na
fmém oběmu 3lato a bebbúm, ale nebřeie
taťé občlo tmui tolnčnij? Ši mgíliš,
3e bobúč mice po3imú tepla to bermeli
noioe'm lo3id)u, ne3li to to íproítčm omčim
rounč? ?lj, tt) máš 3brame [m9íl9, to
máš otu3enč tělo. Qli, ty máš poctirooft
a bobré ftočbomi, tgcboioóů to [tbei
ctnoít a fprameblnoft.m91 to neiíou ftatlo—
mě melici? Silice mčftítúd) bobúčů bg

róbi ofubt; íroe 3mčuili B ofubem tmým,
lbgbgs iim fpolu mobl přepuftiti tgto
melirč pollabi) íme Qinemáě- li neimgěfíicb
barů ctnofti a fpraroeblnofti, co ti bráni,
abgB [obč je oímoiil? —

3. llftanoio nab námi hale. €u
muel mčl netolito 3 přimoleni, nýbr3 i 3 ro3
ťa3u $o3ibo uítanomiti frále; $ůb fam
určil 3mlúfftnim 3iemenim, toho by měl na
lrúlotofttoi m Síraeli poma3ati. sRepo
molal teba ©aule ! této bůftojnoíti lib,
nýbr3 23%; a tubi3 ©aul neftal fe trálem
3 milofti libu, nýbr3 3 milofti $o3i,
a proto tatč ©amuel poma3am bo, řetl:
913 poma3al tebe óoípobin 3a l'ni3ete
nab libem imám.
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ebomaněiffim panem fmčta; ta3bé mlabnř=
ftioi, fa3ba moc [mtcbomaná na fmětě
jeft tolifo 3aftupitelftroim, obleíťem moci
bo3ffě; ťbo3řoli na [mětě mlóbne, jeft
a 3ůftámá 'flu3ebnifem' 9303im, a jeji
mó3án měčn'úmi 3áfom), ftecé3 bal %ůb;
jeft i QBobu3a fme' mlabařeni obpoměbng'm.
Mb bi m řni3e přiflomi: „©ťr3e mne
řrólomě ltaluji, a uftanomitelě 3aťona
fpcameblime' měci naři3uji, ftt3e. mne
fni3ata panují a mocni ufa3uji fpcame
'blnoft;" (8, 15) a m fni3e Sirael) čteme:

„28 ruce bo3i jeft moc na 3emi a (Web)

mel: „S?a3ba buffa mocnoítem mgěífim
pobbána buB, neboť není mocnofti, leč ob

!Qoba, a ftecé jfou, ob %oba 3ři3engjjou."
(Slim. 12, l.)

Ba nafficl) bnů míjal něfteři libé

jinať uči. Bamtbujice ?Boba, nemobon
orofjem učiti, 3ebt)ijelilú mocnoft podja
3ela ob !Boba. S nemibi to ťni3atecl)
3emč 3aftupitele fprameblnofti bo3ílě,
nóbc3 pou3e jen 3ři3ence neb plnomocniln
libu ttomn pomolané, aby obecnou můli
3afonein projewenon molonúmali. SDle
toho by tebt) lcálomjťé bůilojenftmi nebylo
nic jiného leč bat ob mm jifté "ofobě

propůjčena), čili iiřab jměienú, ftetg'3to
(ib, jalo3 jej bal, tal 3afe obniti mů3e.
3 tol)o míjaf jbe, šebt) ltál, jfa jen
prnmim úřebnilem libu jmébo, měl a maji!
pofluffen býti libu jiného, je3to můli
a nfneíjení j'ebo mgfonamaii má a muíi. -—
Qlj po3otuj, inilý ťřeífane! jat při taťo

mémto jmýfjleni jeft [ni3en ftolec ťcálomílú,
jal- jeft poftamen jaťobn na ulici bo bláta.

Bcela finače m9blí3i bůftojenjimi

ťeálomjlé, 393 na 'ně ímiti fluncc naffi
miry, fbg3 toh3 uma3njeme, '3e jeft ťcál
miftobc3itel, mgjlanec fmčtomlábně mččně

moci a fptameblnofti, _3e meličenflmi jebo
jeft obleiť neimgěfji melebp, katee 3e
jeft ťcólem 3 milofti %o3i. Štu3e, co
jeft 3e3lo, totuna a_ fíaclat lni3at toboto
fmčta, palli je míra opufti, paťli je “mim
nepofměcuje a necbcáni? _23e3 ni jfou

3bameni fměbo pofmátněbo šáha, "'iejid;
moc fpočimů pou3e na file meče, aneb

na můli libn, jejich bůftoinoft jeft lidjn'
left, jeft mlba, ftecc'r mii3c la3bp'm ola
m3ilem pominouti. sllj, bějepiBfměta pojl'g
tuje bofti přillabů, jat lib ones mnoběmu
3pimal: Qoíana! a bom co3jitřena oílepen,
'l'řičel jemu 3a hrubého jitcaz'lllři3uj' bo!

m3bubi čajem u3itečněbo [průmce nab ni. " . " '
(Git. 10, 4.) “Beatonapomina fm Spa- '

85. „Bani gamtšen. Bamia na
hrůlomltmi pomajún.

l. Stál. 15. 16.

?lčlolim ©aul tal fjfaftně a móbocně
panomati počal, přebce je br3g ob bá3ně
$Bo3i uchýlil. Weboť 3mitě3im po la3bé

nab nepřátelg, 3pgffněl, a mifto co měl
?Bobu 3a mitě3ftmi běťomati, poftamil

[obě fe cti jlonp mitě3n9' a proti 3řeiz
mému naři3eni $o3inzu nejlepfji měci
3 l'ořifti nepřátelíré pro febe pobc3'el.

Webof ťbn3 opět mntábl to boj proti
lealecbitjfúm, řefl (žanmel me jménu
$o3im ťěaulomi: „Winepoílal ájojpobin,
abgd) poma3al tebe 3a ťcále nab lihem
ifcaelfťúm; nyni tebg flgě hlas gofpo
biuům: s]3obij 9lmalecba a 3la3mfjeďg
měci jeho; neuňetři 3óbnébo a nepo3ábej
ničebo 3 měci jeho." 3 pota3žl3©aul
Qlinale'óitjťě, a mfjaf uíjetřil rune jejid)
?lgaga, i_nejlepííi ftába otoeo a jťotů
a c_oucba i míjeďo, což pěl'nébo bylo,

nemgbubil; co3pal ťoli _lbploffpainébb
“a 3ami-3enébo,to pobúbil. “Malo lfe pdf
flomo óoípotšinomo ří©ahmclomi Rouci:

\'„Bltomi jeji, '-3e jfem Gaule ílftan'ololl
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trólem, nebot opuftil mne a flom mód)
jfutlem nemyplnil. Sgarmoutil jeSamuel
a molal lb;)ojpobinu celou noc. Rbpj
pal ráno mftal, aby fjel ! Gaulomi,
jměftotoáno mu, je Gaal mpgbmibl jobě
bránu mítěgnou a še obětuje Qofpobinu
obět gópalnou gpmootín tořiíti. 'Břifjeb
pal (šumuel motýlal (žaulomi nepojlufínoft
proti maluju fípojpobinomu. S mgmlou

a obejme ťtálomftmi robu tmému, a bů
je blijnimu tluému, lepjjimu nešli tg.
Dbejjel pal (žamuel ob Gaule a nemiběl
bo mice aj bo bne jmtti ímé; ale plural
©amuel pro Gaule, proto že bo gamtbl
'Sjofpobin.

S řel'l &.Šojpobin ! ©amuelotoi:

C»Doťamabj tg plaťati bubeě pro Gaule,

jeboj jjem galorbl, aby nehalomal nab

mal je Gaal, je jen proto najal fořijt
málečnou, aby 5 ni obětomal óojpobinu,

% řctl Gamuel: Boaliá
"0u "»

230ml jinému.

dgce %ojpobin aápalům :: obětem,
taběji aby bylo poíloudJťmo blaíu ©ofpo=
binoma? Slepfjít jeft čajifté pojlujfenítmi
nesli oběti, a upofledmouti mice, nejli
obětomati tu! jfopců. “proto tebg, je
jf! .aamrbl řeč Qoípobinomu a učinil
glé přeb.očima jeho, gamtbl tebe óoípobin,

Siraelem. Snoplň tOÍ) fmůj olejem a pojti,
af pojjlu tebe ! Sjajomi betlemjlému,

neboť jjem opatřil jobe jebnobo se loni:
Golann Hála Šel hhh (žnmnol ks|; „u a“ ., „uuu
23ctléma a učinil občt &;)ojpobinu, ť niá

Sjaje, i [gnů jebo pomolal. 91 lbgj
přifjel uejjtaríji (&liab, „jené zbyl [ličné
tmáři a mpíoťě poftamg, řel'l (šamuel
ffobě: Bbališ to ten, jen; pomagán býti
má aa ťtále? S řeťl mu _Sáoípobin:
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%ebleb na obličej iebo, ani na mgíofoft
poftamg iebo, nebo ifem bo nemgmolil;
nefoubim id ble gemněiffla, nebo čloměl
mibi to, co mně ieů, .soípobin pal blebi
! ftbci. S pomolal Sfai leinaboba
a přimebl bo přeb (šamuele, ttetýá řell:
?lni tobo nemgmolil Qoipobin. sBřimebl
tebg Síaj [ebm fgnů [mótb přeb ©amu
ele, ale tento řell: Šóbnébo 3 těchto
nemgmolil címípobin. S řetl (žamuel
l3íaiomi: Sion-li to i; mffiďni [gnomě
tmoii? Rtetúš obpoměbčl: Sefftč gbýmá
neimlabffi, ienš paíe omce. 3 četl ěamuel :
*Baffliša přimeb bo. sJšoílal tebg apřimebl
bo. 239! pat tgflamó a pěfnčbo poble
bčni a hófnč tmůři, a floul SDamib.
S řell Qoípobin: %ftaň a pomaš bo,
neb ten ieft to. 253ml tebg Gamuel
rob B oleiem, a pomagal bo u proftřeb
bratři iebo. a Bftoupil bud; gioípobinům
na Qamiba ob tobo bne a aůftal S ním.

avaiimáni.
1. Web melel, aby ?lmaledJitě fe

mffim, coš měli, gničeni byli na potte
ftáni ga iitb mobloílušbu a S ní ivoiené
neptamofti, i ga íporg, ltetěš učinili
Siraelitům, anit fe patrně pob mocnou
orbranou 9303 ftčbomali ;; (šggpta. au:
Šaul nebbaie toalaau ?Bošibo, uffetřil
jejid; bále a neilepfíi noty a omce
3 iid) ftáb [obč přimlaftnil. into ímou
nepofluffnoft omloumal tim že chtěl prámě
tgto floty a blbce %obu ga obět báti.
%ubiš še cbtěl Galil boinou lořiti ímou,
aneb aípoň melitou čúft ; ni, měnoroati
230511, ale gamúfHenč oběti tyto neměly

ceny n) očicb Qoěid), pončmabg nebyly
ipoieng 6 poiluňenftmim, ano čelilg
přimo proti togťagu Sbošimu. „*Boíluffnoft
ieft lepfíi nešli oběti," bi proto!.

au: ia! tomu máme toguměti, še

pofluffnnft ibe nab oběti, ltetě ifou bil
[luábg !Boái? a coš ilůgba Žloši, oflamo
mání %oba, neni prmni a blamni měci

tagběbo člomčta? — ma to obpomibá
[m. meboř %elifú, an .pifíe: *Boíluflnoft
můše tale oběti nagmúna býti a fice
oběti bolonaleifíi, nešli ieft mffelitá obět
gmiřat. Steboť při oběti. amiřat přínúffeli

libé %obu ga bat maío graiřeci,a pollu
ffenftmim přináffi čloměl 93051: fmou
mlaftni můli ga bat. Seft totiš můle
libíťá pobftatnou filou nafii buffe; na ni
fpočímá blanmi bolonaloft čloměťa;
ptómě [mobobnou můli ftómó ie člomět
člomčlem, totiš bytofti, ftetó může fama
febe řibiti, ímé iebnóni určili. QI ble
pofluffnofti Mžobu přinúffi čloměl tento
[můj neimgěfíi pollab tmůgci a pánu
fměmu ga bat, ga měnu. (Sloměl tuto
čóft bgtofti ímé, totiš fmobobnou můli,
iaťobg 5 buffe ímé mgiimó, niči a na miftč
ieiim potorně můli buši ftami. 913th
llabe !Bůb na pofluffnoft libu Jmébo
tať melitou móbu, ěe ii melmi ut
čitč a ialo'. nemgbnuteblně šábú ob
mííecl) ctitelů hubů), i. ílibuie čafnou
a měčnou obměnu těm, lboš iebo [m.
můli plni. Dn bi: „Rbobg mne upoílecbl,
be; ftracbu obpočimati bube a boinofti
poáimati bube, glěbo ie neboie." (*BřiíL
1, 33.) „iBoflombeite blafu měbo, a bubu
mám %obam, a my bubete mně libem:
a tbobte po raffi ceftě, tterouá item
přilágal mám, aby mám bobře bylo."
(Set. 7, 23.) „těle, přebtlóbám přeb
obličejem mafiim bneB poáebnúni igloře
čeni: poáebnúni bubeteali poíloucbati přilá
3óni SBoba imébo, glořečeni pal, ieftli
šebgfte nepofloucbali přilúgóni %oba
[měbo." (5. Šinuj; 11, 27.) sBwin taté
i Shiftuů učil nás mnbliti fe: „?Bub
můle troá into m nebi tal i na 3emi!" Sieft
poilufínoft fošen mffed)ctnofti ialoá nám
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im. Qluguftin na lebce tlabe, an piffe:
3139pr íe poftil, bnein a noci moblil a fe
bmošbil, ně i iiiani íobě obpital: mňe
jeft marno, palli tobo nečiniš, abys tim
můli %oši plnil; nebot' poflufienftioi
iebině mice mági nešli mffeďn oftatui etnofti.

2. ;proto že ifigamtbl čeč
'Sěoípobinomu a učinil ale pčeb
očima jebo, proto gamtbl tebe
taťé óoípobin. Saló to bůtťliwú
múfttaba pro mffeďg, jímá %ůb na semi
moc a bůftoienftmi iměčil! %ůb gamtbuie
bčiffniťa a bgfbp iputputem čili fniáecim
fiatem fe obimal a blamu měl glatou
lorunou oměnčeuou. ?Bůb neblebi na
ofobu libfťou, ne na bůftoieuftnii, moc
a ímčtífou počeft, nóbtá pouče na ířutťg.
Éafč u %oba neui bofti na tom, aby
čloměf ien něloliť cbmalitebnúd; ítutlů
bnl moloual, nóbrg on cbce, obr) meiíťeten
Šimot byl ctnoftnó n meíftge fměbčil
o básni iláíce ŠBoŠi. sBiotoá neóaťlábei
ti na fmém ftaniu, na [múcb ftatcicb, na

ftoúcb úřabed), na boinofti fmód) přátel,
neboť to mfíe ieft ničím m očid) %oáidg,

tale fe na to neípolébei, ge jfi nčlbg
nčiaťú anamenitě bobrg', miloítbnp' a [pofi
teblntj flutet učinil, nebot ptami ím.
Šařub: „Sčbobp loli celn' gáťon anebonial,
ale přeftoupilbt) ro iebinéui přiťágdni,
učiněn ieft toffemi minen." (Sal. 2, 10.)

sBtoB tebg, milg' čtenáři! %oba
o mntnoaloft m Dobrém, abys ani toe

hned) [měbo fítčíti neípgcbal, ani to bobc'id)
ímébo neíitěfti nepogbpl lúflt) ř %obu.
(slo bt) ti bylo mneďp boíamabní bobté
ífutťn tmě platni), ťbpbgs pro nectnofti
a břicho pogbnibo Šimota ímébo měl
gamtšen btjti?

3. ŠDamib nejmlabffi 3 ípnů Sla
ionm'd; púíl ptámč omee, lbg; bo 23%
na ťtólomftmi pomúííil. 253 tomto čaji

maroěm přiběbu můáeme opět co neipa;

ttnčii tniběti, že na očicl) 2303111)neimgšfii

pocta a ílúma, ttetouá libé lihem búmaii,
a tařtéši bobatftmi, ťtc'ifa těleínú, i mfíeliťě
jiné abošitoboto íměta nemá ceny, leč
jebině pramá ctnoít a bobaboinoft. sJleboť
ueómolil SBůb ga húle libu íměbo ani
bobatúm ani ádbnčbo 3 přebnid) čili
ťniáat libu, anobtg flaběbo mlábence fta
mu paítóřfťébo, to ieboá ftbci idbto me
liťijd) ctnoíti wiběl. $a! taté břime
jiš cbubou a opuntčnou, ale točenou a
poťotuou Siutb byl pomolal ga ptamáti
ťmene SDaioiboma nyni na ťtólomftmi
pototjífenébo.

213 pobneB and a mfiimá fi 23%
i toho neimeufiibo a nejcbubífibopaítouííl'a,
iebož, niťbo nebbá, a miluje bo, ieftli ieft
mlábenečťem bobte', poctimě a gbošnč
pomabg; ano mice & bo $ůb máčí
a mětfiid; mu ubčluie milofti nešli neimoe—
nčiílimu ťtáli, paťli ťtál ieft pomabg
méně ctnoftne'. 91bnfbg taťě onen cbubobntj,

malý člomčf gůftal m ebubobč a opome
áenořti přeb libmi po celý Šimota ímébo
čaB, nic méně určena mu jeft íláma,
ťtetóá přemgffuie mfíeliťou flórou toboto
iroěta.

?Bu'oiátebg, milg' čtenáři! ípotoien

fe [proftnúm ftamem [mým-, a bleB proípi
mati ctnoftmi ťtetčá iebině člomčťa filecbti

a ůmúffuii pčeb $obem.
SŠibflá čeft ieft pomiiiteblna into

bublina mobni; %oši miloft a lúíta
a [láma nebeítá temaii na mělo měťů.

86. Buntič ;mitčiil nail Goliůnem.

]. král. 17.

Quib paf óoípobinům obftoupil ob
©aule a napabla bo weliťd teíl'noft
a uftamičnó ougťoft. %ibouce bo íluáeb

nici uftamičně fmutnébo, tabili muíb7lebati
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čIoměťa, ťterášbá uměl bráti na bariu,
abá bo márášel. 3 že" Gan! ! ilušeb
nitům imám: ýlcbeite tebá taťoměáo
a přimrbte bo te mně. %! obpomíbaje
ieben ge ilušebníťů, řcPI: QBiběI iiem
Qamiba, iána Siaie betblrmiťěbo, ten
umí bráti, a ieit melmi irlná a mně
boiomná, a opatrná m řeči a muž; pětná,
a ějoipobin ieit B ním.

slioilal tebá Gan! poilá t Siaiomi,
aby mu obeilal iána imébo Samiba.
llčinil tať Siaj. ©aul po! gamilomal
bo meImi, a učinit bo občncem imám,
a mgťáóal otci: Gán tmůi gůitane u mne,
nebot naleal miloň přeb očima máma.
Rbáťolim potom napabla trate teitlimoit,
brama! Qamib bariu, a brát rotou imou,
a občeritmomal ie ©aul a polebčeni
mímal.

Satim iebralí %S—iliiitiniiti moiil'a

imá ťboii proti Siraelil'ám. Gan! tab!
6 moiiřcm imám proti nim. %iliiítiniiti
poitamili ie na áoře 3 iebně a Sirael
na boře 5 hrubě itraná a ouboli bálo
meči nimi. 3 máóágimal ge itánů %iliš
tiniťád) muj boiomná, imenem Goliáš,
smáiií iieit Ioťet a pibi; a tabla měběná
na btamě jabo, a m pancíř iiupinomatá
obláčel ic, a boty měbčně měl na bnúted),
a iitit měběná přiťrámal ramena iebo
a topí mě! to! ttuitě ial'o mratiblo tfabl
romité. S mácbógimal proti moiitům
iiraeliťám a řiťal jim: „Sltroč jit: máiili
ť boii? Dtroci ěaulomi iite, id pat
imobobná ?;iliiitíniťá. %ábeřte ge iebe
muše, aby ie potátal ie mnou iám a iam;
poragídi mne, bubcme maiii ilušebníri,
parti ia přemoáu a poragím ici, má
iluáebníci naiii bubete." inf činil po
40 bní. ©[áiie pat Gout i miiiďni
Siraeliití řeči taťomě, itrmrli a báli ic
meImi.

3b93 bál ©aul mátúáI bo pole,

namrátil ie Sbamibiia iciitč přiliš mlabá,
gaie ! otci imčmu, tři miiať itariii bratromě

iebo iili ga ©aulem na moinu.
meu par Siai ! Sbamibomi igma

iměmu: %eami prašmi a beiet cblebů
těcbto a boncB bo lešení bratřím imám,
a směs, Dobře-Ii ie maii. ŽBitaI tebá

SDamibráno, a obeiiel ! moiitu Gaulomu.
Rbáá paf tam přiiicl, prúmě ie moiiťo
Siraelité tbáitalo tboii. Banecáam tebá
měci, tterěš bál příneil, pob ocbranou
itrášněbo, běše! ! bratřím imám, by je
přeb bitmou ieiitě ipatřiL 253tom máitou
pil Goliáš, a bančl Siraelitě iaťo prmč.
Qbiiiďni paf Siraeliiti, mg; nařeli ici,
utifali přeb nim, boiicr ie bo metmi.
S řeťl SDamib: mo ieit tento %iliiitiniťá
neobřeganá, še gbaněl moiiťa !Boba
šimébo? (So bube bano muší, tterágbá
gabil bo, a obial pobaněni ob Siraele?
S řeťli nětteři Samibomi: Rbobá gabil
toboto %íliiitmitěáo, abobati bo na!
bobatitmim meliťám, a bd jemu bceru
imou, a oimobobi bům otce ieáo ob
banč. Sáněmali ie paf bratři na SDamiba
pro tuto řeč. Bměitomc'mopat ieit Ganto
mi, co mlumil SDamib. lliláiirm to bral,
pomolal SDamiba tiobě, ťterášto řeťl:
alf šábná netrati amušitoiti imé pro tobo
%iliiitiniťébo, ia iluěebníť tmůi půibu
a boiomati bubu proti němu. S řeťl
ěaul ! Qamibomí: memůšež boiomati
proti němu, nebo mlúbenrčeť iii, tento
pat ieit muš boiomná ob mlaboiti imě.
S řetl ŠDamib ! (žaulomiz s.išáil iiem
itúbo otce iměbo, přicbr'rgcl lem aneb
mebměb, a bral itopce ae itóba, i boni!
iiem ie a bit, a mábiral iiem bo abrbla
ieiid), a oni pomitúmali proti mně, a id
nima ie aa čctiit ubómil a gabil iiem
ie. Qoipobin, lteráš mátrbl mně gmoci
tma a mebměba, ont máimobobi mne
; moci %;iliiitiniťéáo toboto.
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Site!! tebg Góaul t SDaroibomi: sm
a óoípobin bubíg 8 tebou. S oblé"
©oul ŠDamiba to toucba ímá, a mítawil
Iebřu mčběnou na bloom jeho, a obIéEl

jei to pancíř, a opáfal bo mečem ímg'm.
S řeťl SDatoib: memobu to! iití, neb
nejfem tomu swgtlg'. 3 ílošil to a loga!
bůl fmou, a wybral fobě pět ťamenů
gpotofa, a tološil ie bo monnp paftúčfťé,

T_„LÁ

Q&Qřf/f;
(((/f/

„wáš/75%** am iGo/5!:**/Wa__.

“(r/r;

o'mgal pta! ironii, a _ffeIproti išiltfftin
němu. ugřem paf tento Samiba, pobtbal
iim a četl iemu: Bbalič já jim peé,
že proti mně přičbógiě 8 bolí. 53018

jen, bom telo tloe' gtáťům nebefťg'm
a gmiřatům polním. mer! paf SDomib
©olidffomi: ip přicbágiě te mně € mečem
a 8 topim, id pat přicbúgtm ! tobě toe
jmenu Qoípobina gúftupů, !Boba mom

Sfmelítg'ď), Etetág ifi abaněl bneB, a bd
tebe Qoípobin m turu mou, a gabiii
tebe, aby pognala mneďa aemě, ěe QW)
ieft m Siraeli. QI fbgš ©olíáš ie počal
přibligomati, topuftil SDamib turu floou
bo moííno, o tomto! ieben ťúmen a otočilo
bobil 3 proto, o ubeřil %ilintínfťěbo
to čelo, ta! ge uloáól támeu to čele iebo,
a on pool na ttoář [mou na čem. QIpoípi

Hil SDamib, boby! meče iebo a íta! blatou
iebo. %ibouce paf %ilintínnti, še umřel
nejftlnčjffi 5muěů iciicb, boli fe na outěť.
SítaeInti po! uabpmííe Mne, bonili ie,
a gbili jicb melirě mnošftmt, a mtátimffe
Ie, mpabli bo ieiid) ftanů a mgali ga [mou
Eořiít, čehož tam naIein.

17'
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Mogitmánt.

933 tomto příběhu jeft toiběti jouboj
pýchy a potom. — Goliáš bebe jpolěbá
na jmou jílu tělejnou, brge jen mfebe
boufó a jměle toaboruje Qiobu Síraeln
jťe'mu. SDamib mfjať přicbáat m blubofé
potoře, ga nic potlábá fill) jme, amfjať
boufá m pomoc nejmg'fje moenébo Ěoba;
ne on cbce býti btbiuou, ale Qiůb má
býti mitěaem jťrge jlabou ťuťu jeho.
íať taťt je ftalo. 23135 naťlonil je
t měrnému mlabiftměmu ctiteli jinému
a gničil pgjjnébo a cblubimébo tela
pomocí nepatrné abraně a jlabou tuťou
mlábenečťomou.

Goliáš jej't obeag i nafjebo toěťu.

Šebo btbg', jamolibtj a eúbamg' bucb
mlábne i ga bob najjid).

' érbó jeft naš měl na jme nalegg,
na jiné patofttoje, telegram, Šelegnice,
bílng a tomátng, ob těcl; jebíně očeťdma
jpáju libjtma, těm tať řl'a mýbtabně
ílouái m ben mfjební i me fmateť, tať

je mu ani čaju neabáma f jluábám
božím. 3 mgjli: nač jloušíti QŠobu?

Gamolibě poblíši měl naš f těmto
mg'tmotům fmým, ťterýcl) utobil eogum
jeho. blogum líbjfý je mgnalegl beg
pomoci 9303, protož; pomoci ašoji netřeba
mice. Sen bůmtip a příčinlímoft jjou
prameny míjí bojnoftí, mjjebo abojí.
sBeotoš je měl naš taťé %obu co nějaťě
báječně ojobě pojmíma a touha a na
mjje, co boboflušbou, moblitbou a abošnúm
mtamem pócbne, B újjťlebťg pohlíží.
Dn nepotřebuje abošnébo lihu, ale ptaco=
mitébo; on nepotřebuje lřejtanů, ale
jimg'cb fttojů. — D lblubinnj a bibný
obře tt), jenž jlujeě ptůmgjl aneb odeob,
a počináš jobě jaťobg nebylo pana nab
tebou a jaťobp th byl jimitelem mefjťe

rebo líbňtoa; nemiš, še jebínú famineť
„ulo bětjťé bo parního fttoje bogený,
můše poťagití ptáci cele tomótnp? “Eat
i nepatrná měe můje gaftamiti mejjťetě
prace a mótmorg tme; může gamříti
melité Domy tmě. 31193 Wil) ob něťtetě
geměobmtati tmáře jme, mobou je miliony
libí namabati jat (bti, nie jim nepro
jpimá. iDnes omfjem ftojiě ro plné file
jiné a tijíce libi jimi je aolbem tmým,
ale nemime, jaE bube gitta a jať ga toť
a jat ga bejet let; paf pogůftamiě jnab
po jobě jen tijiee a tijíce gemara! —

ujitečně monalegp tobumu libjlěbo
jíou omfjem mčei ťtajnou, proto mfjal'
togum neftal je gšobem, ale jeft filou,
ťtetouš Qiůl) propůjčuje. 21 bejme tomu,
ěebg mgnólew togličné pomabalg libem'
ť bojnějfjimu eblebu, čloměř netoliťo
chlebem ším jeft, ale i jlomem ?Boším.

21 co platno, aby čloroěť mejjťeten fmět
giftal, ťbpš přeftane je ftarati o jmou
bujji a fbpá na bujji jme attatu ttpi!

87. Šaul nenůmibí Bannioa.

l. thI. 19—23.

sBo bitmě byl ŠDatoíb gafe ťtali

přebftamen, jenž B nim melmi přimětimě
rogmloumal. Sonatbaě ale, jgn ťtálům
gamilomal bo tal jato bujji fmou, a na
anamenl láítg bal mu juťni, ttetouá byl
obin, a ojlatni toucba ímá i meč a lučifjtě.
Éral paf ujtanomil bo nab bojomnilg
jinými. 91393paf je natotacotoali Síta
elfjti 3 bitmp, mgfjlp Ženy se mfjecb mějt
ijtaeljťg'd) mftřic ©aulomi řvali, anima
jice a taneujíee, a progpěmomali řťouce:
sBotaailt jeft ©aul tijlc a SDamib bejet
n'jíeů. moabněmal je pat ©aul náramně,
a nelíbila je mu řeč tato, i četl: SDali
Damibomi bejet tifíců a mně balí tolifo
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tific; což mu jefftč abg'mó báti leč iebinč
ťrólomftmí? akutně nelibě bleběl (šunt
na SDamiba ob tobo bne. ŠDruběbo bne

napabla frále jebo obyčeiná těgťomgflnoft;
SDamibpat btál na batfu, aby bo porot)
tasil. 3 brge! Gona! topí a bobil jím
po ŠDamibomi, mgfle bo probobnouti;
tento mna! íe ucbljlil a topí mtagilo bo
ftěng. 3 bál íe Gaul Qamiba ob tobo
bne, proto ěe Qofpobin byl 6 nim.

93x39 po tom učinil Cam—nfQamiba '

tiíirniťem me mojfťu imám; ale miba,
ge bo meííťeren [ib miluje, opět gábubu
jeho obmtjfílel. 3 oanámil mu, áe mu
bá Emitbol,mlabfii bceru ímou, aa mangel

Eu,gabiie-Ii fto %iliňtinífýcb. Žim bo mgílil
ien na ruce nepřátel mybati a o Šimot
připtamiti. SDamib fe hee aa nebobna

potlábal, búti getěm ťtálomým, ale cbtěie
fplniti můli jebo, obfíel 8 muži, ťteřiá

'
__ \. ,. -. „. ...„. _óď _“, . .

ngi pob ním, a gbit %ilifítinfťg'd) brně
ftě muáů. Učinil bo teba (šaul getěm
imám, ale mábt) mice íe bo bál, a nená
miběl bo. Štemba mna! úíťočnč nic
pořibiti, toůťáaal ílušebniťům ímg'm, ano
i Sonatbomi fanu fmému, aby ŠDamiba
gabili. QIIe SonatbaB, ftety'š SDamiba
jaťo bum ímou milomal a fmloumu
přátelnmi B ním byl učinil, ognámil
mneďo Qamibomi, a proti! bo, abg fe

ÍftDÍ; _fám paf přimloumal fe ga něbo
u otce íměbo, řťa: Stebřeš, bháli, proti
íluáebniťn fmému 'Damibomi, neboť nic
neaaminil proti tobě, ale mňeďo, co činí,
jen ? tme'mu ptoípěcbu činí; ble naíabil
pro tebe šimot ímůi a čabil %ilifítiuíťěbo,
a óoípobin bal [ft-ae nebo mítěgftminám;
miběIB to fám, a tabomal ift íe. sBroš:
bys tebg břeííil proti hmi neminně;
pročbga Babí! SDamiba, ťterp'á ieft beó
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nainh. ©aul ulrocen touto řeči [hnowou,
přifáhl, řla: Šinať jeft ěojpobin, še SDanaib
nebube gabit. (5:03ťbhš Sonathaě ognámil
SDanaibomi, namrátil je tento bo bomu

ťráloma. ?Brgh paf na to wgnilla opět
málťa 6 čilijjtiníťh'mí, n ťteréá lbhš
SDamib gmitěgíl, počal Prál anoma truchlim

bh'ti. ŠDanaib ho i nhni gpěwem a hubbou
nahrášel; ale Gaul mrjjtíl opět lopim
po něm, ťtere'ě, "mě je ŠDaroib fjt'aftnč

uhnul, bo ftěnh ubeřilo. SDamib utell

jejjtě te' noci obe bmora ťrdlomjťého.
Qlle ©anl pojlal íluáebnilh ímé bo bomu
jeho, aby ho gabili. SJtióol najjal, měrná
manšella jeho, jpuftila ho oťuem, on
pal uteťl a ílrhl je na pouíjti to jl'alách.

Moaiimánl.

©aul těáceto nefl, še ubatnh' a boha
bojnh' SDatoib to libu rugby mice a mice

cti, bfnoěrh a lójťh nabh'toal; četl a rhmála,
ťterág je SDanaibu bámala, jaťo ojtré &řelh
garhmala je ho [rbce Garlloma. Semu
nebhlo bojti na tom, je ftál na nejmhě
jilm ftupni bůjtojnojti, ge bhl tebh nejmhfje
ctěn, jjtěj'tím tal řla aajhpan, nhbrš on
chtěl, abh talě nilbo jiný nebhl weble
něho ronmě aneb pobobně ctěn a “ťafteu.
sJšognej tu, milh čtenáři! pomohu fjl'arebě,
blógnomjťě a oponargení hobně nepra.
mafti, jen; jlome gáwift.

Bamiftitoh' čloměl garmucuje je, lbhš
míbi, ge je jiní B jjtěftím potlámají, je
jim ftatlu přibh'má, že je jim práce baři,
ěe roftou me mágnofti, přijal a bůtoěře
u jimjó, ano gamijtníl to miba aneb
o tom flhjje, lormoutí a žere je to mhjli
ímé, tal je ho mlajtní jjtějti jiš mire
netěj'ji, a on rhřabne poněfub na buchu
i na těle. sBalli mna! mibi, ge bližní
jeho uběhl m nejjtěftí, je pabá na opome
šení u jinh'ch, še jeft ojočen, úřabu, chleba

abatoen a blbě a gármutlu mhftaroen:
tu je 5 toho tějjí, to frbci [toe'm plejá
a jájá.

?lj, jal bláwonaíla a hanebná jeft
nepratoojt tato! Gloměl [obě připramuje
5 cigího mebu nejtrpfji nápoj, na jmh'ch
ňabráó jimi jjtíra, lterh'š ho neujtále
hněte a hrhge. Rašbá jiná nepranaoít
jalouft jlaft aneb toh'hobu Bjebou přináíjí,
tal n. p. lalomer těj'jí fe be bboěi jwčho,
grant a pijan 5 tělejněho najhceni, hráč
ajpoň čajem 5 hojně mhhrh, ale gamift
naplňuje mhíl tolilo nelibofti, nemoli,
hořPofti, hněmem a matelem. sBroto pij'jr

jm. $afrl: „Salo reg Šelego, tal čároift
trámi bujji ji nabchlou", a fm. E)“tehoř
magianjlh' bollábá: „Bámift jeji míjeó
mdjjní nejnejprameblitoějj'ji a tale nejjpra
meblímějl'ji; bim nejneípraweblimčjfjí,
poněnaabš ml'jem be5 ročbílu nepřeje
a na mjjeďh je hněnaá, a nejjpramebli
mějj'íi, poněmabá toho, ťboš ji rhowá,
žere, trámí a hubě" 3 jeít bále gamiít
pramen přemnoha jinhch nepramoíti.
„8ámiíti,“ jať pijje [m. thrian, „bh'wá
trhán jmageť míru a hubí je bratrjťá
kina, ji bhmá fjlapána pramba a rujji
je jnaornojt, i tmoři jr nejčiflné rogťolh“
ano můšeme jměle bološiti, gámiít rujji
nebe a proměňuje je na peťlo; neboť
lbhšbh gamiftníl bojtal je bo nebe, abaš
ho nebube pohleb na tal mnohé blaženě
bujje rmoutiti atrápíti? — $a? báleumaá,
milh Přejfane, jal tato nepranaojt buchu
lřejfanílě mírh mabi. Steboť na čem je
míra ťřejfanjlá gallábá, co meli, jal je
má jemiti? Eáfťa jejt aáťlab a Iájla
jeji účel jeji. $ůh měčna láíťa, jenž
bámá flunri jmčmu nagrhágeti nab roli

Dobrého i alěho hojpobaře a roju fmou
tohle'toó těž beg ročbilu, Žába ob nás
láíl'u ť libem trnem; Seáiě Rriftus,
natělená lájfa 2303, ťrew jmou mhlíl ga
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mffeďg libi, ga fprameblimě i neíptamcn
blimě, a chce, abychom ; Iáíťg ! němu
m řagběm čloměťu pognali bratra izba
a bratra fměbo. %íra třeft'aníťá gaba
tcbg lánu. !% té mtcbolí, ta ieft ieii
ťmět, ta ieft cefta ťnebi mebouci, ta
Mita, tma; ble flow [m. 513mm „trpě=
lima ieft, bobrotima jcft, negúmibi,
neiebná Iebťomášnč, nenabýmé fc, neblebá
co jejíbo jcft, ale wfícďo ínůffí, wífcmu

88. Sonatina, měnu) příttl
Bamihůw.

5130něťoliťa hned) řefl Šaul při
ítole ! Sonatbaíomi: Rbc ieft SDamib,
šanepřifíel ani měcra ani bneB ťiiblu?
Sonatbas počal ici mgmloumati. moabně

mam fe ttól, řeťlz ©9111: negbámý
a přelvtacený, aboliš newim , še milujeB

měří, mfíebo fe naběie, mfíeďo trpělimě
četa. (1 Rat. 13, 4.)

D ?Boše! nebei gamiftignifu mftbcid;
naffid). 53mm, icnš ití četl: „SDeite, babe

mám bano ," uč nás přati jiným, abg
i nám přano bylo; uč nás tabomati
ie 6 tabuiicimi ie a trucbliti 8 ttucblicimi,
abgtbom, [poieni jíouce abc upřímnou
Iófťou, orufuli icbnou fpolečně šabouci
flétnu u ttůnu [áífg měčně. amen.

„gw/ff
//I/o—',_[__-D I„u% „

SDamiba ! banbě ímé a tabu Ražba?
Webof po mffcďg bnp, m nich; bube' aim
ŠDamib na gamů, nebubeš upemněn tg,

ani hólomftmi tmě. *Brotočpoffli apřigncti
ici fe mně, neboť jeft fgn fmrti. SMI
paf SonatbaB: sBračmá umřiti? co jeft
učinil? S chopil Gan! topí, aby bo ubeřil.
Sonatbas paf mftal ob ftqu, a gatmutl'em
a ftatofti o SDamiba neiebl celý ben nic.
Stano mftam, ffcl ! Samibomi, a oanámil
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nm míjeďo, a polibimfíe je mefpolel,
plalali oba, SDamib ale nejmice. sBotom
řetl Sonatbaě: Shi m pofoji, přátelítmi
nafje, ťtetěá jíme učinili me jmenu Sýoípo
binomu, ftólč bubiš meči mnou a megi
tebou, i megi mtjmi a tmbmi bětmi na
měfg. věojpobin bnb' tobo jměbťeml

3 r05efjli fe. $)amib fjel na poufjt'
a Sonatbas je namtútil bo měíta.

?lle ťi'ál Qamiba i na poujjti jťtóc
fípeběře ímé ftibal, a mfjeďo mpnaloáil,
aby bo bo rnťou ímúd; bojtal. Upřímná
SonatbaB boi tu jejitě namfjtimil a potěíjil,
řía: %eboj je, neboť nepoftibne tebe
rula otce měbo. Eg ťralomati bubeč
nab Siraelem, jaro; tobě ílibil ěofpobín,
a já potom djci btubú po tobě bijti.

%osiimáni.

Safúto tegbil meai pomabou Goula
mou a ígna jebo Sonatbg. Gaal gameben
ílcpou máfjni čuřil proti Sbamibomi;
Sonatbaů nejíen ptamúm, čiftým přátel:
ítmim byl jemu fjtitem a ochrana:.
3 miběl SonatbaB, je má Qamib na
miítě otce jebo ítáti je lrálem, nic méně
óůftal mn obbán n měřen. %ěten byl
Sonatbas Qamibomi, řbpš tento byl
opuíjtěn obe mfjed), pronújlebomán ob
frále a lbgš byl uběbliíem [frg'majicim
je po bordel). Qobře bi přijlomi: „513m
měbo přítele pognóě me mojně a m nougif'
S aaťuňl čajiftě Qamib, jat ptambimá
jjon íloma, Eterój napfal monbtlj ©iracb:
„fBřitel měrný jej't obrana mocná, a ťboj
jej nalegl, nalcóá pořlab." „R příteli
mětněmn nelge nic přitomnati, (\ neni
bobnč mábg ftřibta a glata, jejtobg je mg
tomnala ceněměrnofti jel)o.“ (Git. 6, 14.)

513řátelftmi je gafldbú na tom, je

libé ftejněbo poblami a obyčejně tařě
townébo ftáii ! jobe lnou úctou a láílon

a obétamoftí, ta! je ípolu tábi tomatgfji,
meípol je pobporuji, aniž lbg ob febe
upouíjtěji. Žoto přátel'ítmi jeft melilě
bobrobini pro čloměťa. Dnoť ging'fjuje
raboíti a uínabňuje břemena gármutťn.
(žrbce libjťé jeft tal' gřigeno, še ťbpš
jeft naplněno raboftí, nucena je citi, tu

přelémú raboft ímon bo “[rbce jebo a těííi
je ípolečně oba. ŠEim fe ;jtbci tabofti
naplněnému ulebčuje i je raboít stupňuje.
——sBobobně je běje m 1ftrafti a m šalu.

Sžěšce-li jrbce libjťě tají taboft, mnobem

tiše může aatajiti šaloft; ta pořub tajena,
bim ítbce nenttbú. 2lle řaěběmu faábon
jaloft nemůše čloměí l'bčliti, tajbg' ji
nechápe, ťašbú není tobo buben, abgB
mu jmou jaloft jměřil, mnobý boťonce
moblbg šaloft tmou nabujimati. sBrotoá
jeft třeba přítele; přítel nachyluje ochotně
neba fměbo, aby mabedjg, jalg a pláče
tmě mgíleól, on jemi ti fouftraft, on paf
těíji, bomloumá a mgmríbi ge jalu, on
tafě pomabá a nejeli oběti mlaítnid),
jen abp gabojena byla rána jrbce tměbo.

ial'omébo přátelftmi mna! nemůje
jtúti, leč megi bobtúmi, ctnoftng'mi, fflecl3et
np'mi libmi; protoj bo nebg'má abufta.
Sion togličné příčiny a gólejitojti, ča
ftertjmi libé tobo neb onobo ftamu rábi
a čafto je ícbdgimaji a ípolu tomatgňi,
jařo n. p. íoufebítmi, jpolečnú gift amb
běll'g, i jpolečná gábama; talě ! libem,
ťteři peněg mají a jimi neopatrně Bachů

geji, lnou roglični btnljomě a přátelg
jejirl) je načbmaji, jaloj je řifd: „SBřótelu
bobáčůw jafo plem ofolo arni" aneb „Pbe
teplá lutbgně, tepli přátelě"; neš taíomé
[poltg, [d)-Žijea jjegbg nemobon ptamúm
přátelftmim nagniáng býti ——to jim: jen

poubě tomargfjeni; flutečněbo přátelftmi
nemůje jtámati leč mečimelmi málo libmi;
obyčejně bo jtámú jen meči bměma.
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„Rhochceš ftnčtobo ča přítele ůmoliti,
muííě melmi opatrném bg'ti. sJleboť
přítel tmůj mufi bóti čloměťem ctnoftnóm
a fflecbetntjm, abgB ob nebo ůťaáen nebol,
anobtg abgB ipifle ob něbo bobcému
fe přiučoroal; a taťě proto, še trroale'bo
přátelfttoi nemůáe leč meči fllecbetnúmi
libmi býti. Roe nefileóetnoít, tu máííeň
a to míle ruffí a točí.

—————
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89. Damiboma mtlkomoflnoll.

]. erl. 24. 26.

3 SDaroibomi íe přibalo ífeít fet

muáů, Eteřiš bo pro jeho totjbomé ctuofti
milomali, a botoroi byli 6 nim umřiti.
©aul nemoba fe Samiba bopibiti, poiam
tři tiíice muáů mgbranúd), pronáílebomal
bo aš na pouíít'. Štalo fe pal, še ěaul

iebnobo hne, točbálim le ob froébo moiffa,
mnel bo iebně jeíťgně, to níš ptáme
'Damib íe íroómi měrnúmi ířrgt byl,
a ueroěba, Šebo tam SDaroib byl, poloáil
ie a ufnul. 3 řeťli flušebnici “»Damibomi
! němu: Sále bal Sjoípobin nepřítele
troébo m ruce troe', učiň teho jemu iať
íe tobě libi. s?lle ŠDatoib ptamil: %ubig
mi miloftim Qoípobin, oboch nemgtóbl
ruly ímé na oči, nebo pomaůang' óolpoz

binum ieft. sl$l-italia!fe ronať ť©aulomi,
a uřečal tifíe Emi pláňtě jeho. Gaul
pal mftom gieíťgně, bral fe ceftou froou.
%ftal ale itaťě (Domů), a mpífeb gieítpne
molal ga Gaulem, řťa: s]Lšanea ťróli
můi! ©aul fe oblíbl ga íebe, a Ebamib

brge uřignuttj tuo pláňtě m ruce, a poťlo
nim fe aš Ečemi, řell: sBrač poíloucbáš
neňlecbetnúcb libi, ťteři ptami, ge jd
blebám alebo proti tobě; pobleB, Éofpobin
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. topDal tebe na tutu mou m jeítpni; ble
pognej ttaj pláfítě fměbo to ruce mě;
moblf jfem tebe gabiti, ale ucbomejj mne
ášofpoDín, abgď) mgtábnul na tebe tutu,
nebo potnajanlj .ípofpoDínůmjft. Snaníe
nej ter, je nefmóíjlím nic alěbo proti
tobě, proč ter bleDáš mne jabíti?
sIšoónamnyní (šunt melitompflnoít 59mm
Domu, platal a řetl tněmu: ©prameDlí
mějn'í jfi, nešli já, neboť th obměnil
je mi Dobrým; já pat glóm jfem je tobě
onlacomal; áěofpoDín onlatiš tobě
Dobrým ja to, coš jů mí DneB učinil.
QI npní poněmaD3 mím, je jíftotně tralo
mati buDeě, přifábníš mi fttse ýofpoDína,
je je nebuDeš mftítí na Děted) mých.
S přífábl SDamiDGaulomí. s]Břeftampat
©aul boniti QamiDa, namtátíl fe Domů,
SDamiDale gnaje mrttamoft jebo, gůftal
je fmp'mí na poutítí.

5130neDlouběm čaje nětteří alompflni
liDě ognámíli (žaulomí mífto, tDe ŠDamíD

na pouíjti fe abršomal. %jal teDgCžaul
tří tífíce mujů mgbeanód; 3 Siraele,
a fjel bleDat SamíDa na poufítí. sJšoflal
ter QomíD mpgměDače,abgfe přefměDříl,
5Dali jíftotně Gaal přiffel. SDojměDěm
je, je Cžaul i sJIbnet, tníje mojíta ©aulo
ma, i oftatní líD fpí m ftanecb fmtjcb,

řetl t nejmětnějífím 3 liDu fme'bo: StDo

Bítoupí je mnou t Gaulomí Do lešení?
S řetl jeDen,jmenem leígaí: Sá Bítoupím
B tebou. sj.šřííjlí ter SDamíD a leíóai
Do lešení Ganloma to nocí, a nalečli
©aule, an leší a [pí m ftanu, a topí
mettnutě m gemi u blamp jebo; QIbnet
pat a HD míjeďen fpal otolo nčbo.
S řetl ?lbíjai t SamiDomi: QBpDalDnes

$ůl) nepřítele tměbo m ruce tmě, protog
nyní jej proboDnu topím. Stetl ale
QamíD: Stečabíjej bo, neb tDoj mgtábna
tutu fmou na pcmaganěbo ěoípoDínoma
buDe neminng'? Šímf jeft Domanín, je

nemjtůbnu tutp ímé na pomajaněbo
Špatně. Qlle nyní megmí topí, tterěš jeft

u blamg jeho a čifíí moDní, a oDejDěme.
QBgal ter SDamiD topí a číííí moDni
a oDefjlí, a šáDnú neprocitl. tl tDpš
přífjel SamiD na ptotějííí botu a byl
Doftí ngálen oD lešení ýeauloma, molal
na HD i na ?lbneta. tRetl pat QIbnet:
StDo jíí tp, jenj třičíš, a nepotojíě ttále?
Štefl pat QamiD ! lencromí: 91mm na
thína, nemaje fobě tomne'bo to Síraeli!
sBrač jji lépe neoftřibal pána fměbo
trále? mení to Dobře, co jfí učinil;
jimt jeft ěoípoDin, je boDni jíte fmttí,
protože jfte neoftříbali pána fměbo, poma
ganěbo ěoípoDínoma. sBobletí, tDe jeft
topí ttálomo, a tDe jeft číně tooDní,
tteníj byla u blamg jeho. sprocitnutí)
pat Gaul, pognal blaB (DatoíDůma řetl:
Wenislíš to blaB tmůj, fpnu můj SamiDe?
?Dtůj blaB, pane, ttůlí můj. sJstoč mne
pronáfleDuješ, co jfem učinil tobě
glěbo? S řetl ©aul: Bbřefíílf jfem,
natotatiš fe fgnu můj, SamíDe, nebo
nítoli mice tobě alebo neučínim, proto
je jfí fobě májil Dneě jímota mčbo.
QI onorníDaje ŠDatoiD,řetl: 'íple topí tmě,

at nětDo příjDe je flugebnitů tmýcb,
a mějme je. ípofpoDín onlatí jeDnomu
tašDěmu poDle fptameDlnoftí jebo; nebo
Dal tebe óofpoDin Dnes to tutu mou,
ale nechtěl jíem mjtábnoutí tutp fmě na
pomaganěbo ýofpoDínoma; a jato já
jíem Dnes Dtage ft májil šimota tměbo,
tat buDij Drage májen jímot můj přeD
QofpoDínem, a on mpfmoboDiš mne ge
mílí on;,tofti. SBošebnal pat (ěaul SDamí
Domi, a namtátíl je na mífto ímé, ŠDamíD
pat, neměře (<5aulomi, ftrpl je na jemi
šilífítínftě.
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Mošiímání.

ŠDmaltáte pofjtěftilo je ŠDanJíbomí,

še měl Gaule, fmébo urputne'bo nepřítele
to entou fmg'el), ale po tašbé šbtšel je,
aby neublíšil jemu. Eim šajífté bobgl
[lamnějfjíbo mítěšfttoí, neš bylo ono, Etetéš
flamíl nělbt) nab ©olíatem. -

ábgbg něťbo chtěl namítnoutí, še
jnab talomá melílompílnoft, totišobpuíjtění
a šapomínáni třímbg a přiťoří, lterě
nám jíní špůjobili, není mlattně nic
jiného, nešli šmalátněloft či [laboft bu
fjemní, obpomibúme, še niloli; neboť ťbgbp
tať bylo, 23% by šajiítě nejmětfjí banu
byl na jebe ílošil. Roo obpouíftí tal
čafto a tab mnobo jalo page 21 fbo
můše řící, še ?Bůb, jenš ť jme ojlamě
ftmoříl meíjťeten ímět, ptáme to, čímš
na febe bann lgbó, mpmolíl ru ša ímé
nejmílejfíí a nejčaftějfjí bílo?

prouíjtětí nepřátelům není tebp
šnámlou ílaboftí, neni banou, np'btš
naopať, šnámlou jíleclntně a melebně
mgjlí. Sníta ptámč jeít šnalem poblě,
chatrné a níšťé mpjlí. Weboť ťbo je
mftí, coš jíněbo líní, neš to, lčemu
bo Hepa, netošumnó nárušimoft, ť čemu
bo trew to šilátl; lgpící webe a šene,
coš činí jíněbo, nešli, co i šmiřata činí
maji tošbtúšběna jfouce? Roo konat
mftg je šbtšuje, ten šptušenou Eten) jmou
přemábá a moll íwou rošumem říbí.
QInomfta jeft šnalem bunemní šmalátně
loftí neb ílabotg, poněmabš čloroět mítítoú
nemá bojtí file), abe) mafie! a trpěl, co
je mu nelíbí. ——SDále umaš, še mfta

obyčejně fe běje tělefnp'm nůfílím a
bóma tebg jluteť bruboítí a juta:
moítí; a poněmabš cíl její jeft polo
ření, bíba, joušení jínócl), jeít tale
flutef nelibíťoftí, ano ftg'ťá je 6 citem

Bábeljtg'm, ješto Bóbelplefá nab nefitěftím
jing'd) tmotů. io nablíšel jiš pobanjťú
mubtc Genero, an tatto peatoíl: „S)lftí
moft neoíměbčuje šábnc'bo melíťébo bucba,
núbtš buchu níšlébo. S jeft nepřítel
ttoůj buB mocnějfjí tebe, aneb ílabíjí
tebe. Seftlí tebe fílnějní, máš íjetřítí
febe, ifi-ÍÍ to fulnějfjí, íjetří jeho. Dno
rabi opatrnoft, toto naříšuje libfl'of .“
Ql mubrc ťřeíťanjťp' EattanciuB pífíe:
„Qišfíiďní nefínpflní a nemoubří, ftane-li
je jím Eřitoba, blebí je mftítí těm, iteří
jím fjl'obílí. !% čem je tebp lífíí muš
bobtú a moubtú ob šlúd; a nemoubtg'clj?
953 tom, še má nepřemošenou trpělitooít,
jíšto blášní nemají, a še umí fám febou
mlábnoutí a buěto ítoůj jttotítí, jejš oni,
ptotoše nemaji jíly, nemohou íleotítiJ'

sBtotoš pamatuj, co říťómalí ftaří:
„Eltešlí je mftíě, at pomnílíěť' nebot
„ftoapná pomfta bototoá fjťobaf'

2. 3 byl šajífté (Šaul melílomníl
noftí ŠDamíbotoou pobnut a šabanben.
?: nabíbl šetí jinému fmíření; jenše [ottoa
S ním fmiřen bpm, šaíe upabal to ftarou
cbpbn fmou a blebal beššítootí ŠDatoíbomo.
Búmift a šárlímoft opět a opět mgnleblt)
to jtbcí jeho a- ubufílg míjelíťé bobrě
úmgjlg a [líbp jebo.

(šmab, milý čtenáři! ítobě je taltěš
běje. 539 těš fmířujeě fe Bfmou manšel
lou a B jinými líbmi, lbgfolí jbeš Hm.
špotoěbi, ale natotátíto je bomů, upabač
to ftató jmáe a bněto a bříd). sBošnej

a fobě mgšnej, šeB m špoměbí neoblošíl
[toau májíeň, jmůj břicl). ŠDoťub jejt
fošen bobláčí .

ottbati nělolíť líítů 5nebo? onf puči šnotoa
a jmůj ttB jen jentě mice toštlábá. 9%in
tebt) na to, abgé břícl) i B točenem
togtebL Stettj jejt blamni bříd; tmůj?
?láblú bněm? SJlftímoft? Dpilftmí? ©míl=
ftmo? Gblabnoft u míře? Baťomfttoí?



—268—

Sámij't? Webůměta tmanjelce? — 5130
3nam fmůj blatoni břicb, bIeB je ptoti
němu očbrojiti. sBtej je gpoměblniťa, co
činiti, abgB mu obolal. sBros ?Boba
o jílu a pomoc. Dbnom benně 3 rána
i 5 mečcta i meči bnem ůmgjl, je je tobo
břichumgftřibáš. Dbftmň přileáitoftřněmu,
aneb ajpoň utifej přeb ni. Bibuj jobě
m jlušbácb ?Bošid) a m nábošněm čtení.
$a! wee-něbojuje, bojbeš witčóftwi, pojta=
táč je o poťoj jměbomi jmčbo i o jpáju
buffe jiné.

90. 'ťtůbal a :Kbigail.

935 ttajině té, l'be je SDamib přeb

©aulem nťtg'toal, bgblil melmi bobatg'
čloměf, jmenem %ábal, maje tři tijice
omec, a tijíc E05. SDaroib je jdjúgel

8 paftýři jebo, a jim je jiným [ibem jat
ptoti loupegnil'ům, tať proti bimoté giočři
ítúb oftřibati pomáhal. Sebnou, Ebgá
sRábal oioce jiné ftčibati, a při té pčíle=
gitofti melmt ftťmoftné boby připramiti
bal, pojlal Qamib, nemaje ptámě co jifti,
bejet mIábenců ťněmu, a bal bo melmi
gbioořilega nějatou potratou projití. íito
přijjebfje ! němu, četli: „SDamibtě pogbta=
muje přátelfťg a přeje ti fjtěfti, abys
bloubo giro jja, projpěcbn roe mfjem bobtém

pojimal i tg, i čeleB tmá, i mfjeďo, coj
más. G[gfjeli jjme, še ftřibou pajtg'či
tmoji omce. Dni býmali 6 námi na
poujjti, a niťbp jíme jim nejen neublijili,
ng'btá i cbtánimali jtdb jejid). sBtej je
jich fám, a poiočbi tobě. mgni tebg necbf

nalejiieme, jlngebnici tmoji, miloft přeb
tebou, bgB nám, j'lušebnil'ům froúm,
a ŠDamibomi, jgnu jinému, něčebo ubělil."
%ábal, melmi tmtbg' a [atomb člomět,
ítaioěl je, jaťobg SDatoibaneptal, a četl:

„SÍbo jeít *Datoib ten? Mnobote nyni

jluáebniťů, jenjto utiťaji ob pánů jmýib.
%egmu jnab d)!ěb jmůj a nápoj a mafo,
Pteté jfem připtamil ftřijcům jiným, a Dům
poběblcům taiomóm, o nicbš newim,
obťub jfou'ť'

Glušebnici SDamibomi 6 banbou je
namtótimfje, giočjtomali jemu banlimou
řeč %ábalomu. SDamib toabněmato je,
připójal meč jmůj, čia: „Sá jjem oftřibal
bobytťa jebo na poujjti, a on je mi obplácí
glóm aa bobtě? sBřímě ragbó meč jmůjl"
% gbmibl je 6 čtyřmi ftp [ibu jmébo.

"Sióbal měl manšelťu, l'tetó albigail
jloula, a meImi togumná a přimětimá
byla Dna nebola přítomna, ťbgě bgli
přijjli "učebnici SDamibomi. 3 jmějtomal
ji jeben gpaftúřů, čia: „*Dojlal jem
SDamib pojla 6 poufjtě, abt) poabtamili
pána najjebo; ale on jid) melmi neabmo
čile obbgl. 21 bg'malí nám přebc libé
ti projpěfjni na poufjti, ojtřibajice toe
bne im noci ftab nafjicb. sBomojl tebg,
co máš činiti; neboť je bojim, bg nepo
tťalo nějaté nejftějři imuše i bomu tmčbo.“
QIbigaiI nalogila fpěffně chleba, mina,
pragmo, fujjenócb btognů a jitů na ojIg,
a pojlala Samibomi po jlušebnicicb.
©ama paf, mjebjíi na oíIa, pojpifjila ga
nimi, neognúmitofji ničebo netolibnému
muší jinému. 3 jetl'ala je 8 SDamibem,
jjiábic ptáme B boti). Gpatřitofji jej,
Bfebla 8 ojla, a poťlonila je aj l? jemi
přeb nim, a paf pabfji lt nobóm jebo,
četla: „*Btojim,pane můj, bomolptomlu
míti flušebnici ímé. Sá přijímám ptomi
nění muge jmébo na jebe. Webbeiá, řtáli
můj, na něho, nebot bláóen jeft, jaťoj
famo jmeno jebo ntaguje. Sá paf, Huge:
bnice tmá, nemiběla jjem pojIů, ttetěš jj'i
poílal, pane můj. Solná ?Bůb na nebi
jeft, ta! jijtě on gbtanuje tobě jhge mne,
abgš neprolil ťttoe. sBirijmi bai-p tyto,

a oopujt' mi to promineni. os;)tbina melil'g'
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jia, meba boje fprameblímě ga Iib Qoípo
binům, nepoffl'mrňui íťutl'em nepramúm
Šimota íwébo. 21 bube-li blebatí ťbo begší
rootí tmébo, oftřibát' téá Qoípobin Šímota
tmébo, a poáebná tobě. 91 až uftanmní
tebe ťtálem m SíraeIi, nebube tě btúgti
íměbomi, 3:3 myli! Eten) neminnou.“
% řeťl SDamib: „“Bošebnamj Qoípobin,
ťteeg'č tebe poílal Dnes na ceftu mně

*Bošebnaná it:), jenšs mne moubtou řečí
Emougbtgela, abgd) nepomftilfe.“ S přiiam
bary, řeťlz „Shi poťoině bo Domu fměbo,
neEof obpoufftim mábalomi pro tebe.“

?lbigail přifíebffi Domů, nalegla muše
fměbo bobuiicíbo, a melmi opilého. Eneřeťla
mu tebg, iaťoá moubtó žena, m tu cbmili
nic; až hrubého bne, ťbgš fe profpal,
omámila jemu, jalé nefftěftí na nebo

čefalo. móbal fe ta! melice uleťl, še iaťo
gramenělý aůftal, a beíátg' ben umřel.
SDamibpaf, jemná byl ©aul Michal obňal,
pojal moubtou a etnoůnou abigail ga
manáell'u.

Mogiimáni.

1. s)Iábal obepřel pomoci ímé

Qawibomi m nougi. (šlomo Snaha!
anamená m čefťémjaggni: blágen. Snebgl
Štábní toboto imena nebohen, jeliťogga
iiftč moubtoftí, ba m' opatrnofti negnal.
Woubtg' pamětlím bg'rnú bobtobini, jich;
ob iing'd; nabyl a ochotně ie fplúci, neš
glóbu! gapomněl, že “učebnici Qamibomi
pomáhali paftg'řům jeho bóiití ftób;
moubrg' taťé rób iiným m naučí pomáhá,
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poněloabě toi, ěe tal ěúfon ?Boěi meli,
amfjať móbalnechtěl ničiměpřijpčti hlabo
mému libu ŠDatoibonni. gti opattnh'm
nebyl. Dpatrnoft totiě ťúěala, aby nen
taěil a neroěhněmal můbee to! toalněho
mnoěftloi lihu, jelitoě bt) moci jeho obolati
nemohl, amfjaf mohol [toon jťonpofti
a jefítě roice hrubou obpoměbi ? hnětou
toěbráěbil pojlh Samibowh a tim iSo
miba jameho.

sBobolměnemoubři a neopattni libé
nepřiěeň jinhth a hněto a jmár fobě fttoji.
Wohlibh čajem bofti nepatrnou fluěbou
a oběti jinhm je ěamběčili, amfjať oni
ťaťotoou přileěitofti pohtbaji, mhjlice, ěe
niťbh jiných potřebomati nel—ubou. ŽB tom

toffal jíou na omylu. SRil'bonemi, co
ěa nim ftoji. (štěíti jeft l'nlatě a jnabno
je oblonli. Wnohh hohóč na ftará lo
lena ěebral. -— ášmbou pal obpoměbi
nemáme obbhti niloho. ?lč flomo neni
oíjtěp, přebce raní a čajem raui mice neěli
tčlejné ubeřeni. Bmláfjtě ťbhě je hrubá
jloma loěťoěnji poflh, btoojnújobně holi,
poněmabě 8 tim ípojeno ěahanbeni přeb
těmito poflh; tale pojlomě nemlči a nniěla
ftátoá je pať jalo meřejná.

2. Go poťaěil nemonbrh mně,
napramila moubtá ěena. $)le
můle !Boěí má omfjem mně mlóbnonti
bomem jiným, ale ble tětéěmůle má bhti
mně bbalh' míjí ctnojti. She tofjal mně
ctnoj'ti fe [pnftíL ěmláfftě, ťbhě jc opilftmi
a tulúcttoi obbal, ftráci tolóbu to bomč
fměm, a maněelce, chce-li nbrěeti bomu

jiného, chce-li jehe a jmon tobinu ěacho
toati ob ěfáěh, neěbh'md nic jiného, neěli
uchopiti je mlábh a jebnati jamoítatně.
global byl člotoěť hrnbojti, latomftroi
a opiljttoi obbanh a proto činil, co bylo
na ěláěu bomn jeho a proto mufila
maněelťa jeho leigail jebnati jina!
a famoftatně. Bejt to otoj'jem melilá

hana pro mněe, fbe ěena přinucena jeft
mlábnouti celh'm Domem; amíjal minu
tn nepořábnt) mně nemůěe leč jen [obě
přičitati. Salloli to přemtócenh jeft po
řábef, přebee to lépe pro tobinu, neě
ťbhbh mfje jjlo poble můle mněe ne
monbrěho.

Roe mjfať mně jejt čloloěl'em mon
brhm, pořábnhm a ctnojtnhm, nemá ěena
chápati je mian; tať, abh mně jeji byl
u ni jen jaťobh čelebinem a aby neíměl
beě jejiho přimoleni pranic určili a učí
niti. ena, jeně tatomou mlábn johě
ojobuje, patrně přeceňnje febe, jeft hrba
a mlabh chtitoá; ijbe to taťoroěm bomě
hojpobóřftmi obhčejně račim horem.
sBrož? Slo mětfjim bile proto, ěe htboft
a hloupojt tojtou na jebnom břemě;
nabutá, jiného mněe jniěujici ěena jeft
i hloupou ěenou a tnbiě nejapně toěfaěnje.

3. stopě albigail přijjebfji
bomů naleěla mněe fměho opí
lěho, to tu chloili munio nečetla.
— Wlamo jeft mlnmiti Bčloměfem opilh'm;
neboť ou nemůěe chápati, co je mu ptami,
aneb jejt to opilítmi nab miru popnblimh'.
sprotoě nemoubře jebnaji ěenh, ťteréě mněe
ímé m ftamn opilftmi plijni a ěmláfftě

Děje-li je to na mifted) toeřejnh'ch; tim ni=
čehoěnenapmtoi a jen pohorfjliioě bimablo
[mětn bámají. —— ena moubrá bočlá

je chtoile, aě mně tohftřiělitoěl, a pal
jemu meěi čthrma očima přebftamuje, jal
jobě a robině ímé fjťobi í hanbu ttopi,
pal ho profi a ílěami jmhmi obměťčiti
je jnaěi, aby je ímé chhbh obřell. Smláfítě
pal oto je jtoró, aby muěi jejimn boma
je libilo, a protoě přimětimofti a poěor
nofti jtoou bomócnojt jemu ojlabiti je
jnaěi; ťbeěto uemoubtá ěena fíťatebou
tmáři a nenjtólhmi přebháěfami a mhčit
tomi mněe jaťobh ě bomn mhháni.
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91. oamulet fe ;jemil £aulomí.

]. Král. 28. 31.

Gtato íe pat po něiatěm čaíe, še
[bromášbili žšilifíh'níítí moifta ímá, aby
fe připratoili ť boji proti Símelitům.
Sžobo čafu gemřet Gamuel, a plural
bo meffl'eren Sirael. %iba pat Saul

/ ..""';_._

lešení guarantee bát fe a uletlo tě frbce
iebo přiliš! sltotoěbom fobě iía nemilofti
2305, a nemaie 8 tým fe potabiti, směnil
oběm ímůi, a obletí íe to jiná roucha
a fíel m noci ! iiftě čatoběinici, bo (Stibor,

aby mu poměběta, ia! naftúmaiici bitma
mgpabne. žttigením ?Boáim giemit íe tu
bud; ěamuelům báli, řla: “Broš mne
nepotoiíš? 3 řet'l ©aut: ěouáen item
náramně, nebot %ilifftinfftiboiuii proti

, . „. -.

a), ' . „ ši?
/ „ya : ) __: - _ _

_

.—

mně, a %ůb obftoupřt obe mne a mom)
ííeti mne nechtěl, protož; pomolal item
tebe, abys mi ognámit, cobgď) měl bělati.
% řett (žamuelz (So íe mne ptáš, ťbgj
Qofpobin obftoupil ob tebe? llčini tobě
óofpobiu, iatoá iíem iii jebnou ti řett;
obttbne frálomftmí tmě ob tebe a bd
je blíšnimu tměmu Samibomi, proto áe

64,4.%).' ať ;
* * _ _ „au» '?fw

togbá tě áěoípobin to tuce %ílifftínfftjd),
seitta to iígnomé tmoii bubete fe mnou
na měčnofti.

Mosiimánt.

Roe není prome mito, tam te ga:
bm'gbi poměru. se sme boli toe fmé míře
mtttamí a ge íe Honili ! mobloíluábě,
to jíme bofti gřejmě poanali to přebefflg'cb
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přiběgid). (Sož tebg bilou, ge poměru)

nalěaalg to gemi šibomjl'é ga oněcb bob

úrobné půbg, a je pomětečnofti [ibu pou
čili pobmobni libé, aby íjálili poloílepú
líh? žito nejměbomiti ógttaci přebpo
mibali potočrečng'm libem jid) bubouci
ojub, mgaragomali jim toglična tajemftmi,
ano i mttmé mgmolámali 3 brobu, aby
balí obpoměbi na togličně otagťl), ťteréš
je jim ptebťlabalg; a tofjat to mfíe bylo
jen mam a tlam iaci mamičomě
pramíli, že mají měntibo budja, čili je
jfou protořomé pobanjťg'č) bobů. íaťg
je nagtjmaii čarobčjníci ačatobějnice. —
©aul poťub trmal to poílufínojti ť óojpo
binu a panotoai moubře a tdónč, plaííil
a mgbáněl tgto čaroběje aboupat jejid)
a bubil je.

sRejjto poóbnid; Ieted), měba je Spoípo

bin bo gamtbl pro nepojlufjuoft jeho,
upabl u meiiťou těáťomgjlnoft a goujal
fám nab íebou. 9Jiiíto co měl poťúni
činč móótoati onpobina o miloft, obtrbl
íe ob nebo, pogbul miry to nebo, a ťboj
je gpufti pramé miry, upaba, jat jíme
jiš na5načili, m poměru-, tať i Gani.
Řtól, jen; něi'bg rogmetal peleífe čaroběj
nitů, tága! je nyní fám po ojobě, iteragbt)
měla bucba měfítibo, a boměběm je o ni,

íjel přefttojen to noci ! ni, góbaje, aby
mu jiřiftla (žamuele a ten aby mu gjetoil
bubouci 0qu jeho. 3 jjÍCtUÍÍje mu $a:
muel, ne mfjať ťouglem (šnborjfé čarobějh),
tterágto jama nab timto gjemem btoaně
je gběňla a cbroěla, nýbrž jjemil je
(šanlomi grolófítni moci QSojia potreítal
jebo ga tento tubamg' jiočin brognou
obpoměbi jmou, totijj je abgne m bitmě
naítómajici i je fgng [mými

% najjid) fřejt'anjťou mírou ofroice
nád; bobód) nemá otoíjem čarobějnictmi
šůbné půbg mice; ono mnbgnulo; nic
méně mfjať jaťg'ň ftín a j'topa jeho tu,

ťbe Iib u míře jeíítě nemabělón aneb
gpuftlú a ob miry gafe obpablg', pofub tma.

$a! pojub, ačýgřibta, potťamáme je
8 tou bomněnťou, še prý mobou libé
tajnými tough) bobgtiu ubělati, aby přejtal
bojiti a abl) djřabl. % bneb je myfťutuji
libé, ťteři má též tajným uměnim mohou
proti tomu ubělani báti pomoci i íjťůb
nita, ttettjj tať ubělal, mggměbětioprogra
biti. — mmfíat, milý čtenáři! mfíe to
jejt poubé mámeni; Iajl'atoý a tofjeizibici

*Bůb nemůje to ani připuftiti, aby lecja
ťóB baremntj čloioěť mobl ťougeblnou
moci abubiti celá ftaba. Gšbřabne-Iibobuteť

tmůj, groumej mše a fegnúš, je bub to
fípatnou pici, aneb jióni, aneb dJIabnóm
djle'mem, aneb nebbalon čelóbiou, aneb
jinými pobobng'mi přirozjenómi příčinami.

Ěaťě je najťgtuji libé, ťteři jiibuji
íproftúm poměrečnúm lihem, se 8 nimi
cbti ťopati tajné potlabg, tteré prý alá
bud) bliba; jini gaje rogťlóbaji 3 ťaret
a gtutou bubouci ojubgn, opět jini tmtbi,
je mohou přimolati a tatě gaáebnati fru
pobiti a mračna, opět jini namáběji bimťg,
aby čatami ujiftilg je Iófťou mlóbenců,
a genu poučují, jatbl) moblg muje poutati
ť měrnofti; ale to jeft íamú pobmob;
ac tofjebo tobo mgcbaji rugby jaboft po

toóbělťu, po peněgid). iBtoto ji pamatuj
to přijímoi: Gebo je nemohu bobělati
ašobem, čertem necbci.

_QIIe, řel'ne ínab něibo 5 naffid)

čtenářů, přebce to bimnd měc, je něibg
bábač na tolaě ubobne. Sia to pramim:
Sibnj ibo bmacetťrate bába a bematenóc:
teťráte neubobl, pročblj je [)abůui jebo
nejboblo je [tutečnojti po bmacdté? —
sBomimjiutečnú příběh, t'terý můáe floujiti
ípoln na mg'fttabu, aby ji libé ani se
jertu babati nebali. Sijté bimce babala
ciťanfa, že je mbá a bube miti fjeft jgnů,
při fjeftem tona! je gemře. tomu je
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omfíem meíeiě běmče fmálo. S italo fe,

co fe jiš mnobé mangelce přibobilo, je
tato ofoba m manáelftmi potobiia pět
fgnů, tbpá mna! byla na naběii B bitětem
fíeftúm, mlealo ji na myf! ono přebpomě
běni cifcinčino, iběfiia a bála fe fíeftébo
potobu fmébo tať melice, ěe cbřabia

92. „Smrt ýnulnma.

2. král. ].

(<?xml flomt), ťteróá Wife! 3 úů
Gamuelomúdj w (Šabat, poieťún poabgl
mfíi ímé amušilofti m boji proti <šilič=

. ,! Č,.Ífř ?“ .:; „f
, fá— .
\ ' &' ,. e

a frutečnč neměla fill), aby ntaftně přeftóla
bobina fmou. Semi-ela tebg íťutečně
při "eftěm bitěti, ale pouge auletóni. _
*Brotoš 8 poměrou ani nebrej!

„ __ . i,
-.— . :_q—**.

\

V ' ,; * —————_., .
ňlžf'flžc| (fl “,k/f_át ČŠ

tinfťám. %ojíťo mibouc ftdle bógiiměbo,
bolo ie na outěť, a ob nepřátel gbito
ieft; i Sonatbas a bma bratři jeho pabii.
%neďa tis bitmt) obrátila fe nyni na
Gaule, i boniii bo ftřeici, a raněn ieft
těšte. SBiba nyni, ge bitma jeň attacena,
četl toběnci ímému: QBgttbni meč fmůi

a gabij mne, at fnab nepřiibou neigřótelé1
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a negabijí mne, pojmimajice je mi.
3 nechtěl oběnec toho učiniti, nebo byl
ftrachem náramnhm přeběíjen; pochgtií
tebp ©aul meč, a nalehí na něj; coš
ťbgj miběí oběuee jeho, nalehí i on na
meč jmůj, a umřel B nim. 253 ben pač
třetí po bittoě přijjeí číoioět 3 mojjta
(žauloma, maje rouchorojtrhané, a prachem
pojgpanou híatou, a směftomaíSamibomi,
še uteťí Iib 5 bitím), a mnoai 3 Íibll, těž
i©auí a Šonathaé jhn jeho gahgnuli.
S řečí Qaioib: Rteraf míč, je umřel
Gani i SonathaB jpn jeho? 3 řečítento:
SRáhobou jjem přiíjeí ťtomu, fbhš Saul
nalehí na meč hnůj; a řbhš na něho
boraáeli nepřátelé, řečí mi: Babij mne,
neboť mne obťličiíg ougtojti, a ja jejjtě
ším jjem; i přijtoupim ťněmu, gabií
jjem ho, nebo jjem miběl, je nemohl jim
bhti po jiném púbu; a maaí jjem forum:,
ťteráá byla na híamě jeho, a japonn
a ramene jeho, a přinejí jjem je tobě
pánu mému jem. uchytilo pat Samir)
roucho ímé, t03ttbí je i mjjicl'ui maji, co
byli 8 ním, a Etoiíiíi a píaťali a poftiíi
je aš bo mečem pro Gaule a pro Sonatha
jhna jeho,_a pro roejjí'eren íib, jenj pabí
mečem. žReí'l pat ŠDamib f mlábenci:
sBroč jí je nebál mgtáhnouti rutu jinou,
abgB gabil pomagane'ho onpobinoma?
S poručil gabiti jej. mařífaí pat Qamib
hořce nab jmrti ťtáíe (čaute, i přítele
jiného Sonathp, řťa: QIch, gabiti jjou
jlamní tmoji, Sjraeíi! Spomršen jejt jjtit
(žauíůro, jaro nětterěho gnejnepatrnějjjich
me mojjlu. (Šaul a SonathaB milí
a utějjeni pabíi, milujiee je ga jima,
taťě při jmrti nejjou rogloučeni. QIch
šaíojt mám nab tebou bratře můj a utě
j'jeni mě, Sonathe; jafo matťa miluje
jgna jmého, tař jjem ja tebe milomaí.
Qich,tterat jfou pabli jiíni, a sahhnuía
občni jejich maíečna!

Moaiimáni.

Gani, jenů opujtíí celty slšcině,
truchlimčho bojjel oíubu, ale nejtruchlimějjji
jeít tonec jeho. Bonjalt a jim nalehí
na meč jmůj. SDoioríjií tebp miru hříchů
jtog'ch jamororajbou, hříchem, jené náleji
mesi nejioětjji přeb ?Bohem ipřeb [ibmi.
Řehoř jamotornšba jejt gíočin, fterh'š je
přirogenojti Iibjťě příčí. Raábě gtoiře
má pučení, abh hájiío jiroota jiného tab
bíouho, bořub může. Rbhj píajjime
ptactwo aneb atoěř a ono je hama na
útěť, abaš tím nejemi a nemoíú: Silně
jejt gimot meímí brahh, já jim píútmati
nejmím! ia! i číoměť má přirogeně
pučení, abh hájil a probíuáomaí bobu
jíti jiného. Btoěř má toto pngení, ani;
jejt jobě toho ioěboma, aíe číomět má
tojum, jeft jebe poměbom, a můje cenu
Šimota pojoubiti; i'bo tebh na jiné hrbío
jahú, jebnú proti ímé přirogenojti a proti
jinému togumu!

Qínojebná proti togu-mu,nebot rogum
prami, še ob tohoto jiroota gáioiji celá
roěčnojt číoioěřa. Šimot megbejjji jejt
čaB jije, Žiwot buboncí jejt boba ání.
sproč tebg číotoěč ťráti jobě čaB jije, čaB

určeni) ř práci, proč béře jobě přilešitojt
gjebnati jobě gójính pro nebe?

SDáIe umašme, je jamomrah jahá
to prúmo bošjřě. %ůh to, jenš nám bal
Šimot. $a! nám Šimot, top chtěl, anij
jmime je ho táaati: sBrož jfí nam nebal
narobiti je břiioe neb pojběji? %! ten,
jenj Šimot bal, má fám jebing' promo,
gimot nam gaje maiti, ani; jmime je
ho tágati: sBroč nám giioot běreě, proč
prútoě teť a ne bříme neb pogběji?
Slet—hftebg žijeme, necht umíráme, boji

jjme, ?Bohu nóíejime. Bath to tebg hřích
přiojobomati fobč práma, fterěá jebině
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280511nóícgí! Slabá hiíáe, netbá ftatofta
meíníďó be3 pottcftůní tobo, img ti homo
li! mgťonatí, coš jcbíně tníšeti, coš icbíně
ftatoftomí nóIe3í? Webubc len i onen
tatorvou fměloftí uraácn a to3bnčmón?

QId), 3íomolnč 3abíjení íebe icl't bůťa3
ncímímě nepoíluffnofti, m3bom a nembčfu
! 230%, i bto3nč rníbóuí. sibgš člowět
oímčií fe učiniti tonec 3imotu Dvěma,
icft to talíř, info bg řcřl: Sid nepotřebuii
šóbnód) miloftí 930W), id o ně neítoiím
mice, at fi je Qiůb nechá. Bb: ieít ten
bibný šimot, rtu-953 mi bal. Webubu

čeťati, aš mne pomalá, 3bc mrbúm mu
ten šimot ímůi ! nobám, 3be ftamím fe
přeb foubnou ftolicí icbo, 3bc molám:
3x6 mne fuB a třebas obfuBl

QIj, biomů to íloma, tal še člomčt
při pouběm jící) m3pomenutí mífecct
btů3ou tme a omblěmá. 9303! udwmei
ťaábébo3ná8 taťoměbo neímíměbo 3ločimí

meč přes to mffeďo (btí nětteří
na3nabobomé problaífomati famomtaábu
3a iattjfi ítutet brbínftmí aneb afpoň 3a
ituteť ctibobně 3mu3iloftí. QImffat 3ptoti
míti fc 230511, icbnati proti 3ótonům
přitom) i proti múflomnóm 3óťonům
bojím, není 3mu3íloítí, nýbrž; níicnftmím.
thatnč mt) tmtbíme, 3: [amommába
3 bíbg a 3 neíftěíti ieft wíce [Eutet iíabotl)
nešli mušnoftí. Stabat co áóbó mětfíi
fila: ftóti a mgtrmati m boří, bolu, nebo
ftatfu a bíbč, aneb tomu mííemu máítem
učiniti tanec? Raábg' muíí přífměbčiti,
3: ftáíoft a mytttvaloft me hned) 3193)
jeft bůťa3em meIit'č íílg buffemní, amfíať
ůtčt přeb utrpením a ! tomu 3apomč
3cný útčt není nic jiného, n23Ii_3maIát
nčloft, boiúcnoft a ílaboft. (Si fnab
moiín, tterúš utítá 3 bitmy, ieft 3mu3ileifíí,
nešli ten, ttettj tam ftoií m obni při
blahu a 3í3ni a m pumu a befití, aj
bo můbcc obtamtub pomalá?

Umašme iefitč bále, jat íamomtab
3atmucuie ímou manšeltu a ímé bítrg!
Bailubuic immo muze [.pramcbíiměbo
a Iaítamébo, aut neběře na ímé bomácí
ptašóbněbo obícbu, ant iim ibuítá bto3ng'
ho! a trapný 3átmuteť na celý čas šímota
ieiió? Eo Íctnuti, ta bann, ten 3matet
při obicmení jeho [mtti, to [nab iíou
ong bity, ttctě bal manšelce 3a icii lánu?
in ieft to měnn otcnmfťě, l'tcté pn3ůfta
mil bětem imám? -—

%fiím ptámem tebp none cíttem
lihem, ttcří [ami fobě tata fc ftali, obpítú
flamněbo průmobu a pohřbu. Dna
pomašuje famomraáeblníta 3a člomčta,
ttetú fe m3boromitě ob Éoba obttbí
a íám 3a [cbou moft 3apólilt, jcně tu po
tání a ťímíření 8 %bem webe, čímá
bofó3al, še Ie tQSobu co tající fgn
mice blófíti neibce; tubíá Ie tafé círtcm
! němu co motta tfgnu [tvěmu ucbláíi,
anobtš bo 3amitá ! neměřícím.

Dítatně to3umí Ie [amo febou, 3e
co 3bc powěběno, nemůše platiti o Iíbed),
ttcří [ami febe 3 neboftattu 3btamód;
fmgflů 3amra3bili. Stabat ťbgš fe trew
bo Diamo malí aneb m m|o3tu nepraroí
belné pobobt) fe běií 3a příčinou nčialě
tčíefnč mabg, tat 3e čiomět není, co mafií,
co mlumí a co činí, toš omfíem nemůše
člorvčl! obporvčbng'm býti 3a fcbc ani
přeb $obem ani přeb líbmi. © těmi
taťé círt'em jináč: naťlábá. Rbgš byli
při fměm bobtím 3btamí jímota 3503
něbo a ctnoftněbo, i po imictí je cti a je
bo poímčceně 3cmi utlábá tímým oftat
nim úbům; i nepochybuje, 31:bofílí u ?Boba
miloftbenftmi pro malby ažtiftomg.jatoš
i pro ctnoftí fmébo přebeiflébo šimota.

18'
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93. Bamib ktfllťm.

2. 91761. 2. 4.

iebt) potom tága! fe Qamib ěoípo
bina, řťa: Mim-li jíti bo něťtetébo měfta
Subfřébo? SŠ řeťl óoípobin ť němu:
Shi bo erwnu. Šel teba Qamib tam
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gtóbnč aabit jcft. 932113paf, ťteří gamtaš
bili Síboíctba, přineíli blamu iebo ťfDami
bami, boufaiice, še melíl'ě boibou obměny.
Dbpomibaic ale SDamib, řetl jím: Šimť
jeft óoípobín, ttetúá mpímobobil Šimot
můi ge mfÍí ougťofti; ťbgá iíem bal obpta
míti tobe, Etenjá mi směftomal fmrt
©aulomu, abališ mnobem mice nyni,

..saw—wr

ífe mnim libem mm, a přifili magi
gpoťoleni Suba, a pcmagali tam Samiba,
aby l'ralomal nab Siraelem. QIlealbnet
ťm'ge moiíťa ©auloma, maul Sfboíetba,
fgna ©auloma, a učinil bo háIem na
miftě otce iebo, 3 čehož par pomftala
múlťa [ebm [et ttmajici, m níáto Síbofetb

ťbgj libé beóbošni gabili muse nemin
něbo, nebubu mgblebámati ťtme jeho
3 ruťg mafií a nempblabím más ge gemě?
!Hogťógaltebp Samib íluáebníťům imám,
aby gabili je. 5130 ímtti Síboíetbomě
přiNIa mífeďa poťolení iiraclíťó l'žDami
bomi bo ertonu, a pomaaali bo ga l'tóle
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nab mefifetóm Siraelem. 239!paf EDamib
me třiciti Ietecb, l'bgá ftalomati počal,
a ftalomal čtyřiceti let.

3 tábl ngni ťrál imfieden lib, ieni
byl 8 nim, ťSerufalému, proti Sebuňtfťým,
fteřiš pofub m moci fmé btšeli ietufa
lemfťý btab Sion. Spološ'm fe přeb
měftem, áábal, aby mu btab mgbán byl.
QIlevobpmatelé bali potupnou obpoměb:
más btab ie tal' pemntj, 3ch bo taťé
flepi a ťulbami ocbtánili. sJiemeibeš
fenu. SDamib ale bobgl brabu, a bgblil
tam a nagmal iei méňem mamibomóm.

llpemněn na lrálomftmi ime'm,bal po
mefiťeré gemi probláfiti: s]Zšogůi'támal-libt)
iefitě l'bo 5 tobu ©auloma, aby ťněmu
přiiiel. 3 ognámil iemu itattj ieben
flušebnif ©aulům, ge pogůitámá fgn
Sonatům, S))řifibofetbcbtomú. Webot', ťbgi
byl to pěti letech apoměft o fmrti ©aulomě
přifila, ucbopila iei m fttarbu a brůae
cbůma a utiťaiic Bnim, puftila bo, a ol'ul
baměl. SDamib poilal bneb pro něbo
a bal bo ! iobé přiméfti. Emifibofetb
přifieb, pollonil fe přeb frálcm ai ř gemi
a bál fe melmi. S řeťl iemu SDamib:
Weboi fe, neboť uminil ifem profágati
tobě miloft pro Sonatu, otce tmébo;
i bám tobě mfíeďg ftatťg Gaule, běba
tmébo, a iibati bubeš mibgdg ga ftolem
mým. Wifibofetb čůftal tebt) u Ptále
a tábl přiimg ge ftatřů Gaulomýď;

% přemobl SDamib mffeďg nepřátelg,
ob nit—biSiraeliiti ai botub fušománi
byli, pobtobil fobé iemě ieiiib a togffiřil
melmi řrálomftmi ímé; nebot Qoípobin
ašůb gáftupů byl 6 nim.

Monima'nl.

Mifiboíetb, mnu! hale Gaule, byl
cbromp'. 3 m neimpríicl) ftamed) i m bo
med; řniáat a řtálů nalégaii ie libé smtga

čeni a iařťoli bt) tábi bali polomici
potlabii fmtjd), ťbgbg fi mobli tomné úbp
neb gbtami gafoupiti, nemogno tobo bofici.
Emili tobičomé, ťteři máte bitťg mefťtge
abramé, maite fi tobo íftéfti a baru 93oiibol
Saťé to bobatftmi pro bitfg i pro máBl

Dno fniiecl bité přimo ťimému
pocbtomeni minou fmé cbůmt), ťtetáš
puftila ie na utěťu a úpabem tim noiťa
utlébo fgnťa mpmřnuta aneb těžce pota
něna ieft. —

*Bocbtomeni a imraačeni bitef poíub
čaitoťtáte ftámá fe minou cbům. Dbg
čeiné fměřuii fe bitťg mlabg'm bimťám,
ftetěg omííem ani řábuébo namebeni ! iid;
blibáni ueobbrielt), ani bofpělébo togumu
a potřebné gřuffenoiti nemaii.

Sid; minou nělteté bítl'g boítámaii
aánět oči i oilepnou, ttpi bolenim blamt),
iánětem moóromé blány a umířaii; neboť
B utlg'mi bětmi mgcbágeii náble na ptubťé
flunce a řbpj iim bitl'p na rufou uinou,
Elabou ie na mea neb ťbeťoli na ttámniř,
tal še flunce imiti iim bo oři aneb na
bolou blamu a tim film) námal řrme
bo blamg půfobi.

ýrbati libé na mětfiím bile minou
fmg'cb cbům [btbatěli Weboť bité nerobi
fe B btbem, ntjbti B páteři tomnou.
sBalli mfiať cbůmě íe přeB tut'u přebobi,
aneb-li něťbe na gab pabne tař, še fe páteř
potouibá, čili něřterý článeť té páteře
ge fmé pánmice mgml'ne: tu íe páteř aťřimi
a btb gapočal. Dbpčeině cbůma, ibn;
fe něco taťomébo přibobilo, gbáaně přeb
treftem to aamlři a gapře; bitě pláče,
poněmabi ttpi boleft m řřiái, ai paf rána
íe gaboii; tu po čaíe teptm tobičomé mibi,
ěe maii m ťolébce mrgáčťa. — abgbp
mňa! :bůma měla rogum, ibneb by pomě
běla, co ie nebobému bitěti přibobilo,
aneb íama by 8 nim ! léťaři poipifiila,
aby čerftmou ránu oblebal a páteř břime
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nešli mnitřnčtana 3toíolomati, 3aíe natom
nal. $a! by bitě mělo boleft čratni
a nabylobg opět pramíbelněbo 3tůftu.

Sina cbgba cbům Eúmó ta, že nepo3ot
noftč ímou namábčji bitě fn'ilbáni, ťbgá
totiz Polčbl'u iebo ftamí tof, še ímčtlo
benní pabá bitěti přes blanm. SDitěifouc
přiro3eng'mpubem ttomu mebeno, oblíší
fe po ímětle a nemůše-Ii [mětío Ínabno
mibětí, blamou a očima Ii pomábú, aj
3či,oblubpaprílčg pobaii, přičem3ft omnem
oči můše počtoutiti. © tom ani mlumiti
nebubu, jara to chyba, tbgš cbůma B bitě
tem btaiíc íama ífilbá a pontěíti-li fe bitěti
nápobobeni tě eboby, iemu fe íměie
i ie mgbí3i, aby iinúm ru potěffeni3anilbalo.

měťbg tafě nero3umně cbůml) ob
malg'd) bitef 3abibaii, Ibgš tyto poťoině
ípi. SŠ ftalo fe ii; mnobbgttáte, še fe
tbitfám m tatomé cbmili boftal mepčomg'
bobgteť a obtg3l iim prftičťg u nohou
neb u entou, ano i roštu 3 noíu a 3 tmáči.
Bím, 3e fe bomóci froině boftala i bo
ímčtnice a obtg3la celou tmóč bitčti
lo l'oIébce pomiiang upemněne'mu, rterěá
! [měmu [ftčfti po tříbenní bolefti 3emřelo.

Saro toto &)ng mabi tělefněmu mými
nu a 3btami biteť, ta! iíou 3aíe iině, čtete
ta3i buffemni 3tůft a buffemní 3btami
ieiícb. ěem naleši brašbčni bitet t3lofti
a bnčmu, ng; fe iim neminně btačfg
beton pto poubě íftábleni. SDítč čafto
ffhíblené búmá par pacboletem 3loítng'm
a člomětem 3učimým. — sBobobná cbgba
ieft, ťbgš bítč fe nata3ilo a cbůrogtuto
ieni pláče iebo buť oíobu aneb mčc,
o Pteron fe nata3ilo, bitím ialo tteftaič.
Sim 3atlabá fe to ftbci bčtíl'ěmmítimoft
a ro3um iebo umábi ie to blub. Bépe
fe bitěti poílouáí, ťogš fe iebo neopatr
noftí a ftřefitěnofti mina bá, a ne ofobč
neb mčei nemínnč.

Seňtč fíl'oblimčifíi můáe býti Ieláni

biteč, coš fe bčie, ropě 1mn ebůroa čertem
utiťá a ono to famotč fe běíí, aneb ropě
3 nčťterčbo '3arouti 3mláfítč 3a fíeta nětbo
naň mgbafne neb 3atuupá, aneb řbgá
fe 3a mečem teinč Hepa, na bmeře “habe,
řetě3em řinčí a bubůl'em bto3i, aby Dítě
uleblo, umll'lo a ufnulo.. Gem též náleši
fttaffeni bitet čertem a metlou 0 [na.
%)?itulóffi,mafftatami o mafopůftě, pomi
banim 3a mečem o fttaffibled), 3aťlenýd)
oíobácb, pominutg'd) píeď; a t. b. 8 těcbto
neto3umnýd) mčci ponlo jii3tiííceeo nentčftí.
SRM! biter fe tim naplňuie btů3nými
obra3g, [[abě čímg iegiid) fe přepínaii
a 3atlábaii fe nemoce netoliro bunemni,
nýbrž; i těleíně a čafto po celý šimota
čas trmaiíei. in! 3 tobo porbá3i tčefeni
turon a blamg, to3ličnéštčeče i pabouci
nemoc. 8 tobo té; pocbá3í, še mno3i
libé 3ůftanou boiócni po celý čas šimota
fměbo, netoliťo binary ale iíilni mušomě.

Ronečnč [Inní iefftě pobotl'nouti,
je nčťbg dgůmg neftybatám 3půíobem
6 bittami 3abramaii, aby je ufoiilg aneb
nfpalp. Eim fe bitěti nátamně Mobi.
!IRoubrěmu napomč3! s];štrotoš, máš-Ii
malé bítl'g, ímčřui je Iibem ro3umnóm
a muíiě-Ii ie fměčiti bimťdm mlabóm,
pončui je a bobliáei iírn pilně. %ch
buiíf taf 3e 3Iě můle, 1an 3 neto3umu
a 3 nemčbomofti.

94. Bamio přenel'l atom úmlmm)
oo amfalema.

2. Redl. 6. 'Z.

Gbromašbil paf iDmoib mfíeďg mýv
botně 3 Siraele a Hel !! nimi, aby při
me3liatcbu $oši bo Semíalema. S m3ali
ii 3 bomn QIbinaboboma a natočili na
mů3 nomó; D3a pat a QIbio, [gnomč
QIbínabobomi fíli při roo3e, oftčíbaiice
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atcbg %ši. SDamibpat a memeten Sirael
„Ii přeb ěofpobinem, btaiíce na wife
Iifč náfttoie bubebni. Sho; paf přímí
ť bumnu jebnomu a můg trochu fe na:
cbg'lil, matábl Dan turu íwou ? arffe ?Boáí,
cbtěie gabršeti ji. 3 toabněmal fe ©0
[pobin na něbo a potreftal bo pro tu
raffetečnoft, tať je umřel u (zuby %oší.
%d! [e lebg SDamib ěofpobina ro ten

ŠŠŠ

\
$““

$?
_.
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mášbil. SDamib fám oblečen ifa na bílé
roucho ťněšffě, mffcďa ťnišata Sftuelífá
na celé ogbobě ímé, tužší m neiíťmoftněi
fíim oběmu, a neíčíílně 'mnoěítmi lihu
promógeli atdm %oái B bubbou, gpěmem
a pleíáním. ngě poobenli ti, fteřiš neíIi
archu, na fíeft ťroťů, obě-tomalipofagbě
mola a ítopce, a SDamibraboftipoftaťogval
ge wifi [ilg přeb ěoípobinem. % ťbpš

ben, řfa: Memi; mejbe fe mně atcba
Qoípobinoma? % nechtěl maiti atd); ť
íobě bo Serufalema, ale nechal ii ro bomě
Dbebeboma, fbeš gůftala ga tři měíice;
a 23% požehnal bomu tomuto pro archu.
Qogměběmfe Qamib, ěe požehnal ěoípo'
bin Dbebebomomi pro atcbu $03i, umínil
íobě ii přeněfti bo Seruíalema. (čim-o
mneďen Sirael fe ! této [[anmofti [bro'

přeftóíněbo ítánťu, ftety'ě byl mgbělal
ŠDamib na boře Gian, a obětomal Sba
mib přeb atcbou oběti gúpalně i poťoiné,
a pošebnat mffemu Iibu me imenu ©0pr
binomu. 5130mpronane' pobožnofti togfógal
iebnomu ťašběmu 5 přítomných chleba (:
mafa pobati, načež [ib [e natorótil 6 meíelim
bo bomů Mód). QImffaťmichal, manšelťa
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Qamiboma, pofmiwala fe jemu o tomto
bo, ge poíťaťomal přeo archou ýoípo
binomou, jaťobg fe to neítoronámalo B
bůftoinoíti ťtólomíťou; již ale Qaraib ob
poměběl: sBřeh Qoípobinem, řtetg'š mne
mgmolil a přiťúgal mi, abych byl můbcem
Iibu Sítaelíťěbo, cbci poníženg'm býti a
iefftě opomršeněiffim, nešli jíem ie učinil.

ma to ftatal ic ŠDamib o bůftojně
gřigeni ílušeb ?Bošícb; toabělil ťněái na
čtgrmecitma tříb, a óříbim gpěmáťg ufta
nomil, abl) na ťašbý ben cbmóloapěmg
fe cti ašogi m [tánťu gpímáng byly o.
nařibil wife, coštoli ť toómnošeni cti 2303
floušilo.

s130 něiaťém čaíe, ropě bal óoípo
bin ?Damibomi pofoi obe mffecb nepřátel
iebo, nmínil íi SDamib, ge mgftomí cbtám
Šoípobinu; pomolam tebg ťíobě ptotoťa
s)totbana řeťl ťněnlu: óle já bgblim to
bomě cebrome'm, a archa %oáí poftamena
ieít m pouběm ftanu 3 ťogi. % řeťl
sRatban: %Sííeďo, coš ieft to ítbci tměm,
učiň, neboť ěoípobin S tebou ieft. QIle
m noci řeťl ubofpobin fmatbanomi: Soi
a mluro ť ílušebniťu mému Qamibomi:
Eoto pratoí ěoípobin: Eg mi chceštogfta
měti bům, m ťtetěm bgd) přebómal?
Qobře if! učinil, ge jíi uminil m [tbci
ímém, ftamětil Dům jmenu mému; ale
ty mi nebubeš ftaměti bomu, núbrš ípn
tmůi; aš fe mgplní bnomé tmojí
a uíneě B otci “vámi, mgbubím
íímě tmě po tobě, a utmtbim frá
lomítmi jebo, tenf mgftami bům
jmenu mému, a já npemnim trůn
ťtůlomítmi iebo aš na měťg. Sá
bubu jemu ga otce, a on mně bube
aa fgna.

%oaiímáni.

1. 'Damib naftoupim na trůn blomně
a přebemííim o to fe ftatal, aby čmele=
bil boboílušbu a učinil ji [ibu fměmn
milou a půmabnou. Bo mlábg Gaulomg
ulogena bylo archa úmlump m Ritietbiagim,
ťbeš byla info 5 oči Iibu a pognenábla
m gapomenuti přicbáóela. SDamib ji tebg
bal přenéfti bo blamníbo měfta a to
apůíobem melmi ítomným, aby fi mfíelite'
poťoleni Satobomo umeblo na paměť, ge
jen tenťráte m ípoieni íettmati o lihem
ob ?Boba mgmoleug'm gůftati mobou, Ebgš
mfíid'ni botlimě iebine'bo %oba [měbo ctíti
o přiťógoni iebo gacbomómoti bubon. 239W

ŠDamib přeíměbčen, ge nemůže ťtúlomítroí
jebo na bloubo ftáti a že nemůge býti
ro něm poťoie a blahobytu, paťli nemá
ím. miru ga blamni pemng' aóťlab fmůi.
Eat to bylo již tenťráte, toť to až pobnee.
Gmětíťá moc, chce-li pemně ftóti o bla
bobgtu nárobů, iimg mémobí,napomáhati,
mufí míti go pobťlab gáťonů [mócb [m.
nábogenftmi, aneb aípoň neími gáťong
ímómi niťbeá proti nábošeníťčmu pře
íměbčeni a íměbomi pobbanúď) fmócbgamo
biti. Webot' náboáenítmi mčbělámá mtamní
pomabu lihu, ieít pramen tuned; cnoíti a
můbec mefíťerénlemetnoftí, íilg o ftatečnoíti
jebo; ono učí nátobg taťe' ctiti geměpána
a obětowati íe ga nebo pro %oba. Sat
mile mííať ímětfťó mlába nábošenftmí
ímád; pobbang'd) na obpot íe ftamí, aneb
toóličnám gřigením ímg'm nábošné citt)
pobbang'd) fmóď) bubi, bnbi ípolu i
cnofti a mtamni pomabu Mid), a 6
tou íe pat trati i pofluífnoft f geměpánu
o obětarooft pro nebo. 8 tom íměbči
běiepiB mnobg'cb nárobů, netoliťo šibom
íťébo, nýbtš i řřeft'aníťg'cb.

Wa přitlab: Sta ťonci minule'bo ftoleti
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btali toglični mubtlaiiti to gemifrancouíťě
ím. mim io poíměcb; na to i mlába při:
jala náblebg jeiicl) a mgíionpila proti
ím. náboženítmi, babonc 5áťonp tiibamé, a
begbogně.8 tobo políla ioffeobecnáapouta,
a bobaptáčbná mlába ob těcb, l'tetócl) top
cboioala, potupně ímtgcna ieft 6 trůnu
a potoftalo 5 tobo neímime' ťuoeproliti.
Sibo čte Dějepis onětbno bnů, malamč
ioibi, ěe i nejmgbělaněmi nátob, ial'mile
íe abaioil míry a básně %oái, ieft tale
proft neimgneffeněiííid) a nejútleiífid) citů
láflg ť 230611,a še tebbg ftáioá íe nítobein

poblóm, nepoctimg'm, neíměboinitúin, nepo
baing'm a frutbm. i)?iťbo mii nebomebe

ioětoobiti ani u ipojení B nejmětííi beů:
gou. —

me to meči, ne. to hráče přeb brhel

nimi tteftg gaťlábá fe iiitota a beópečnoít
trůnu fmětílébo, ale toe cnoítné, io mtanmé
pomage libu. 91 co jeít mtamná pomaba
celebo nátoba? (Snoft uftálená, cnoít
ialo to přitogenoft nátoba přeíílá: ťmět
to fm. náboáenftmi, čili nábošenftmi íťuttl)
ftále jemeně. 8 tobo teho plyne, ,že
rúbači, a můbec tofíidřni, jenž ímóm jeb
nánim aneb láimúmi nominami aneb
jaťómil'olim banebinjmi ípiíg přiípi
maji ! potlačení nábogntjcl) citů to lion,
iíou netolil'o ííťůbcomě oněcl) iebnotli
mód) libi, iicbá ťbegbognoíti přemlou
maii aneb gamáběii, ale ,že ifou fpolu
ťttťomě, lteři pobtúmaji i meřeinó poloi
celé gemč, i tolafteneďě ctnoíti nátobů, a
tim i begpečnoft ttůnu!

Rtoupg a fttgeni mtal'ů, ohně a moing
iíou melil'é pohromy, běba ťagbě gemi,
lamš pabuou, ale ioětfíi, nešli míleďg toto
bobromabg, ieít gtráta gbogné a mtamné
pomabg nátoba 

2. ŠDatoibtaboftipoítalomal
přeb óoípobinem. ŠDaroibtotiž;byl
naneimg'fíe potěfien 5 toho, že báno mu

atdpi iimlnion přenefti na mifto bůftoi
iiěmi a melebněifii, bo Seriiíaléma, ťtetéšto
měíto bylo iato ftřeb, iaťo ítbce celěbo
nátoba; potěffen byl 3 tobo, še tato
ílamnoít přenefíeni mám a ftánl'u cípoípo
binoma naleóla mneobecnébo účaftenftmi
a ale lib ge mnecl) trajů íe fem přibenul,
aby bol fioěbťem a účaftniťem [lamněbo
průmobu. into taboft, toto nabffeni
mgfli ímé (btčl SDamib bieroně přeb
toeí'íl'eróm nátobem oíměbčiti, proto oběn
to neifťmoftněiífi toucbo fioě počínal fobč
ptáme iaťo čloměť, ienš neimpěfli tabofti
plefá. (Duel) iebo mčnáfíi íe toe ímětě

mgčfiim, gemě mu niaťá, on tabofti
[táče — Sioto iebnáni Qamibomo gbiilo
fe bóti manšelce iebo Dlicbol íměflné
a nebůftoiné, a ta! ínab imnobúa čtenářů
nanicl) pobobně ímáffli; než my to tom
mibiine melmi máánú íťuteť poroty. Sba
mib byl ltál ímé bůftoinoíti boťona
fi íměbomú, íťmoítnébo toucba i nábbet
nebo bomu milomnó, přiínú toe ímúď)
ťrálomíťg'cl) toóťaged) a činecl), mag boťona

máámj; amííal' přeb óoípobinem ii počínal
acela jinal', neš obyčejně io bomě ímém
aneb m poli přeb imám moiíťem; tu fi
počínal co nejmenífi 5 lihu, co bitě
neiílabfíim plefein nenene. (šám tať
[ioěbči,an bi lítoé manželce: „Web Sáoípo
binem chci poničený búti a ientě opoiot
áeněmim, nešli iíem fe učinil."

Sebo přillab aabanbuie mnobě
lřeitanp nani boby. (Si neiíou meči
námi libé, fteři jbouce bo l'oítela neb
gloftela itgbi íe pottopiti íebe ímécenon
mohou, ťteři ftgbi fe přeb oltářem ano
i při pogbmibománi neiíio. ímátofti
meči míli fmatou řábně polleťnouti a bití
fe to ptía, ftgbi íe cbobiti poťotně ro řabě

B jinými lřeíťanp při ílamnýcl) průmobecl)
o řřigomúcl) bnecl) aneb pobobng'cb.

iaťomg' ftub ieít potupng' ftub
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a projcajuje buii neměbomoft u měcech
fm. mích, aneb ftrach přeb potupou nět'te

tých libi.
SDim, še taloměmu jebnani leši ga

góllab neměbomoj t, poněmabj,lohbg
měběli, co mfleďo obřabh citťemni 5name=
nají, jalé přebůlešité ptambh, napomenutí
a mhfttahi) připomínají, nemohlibh leč
B hoclimofti a 8 patrnou porotou toho
wfíeho je gúčafinitis— aneb toto iebuúni
pocháai ge ftrachu přeb něltech'mi ufltě=
pačnh'mi libmi. Qino mica, i fašbh, lboš
je lni hláíi, má ímé ufjtěpáčlh, totij
neměěici, begbojnilh, lřimopřiíejnil'p,
togpuítilce a gločince, lteři abl) jme glě
fměbomi galřiťli aneb uípali, ge [mathch
měci Šetth fi tropí a přeji, abh talte'š
činili mfjiďni oftatni. io ptáme jíou
ti libé, o nichg bi pijmo: „Žilagen pcami
to [chci fme'm: %eni Éoha" Qlle talomhch
libi a ujublů jejich nema fi togumnh
čloměl ani mffimnouti. Rho má miru,
má je t ni hlafcti a nemá ob ni pro

šóbnou příčinu a teph ani pro šabně gahan
beni upoufltěti. (Si jmi fe iloměl fthběti
ga to, co jeft mlaftně chloubou, cti a [lamou
jeho? ©mi je fthběti ga [mě fpojeni
8 Qšohem? ga [mou laíťu ! ?Bohu?
aa tu [lablou naběji, ěe mas nim [pojen
bhti na měčnojti?

©le, ťbpš nělbo ěelne přeb nepřá=
telh čeílě natobnofti: Sii jíem echem,
neobbimujeme, nechmálime pomohu jeho?
s)teni to toliť jaťobh řell: io má čeft,

to má chlouba, je jjem já úbent nc'noba
Gejťěho, ťtetěho je nilbh nechci a nemohu
obřici. iRomně, Fogg jíi fřeíťan, můžeš
a jmiě je nehlafcti ! míře ímé? Sliema
tobě ťřiš, jalo jm. sBamlu býti chloubou
tmou? Salou máš pomahu, jalou čeft
m těle, lbhj nemáš ani tě jehnatojti,
ath četl aneb fl'utťemofměbčil: Sá jíem
ťřejťan, já jfem latolil'! poněmabš fnab

nělteři grábcomě ciclme a Rcitta opome
ěeně aneb 8 i'iíměfffem pohlibnou na
tebe? — illuáe nechť je tobě mhjmčji,
mfjať, bhťbh bhli libé ti buchu febe poblej
fliho, tmě febnatoíti, tmě amušilě pomage
to [chci fměm úcth obepřiti nemohou. —
Qlle nabemfle to jbou íloma sBáně, ltecěš
5 mhjli nepoufjtěj: „Rho mne mhgná přeb
libmi, toho ijá mhbnóm přeb Dtcem
ímhm ro nebeíich."

3. QIjá upemnim trůn fta
lomjtmi jeho aj na mělp. — íal
malágal 93ůh úfth proroťa sJiathana ŠDami
bomi, m ltechchjto jlomech legi anamenitě
protoctmi o buboucim mefiúfji, ješto
l tomu mělo přiípěti, abh až přijbe,
[nabuěji pognún bhl s]3cmni jlib mefi
dnjlh banh ptacobičům m taji přebpoo
měběl přichob Šneíiafjům, ale beg určeni
čaíu a mifta jeho natojeni, aniž bhlo
ubáno, gjalěho ťmene mhjbe. SDtuhě
přebpoměběni ognámilo, še mhjbe ;, ťmene

albcahamoma. Sřgti určilo, še mhjbe
gbebet Slalomhch. Gtmrta připoměti ohla
fila, je je nacobi spotomtů Salobomhch, ne
pal gpoťoleni (Šfauoma. sBátě prococtmi,
ťiete'g umicajici Salob bal, 5měftomalo,
še mhjbe apololeni Suboma; a toto
poílebni ptami, še bube [hnem ;; bomu
Samiboma. — llmaá, milh čtenáři! jal
pobimně %ůh jam mhlteflil obrag hubou
ciho ©pajitele, aby aš přijbe na jmět,
jmět ho pognaL „lefjal na fmětě byl,
a jmět ho nepognal, bo mlaftniho přifjel,
a [moji ho nepognalil" —

95. Qřid) ,Gomibiim.

2. král. 11. 12.

% ftalo fe taťč, je poílal SDamib
Soaba B mojílem proti lemonitjltjm,
jam pal gůjtal m Setujalemě. Sebnoho
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bne mftal3 Ioše iměbopo poItbni a procbá
3el fe po náftřeffi bomu tráloroítčbo
a u3řet šenu, ana ie mnie naproti.
íá3at íe tebbg ttál, fbobl) ta 3ena byla.
3 o3námeno mu ieft, 3e ieft to ?Betbíabě,
man3elťa llriánoma, iebnobo 3 boiomnitů
Qaroibomóď), ťteróš ptáwě nebo! boma,
ale boiomal we moifítě.

Db tě boby obmg'fflel, ftetařbg
ji mohl míti 3a mangeltu. 83le tento
břifíntj umgíl mgfonati mobl, uminiI
uriáffe o šimot připrawiti. — 2533rá3al
tebt) Souboroi, aby poílal uriáííe bomů,
a tbná tento přiňeb, pobyl něiatú čaB
u frále, napíal SDaroib lift Soabomi
a poílal po unáííomi. (štálo pat ro ltftu
tom: *Boítamte uriáfíe m přebn boie,
ťbe ieít neifúněini bitma, a pa! opnítte
bo, aby 3abgnul. Soab neměba, proč
brát 3abgnuti uriánomo blebá, učinil ble
to3ta3u, a llriáě to bitmě 3abgnut.
sBoílat tebg Soabpoíla a o3námil tráli,
3e umřel llríáě. llíIgfíela tobě manšelta
llrián'oroa fmutnou 3prámu tuto iplaťala
bo. Rbgš ale pominu! čas ímuttu, m3al
ii Qamib 3a manšelťu a umebl ii bo
bomu [mébo

alle nelibilo fe Qoípobinu, eo učinit
“,Damib; protoá poflal f němu matbana
protota, ttertj3 přiífeb EQamibomi četl:
SDma muší byli to měftě iebnom, ieben
bobatý a btubg' cbubg'. Bobatú měl
omec a molů melmi mnobo. Gbubý
pat nie iiněbo neměl, tromč iebne' omce
maličtě, ttetouš byl toupil a cbomal,
a fteeáš obeoftla př: něm a při běteá)
iebo, 3 cbleba iebo iibaiic a 3 čifíe iebo
piiíc, a m tůnu iebo ípámaiíc, a byla
jemu iato bítě miIá. Římě, pat nčiafó
poceftnt) přiffel tbobatěmu, necbtěl tento
m3tti 3omci a 3molů [múcb aby ubělal
boby poeeftnčmu, ťtetg'šbyl přinel ! němu,
ale m3aI otoci mu3e cbubčbo, a připtamil

3 ní pote—mg pro bafta ímébo. ©Igne
to SDamib ro3bněmal fe na člowěťa tobo
náramně a řetl ! s)tatbanomi: Šituf ieít
šaoípobin, še boben ieft fmrti číomět,
ftertjš to učinil. S řell matban Qami
bomi: 559 ift ten mu3. ioto ptami
Epoípobin Sbůb Siraelftg': Sá poma3al
tebe 3a trále nab Síraelem, a mgtrbl
iíem tě 3 tuto (?:—autom a tuned; nepřátel
tmbd), učinil jíem tě pánem nab Siraelem,
a ieftli ti to málo, přibám ti ieíítě wíce.
s];šroč if! teby činil 3lě přeb obličeiem

mým? uriátTe 3abil jft mečem nepřátel,
a manáeltu iebo m3al ift íobě 3a manšelťu;
prot03 protímenftmi přiibou na tebe
3toIaítnibo bomu tme'bo. 3 řeťl Qamib
[ matbanomi: Bbřenilt iíem óofpobinu.
Sier! Watban: óoípobin taťě promíii
bříd) ttoůi, protoše m93námáš a lituieě;
neumřeš; ale poněmabš if! bal příčinu,
aby fe roubali nepřátelé Qofpobinu, umře
ígn tmůi, tterg' fe narobil tobě 3 ?Betbíabě.

Stání! tebg óofpobin bitě, řteré3
obbr3ela ačetbfabě, a 3emřelo [ebměbo
one. me3apomněl SDamib 3a celg' šimot
ímůi na břid) [páchaná-, čaftěii bnem
i noci plátamal a ! Šobu fe moblil:
©mitui fenabe mnou, %oše! poble meltébo
míloírbenftroi ímčbo, a poble mnošftmi
flitománi [mócb [blab nepratooft mou.
Weboť nepramoft fmou iá po3náwám,
a bříd; můi přebe mnou ieft mábgďp.
iobě fame'mu ifem břeífit, a 3lě přeb
tebou iíem učinil. Dbmrat tmář tmou
ob břtcbů mód), a íblab mffeďp neptan
moíti mě.

Rnitmánt.
1. 'Bíímo fm. mgptamuie tento příběh,

ne abgcbom naněm blebali omlumu břicbů

huba), ale abgcbom ft 3něbo m3alipotřebnou
wýftrabu.
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a) 413mm;ieben ťašbó poťorně [máš
lei fám o fobě. Qbo ftojí, bIeB, alma
nellefl. (1 Řor.10, 12.) Samib byl
muá ble [tbcežšošíbm ing ťrálemmocným,
ítomným, íprameblimúm a moubrg'm
a přebce gbřcífil, těšce čbřeífil. sBroma

fám o fobě ptami: „Sá řcťl ifcm m bojnofti
ímé: mcpobnu fe na měťt). — Dbmrátilě
tmář fmou obe mne a učiněn nem aformon

cenp'J' (Šalm 29, 7, S.) 91 na iíném
miftč bi: „*Brmě neš iíem fniáen byl,
id iíem čaminil, ptotoá nyní řeči tmg'd;
oftříbóm." (Šalm 118, 67.) muze fbgg
fám ŠDamib byl člomčťem Hebťóm, molá
iiftg' fmatú učitel, Ífi tg fulněiffim? ngá
on Heil, mgflič, že ty gůllaneč ftúti?

b) 513mm; bubiě ťašbú pamětlim

ímé ťřebfofti a mttťamofti. mogpomeň

fe, milý čtenáři! iať mnobóď) bobrg'd;
přebíemgeti ift jiš učinil. 91 ťolifu iid)
ifi boftál? 8 mečem ift mnobbgťróte
iiš neměběl, co ift fl aréna byl uminil.
3 rána iii alěmu gruntu fměmu glořečil
a na měťg íe bo obříl'al, a ga něl'oliť
bobin iii opět bo nebo upabl. 2M), čloměť
poboben bómó mětrné ťotmtbmi na ftřeífe;
iať mile jiný gaměje mčtřiť, ťoroubem

již po něm fe točí. iš boťonali libé mimaii
fme' flabč cbmíle, ui Šimotg (ženatých neifou
proftg ob mned) [ťmtn a pofle'íťů.

c) *Brotoš ťonei B bágní a 8 třefenim

fpaíeni fme'. Wiťbg fe nefpolěbei na febe,
na fmou boíamóbni gacbomaloít, na fmě
bobrě "11th a mgcmičenoft m ctnofti.
Sň běbícem břichu i tteftu prmnid) tobičů
a ačrolí ťřtem fmatg'm byl 8 tebe fňat
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břid) ittej't, mranmi jlaboft, tento nájlebeť
prroníbo břichu, m tobě aby! a proto;
meIice je l'Ioníě ! glému, protož potře
buješ neuftale pojily a miloj'tí 8 nebe.
QI ťbgšfi ípořIabp mííoftí QŠoáím bojnojtí
nabyl, pamatuj, je toto poťíabg nojíě,
jat bí QIpofjtoI, m nóbobě hliněné, nad;
můáe jnabno togtříjjtěna bp'tí. &%tomu

jefjtě mgpomeň, je nepřítel jpajp nafjí
cbobí jmětem, blebaje Pobobg jeáral.

d) QImjjaf tonaje jpajení ímé Bbásní,
proto nebuB malompjlnú aneb příliš
úgfoj'tlimú, ntjbtá búgeň tma bubiš ipojena
B nabějí a B bůměrou m %Oba. %eboť
u Boba jejt milojtbenftmí. (Šalm 61,13.)
Dn neba poťoujjetí nás nab to, co můgeme
jněfti, ale učiní B poťufj'enim i ptojpčď),
abpcbomjnejlí. Dn mpflal nga jměbo
na jmět ne pro jptameblitoě, ale pro
bříjjnil'g, aby je blebal a aby nejabgnut
niťbo, ťbo to nebo měří.

2. S řetí SDaioib: Bbřejjíl
jjem ípojpobínu. ítpta bylajloioa,
ttetbmi %atban fatal trate břídmn
ťIefIěbo,ale tra! negamřel jrbce íroěprambě,
ač bo ranila. Sapomněl, ge jeft Eratem,
aby toIíto o tom togjímat, je jej't břífjní
tem. 3 amolalz Bbřejjil jjem óojpobínu;
toto magnání ijo 3 blubínp jtbce jebo,
blaB jebo fměbčil o meliťě fajicnojti
a aformoucenojtí mgfli. *Bognejte tuto
melit'ou potom magie, jen; měmobil tíjícům
libí, celému natobu, a jeboá ucbo utopilo
cbmalořečemi cbmalogpěmůmtěboá natoba.
slíto tuto potom a ťajícnoft bojjel ŠDatoib
u $oba miIofti a obpufj'tění břichu. —

3 nám cbce QŠůbbřícbt)nafj e obpuftiti

a ř tomu řonci uítanomíí Špit Éoěí
fmatoít potaní; ale tato jmétojt jen
tenhate půjobí Šáboucí obpufjtěni, Ebo;
břífjniť gbřídjů jináč) je mpgndroá Boptani
bimou poťorou a ťajicnojtí. s]Lšpjjntjm

je 58135 protitouje. Wecbat jej't břífjnít

inuš jebe msnefjenějjjíbo j'tamn, necbaf
bobatftmim bůftojnoj'tí, a jmětíťoumášnoftí
přemtjfjuje baleťo gpoměbíníťa, m gpoměbi
je přeb ním mají potořití. SDamibnejtól
tu přeb matbanem co tra! přeb jiným
pobbauúni, ntjbtš íta! tu co břijjnif přeb
mpjlancem $ogím. iai taťébobáč,bůjtoj:
ní! i tníge, an ťrúčí bo gpoměblniee,
l'róčí tu co břífjnít přeb mpjlance 230350,
aby pomoci jeho 8 ašobem mpjebnal
ojptaroeblněni ímé. 3 přinúfji B jebou
tníbu jměbomí jmébo, to ťterěáto ťnige
nejjou gagnamenanp jebo bůj'tojnoj'ti, jebo
potlabg jmětíťě, jeho chlouba a fláma
megbejjjí, ntjbrg gapjánp jjou tam jebo
glě jťutťg, bříjjně Šábojti i mgfjlénřp
a opufjtění bobtg'd) jl'utťů; přinajjí Bjebou
tu tnibu, ble ftťtěš ma jebnou ob $oba
jougen býti, a ta gajíňé nepoít'otuje příčiny
t mpnójjeni je nab jiné, anobrš ! ftubu
a ! jnišomóní jebe přeb QŠobem i přeb
jebou fantóm. — SDIDÍDŠťbo jji gbřejjil
8 SDamibem, 8 SDaioíbem je pofoí: a B ním

plaťej chybu floou a S ním jetrloej
to upřímně tajicnoj'tí! —

3. pao obpuftil Qamibomi těáió
bříd) jeho, neobpujtíl mu mjjať trejtn
čajnébo. SDítě jebo raněno jejt nemocí
a jťonalo jebmébo bne; a jat protof na
poměběl, i to ga trejt $oáí pomašotoati
jlufjí, co potťalo ŠDamiba m nájlebující
bobě, ja! o tom íbneb ujlpj'jime.

3 nám, fbgš jmúd) břícbů upřímně
getíme, 3 nicb pomftati je jnašíme a je
3 nid) jťroujjeně apomíbame, obpoufjtí
QŠůb jať tgto břichu, tať i mččně trejtp,
ale čajné najlebfg břícbů nám neobjimú.
5329 maji býti nafjim treítem bojicim
a naíjí mtjfttabou pro buboucnojt.

muže ínájjejme rabi ganouáeně trefil)
čajně; nebot coš jjou u přitomnání ! těm
nejmímóm barům %oáím, jeng jíomou:
Djprameblnění a oblašení na měčnofti!
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96. abrolon ;houřil lit! proti otci
pointu.

2. Strdí. IS.—15.

?lčrolím 'Damib meImi čele! břichu
floébo a upřímně činil pofóui, přebcnepojí
mal ob tě boby mice tať fffaftněbo a utěífe=
nebo šimota jaro iinbg; mlaftni běti mu
to ftarém mčťu iebn t_nnnbo gde—mnm:gpůfo

bilo. $a! QIbíoIon,[pn iebo, gabil ftarfíibo
bratra fměbo lenona, aby pomftil [eftru
ímou Žbontar ga melitě pobančni, ťterg'šjí
byl tento učinil. Droffem fe mufil na to
QIbíolon na útčť Děti a temalo to mnobó
léta než mu ťtálomfrý otec obpuňil.
íentóá ?lbfolon fe po! pogbmibl proti
otci, aby bo fmrbl 8 trůnu. 2391 meImi
ťtdfně poftamg, fličně tmáře, mnie bloubě
pěťně mlafg; a [id)otim otci ftaměl fe
melmi přimětímým a Dobrým, aačeš taťě
pošimal Iófl'p oteomg. EIBfrbci po? [mém
obmg'fflel ale proti otci fměmu. Rašběbo
one ftámaI přeb palácem ťtálomíťúm,
a ťaěbébo, ťboš B učiaťou žalobou tu ťtóli
ffeI, mola! ťíobč, togptúmol fe obrub je,
jať mu řiťaii, a čebo ob todle šábú;
a řbpš mu mffe poměběli, řiťúmal: Bbú
fe mi, je mčc tmó fprameblimú ieft, ale

ted! ft tobo málo mffimú, ano není ofta
noroen šábný, fbošbg tě mgflgffel. &)ťbgbg
mne fbo uftanomil foubcem to gemi, aby
fe mně cbobili mffiďni, ťteři mají při,
a foubil bod) fpratoeblimě!

thčl-Ii fe mu ťbo pořloniti, [pěffně
přifťočim objal a políbil bo. %! to! či

nimal mffem, ťteříš přidJágeIi fu hráli,
a tim gpůfobem [tbce lihu ! fobě naťlo
ňomal, ob ťtóle, otce [mébo, mffať obrova
comal.

QBiba po! po čafe, je [ib tošbg mice

fe nacbgloroal tnčmu, jal fe _banebný
oumgíl [můi uměfti to ffutef. Slet! tebg

Iftítoč ! otci ítoěmu: Učinil iíem ílib

Qofpobinu, ěe mu občtomati bubu to ýe
bronu, bomol tebg, abgd) tam ffel. me!!
mu otec: sm to poťoii. S toftal a obeffel
bo óebronu. 'Boílal ale QIbíoIon mgómě
bače bo mffed) poťolení iítaelířýcb, a bal
toffube ognúmiti, řta: Qnet) ia! uílgffite
amu! trouby, rcete: ?lbíobon ťrálem učiněn
ieft m ereonu. Glo po! 8 lefolonem
brně ftě mnšů 3 Semfalema, ťteři mffať
o glěm ímófflení iebo nic neměběíí.
Qboš po! to erronu obětomal oběti,
ftalo fe fpiťnuti toeliťě, a Iib gbibal fe
a roamnoáomat fe můťol QIbÍoIona, pro
molómaie bo ga trále.

'Doaměbčm fe paf SDawíb o gtabě
fgna fměbo, řeťl točeným flušebnifům
imám: Uteeme, neb nebubeme moci jina!
ujiti přeb ?lbfolonem; poípěffme, aby
fnab nagaftibl nás, a uepobubil měfta.
989W tebg SDamib i wěrní iebo a přeffli
potoť Gebron, a mffiďnií plaťali blafttč.
sBřifíel taťé Gabo! Eněg a mffiďni Berni
tomě Bnim, nefouce archu úmlumg Qoípo
binomg. Sebbo řefI SDamib: WeB gafe
aecbu %oái bo měfta, ieftlige naleanu
miloft přeb óofpobinem, přiroebef mne
gafe, a urážet mi ii i fídneť fmůi; ale
pařli řetne: nelibiš fe mi, netbci tě roiee
míti ťrůlem, nedjf učiní, co bobeébo ieft
přeb ním. SDonefIi tebp ©aboť a [emi
tomě archu %ogi bo Serufalěma a gůftali
tam. SDamib po! ffel bofóma nobama
na boru olimetftou, pláče, a meffteeý Iíb
plata! B nim

ma te' ceftě mafie! mu toftřie ieben
příbuanó Gaulům, jmenem Gemej, glo
řečil mu a búael tamenim na nebo a na
fluáebniťp iebo, řťa: 933mm, mgibi nefíle
cbetný meašebníče, treíee tě nyni Web
pro fmrt (žaulomu, nebot if! fe metřel
to Beálomftmi iebo, a nyní od Qofpobin
frálomňroi tmě to ruce ?lbíolona [yna
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tmčbo; ble, přicbóóeií na tebe měci ale,
proto že romáebíniť ifl. S chtěli Huše
bníci Samibomi uímttiti toubače toho,
ale řeťl iim ftál: „Wecbteá bo, at' glořečí,
neboť Qofpobin bopouffti toto ale na
mne; [nab popatři Qofpobin na foušeni
mě, a obplati gti bobujm ga glořečeni
toto bnefínÍJ' ěe! tebp trpělimě bále,

!ib, ftetýš 6 nim ieít, gabiii ťtále opu
fftěněbo. 3 líbila fe řeč tato QIbíoIonowi
i tnffecbněm ftatffim iimeIffúm QImffa!
řeťl albíolon, gamoIeite Gbufaie, a ílpííme,
co i on řetne. QlIe Gbllíai (jenž gůftal
měrný SDamibomi) řeřl: meni bobrů taba
tato; íp míč, že otec tmůi, a muší,
fteři B ním ifou, přefúni ifou, a togbráá

a ©emei alořečil mu iefftě bloubo, bá
geie tamenim a brubami po něm.

Smeči tim meffel ?lbíolon a Iib
iebo bo Semíalema, a ímolal oťolo íebe
tabu, coby činiti měl. 3 rabi! mu ieben

3 můbců iebo řťa: 518958111fobě bmanácte
tiíic mušů, a hubu boniti Samiba noci
této, a ubeře naň (neboť gembleu jeít
lib iebo) potagim bo, a ťbpš uteče mfíeďen

běni info mebměbice, Pbgš ii mIabč po
berou; a melmi bojonmí ifou a aaiiftě
ípáti nebubou, aby fnab přepabeni nebyli.
alle tato íe mi gbá bobrů býti raba:
mecbt fe íbromógbí oťolo tebe mefífeten
Sirael iařo pífeť mořífý, a pa! meíífetou
ííIou ubeřime naň, ťbeáťoli bube, a ne:
gůftamíme 3 mušů jebo ani iebnobo.
% líbila ie vaba tato leíolonomi a upo
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flecbl ii. % m3ťd3al Gbufai SDamiboroi
tainč, na čem fe byl ufnefl leíolon a
můbcomé iebo, a tabíl mu, aby tgcble
přeffel Sorban.

sBřepmmil fe tebg ŠDamib B lihem
fmg'm přeB Sorban, famá i mnobo jinými)

měrných bojowniťů fe fbromáábilo. ?Do
3měběm fe paf QIbfolon, the SDamib 8

[ibem [mým [a byl pološil, tábl B meli
fúm woifťexu 3a nim. “Dawib tebgfpo
řábam mojíto ímé, to3bělil ie na tři plum-,
nab iebnim uftanomil Scuba, tíab bru
búm QIbi3aie a nab třetím thaje, a
fám chtěl tábnouti S nimi. Dní paf ne

připuftilj tomu, neboť báli fe o 3imot
iebo. Sier! tebg ťtóI: Go fe mám 3bá
bobtě býti, to nčiním. Wenz! tebg iba:
mib, ale přifó3a! můbcům moifta fměbo,
řťa: Bacbomeite mi ígna QIbíolona. 9559
tůbl tebg !ib Qamibům bo pole proti
albíolonomi, a ftala íe bitwa rn lefe, a
pobít ieft Iib lefolonům, a ftala fe po
rááfa weliťá w ten hen, bmaceti tiíiců;
a l'bgá utifal QIbíolou přeb woiíťem Sba
mibomtjm, 3amrírlg fe mu bloubé mlafg
iebo 3a wětem bubowou, a me3et, na
ťtetěmš feběl, obbčbl pob nim pryč, a
on 3ůňal mifeti me3i nebem a 3emí.
!Biběl bo paf ieben a 03námíl Soabomi,
ťterg'ě řeťl: sBrač if! bo neprobobl, bol
bgcb bal tobě befet lotů ftřibta a 1:9
tiříťg' pás. Rtetg'što obpoměběl Soubomi:
2398 paf mi bal tiííc ftřibmg'd), ne;
w3túbl bgcb mfp ímé na fgna Bráloma,

qeboť jíme flpfíeli, [bg3 přitápí nám:
(šetřte mi [gna QIbfoIona. Soab ale “338
bněmarn ie, m3al tři ťopi bo rufg ímé,
a mra3il je to [tbce QIbínlonomo; a
ťbgá ie ieíítě býbal na hubě, filo beíet

oběnců Soabomg'd; a bobili jej, a umrbli
bo bo jámy meliťé a ínefli na něj bro
mabu rameni melmi melitou Saab paf,
aby uífetřil hmc, 3aporučil boniti utíťaiícícb.

SDamib feběl u brány měftffě, fbgě
přiběbli bma poílomé a 03námili, ge
bitma fít'aftně mppabla. 3 ptal fe přebe
mffím: „mie 3Iébo íe nenalo fpnu mému?
Uflgííem paf, 3: QIbfolon mrtem ieft,
3armoutil fe welmi, a mftoupim bo mc
čeřabla, plata! bořce, řťa: „Gpnu můi
?lbfolone, lefolone, fgnu můj! tboš mi
bd, abgcb id umře! 3a tebe; QIbfolone,
ígnu můi !

Mo3iímáni.

]. Bibě ni3ťěboftalvu blaboflami tábi
bobatúrg, melmo3e a tm'šata 3emě, a ne
mobou pochopiti, iatbg oíobg tatoměbo
ftamu moblg uproftřeb boinofti, ťterouá
ie obbařil %ůb, nefpoťoiem) a nefífaftng
býti. W113, pobiweite fe bo Domu Sba

wibowa a [uabno pochopíte, 3e bol a
3c'mnuteř tať Dobře procbá3i paláce [ni

šeci, ialo chaloupťg břeměnč.
5Brmm'o3enec Samibům, QImnon,

3abořel nefft'aítnou láfťou ť feítře ímé
35mm a učinil ji polbanění melifé
melmi, příláťam jí ho bomu fmébo a
paf ii bum [Iubg fmými rogmrbnouti.
S [lgnel fptameblimě ťmíleni a nařiťúni
jeji rrálomffú otec, amffať při mffi moci
ímé nemobl učiniti, aby, co íe ftalo fe
obítalo. Ena tom nebylo boíti. &lbfolon,
mlabííi fun SDamibům a ígn 3 tětéš matťg,
3 ťteréá pocbá3ela shamat, 3abořcl bně
mem proti QImnonomi pro pobaněni
feftrp ímé, fnab i pro fmou ctišúboft,
amííať taiil břiífnú cit mprfed) ímúcb,
aš ro přibobnú čas mglúťal QImnona
3 měfta na boby a bal bo ílubg fmómí
3abití. — Saťg' to gel pro otce r03ffaf
něbo a 3b03nébo, jenž; mtlomal mífeďg
tyto tři běti Ióíťou meliťou!

QIrnffat iefitě nebylo l'once boří.
leíolon, bratromtab, !bgá po [etecb fe



—289 -=—

řonečně boprofil obpnfitěni otcowa, odn)
ítal fponrn proti otci, pobouřil tal řl'a
celý nárob proti ťráli a uchopil fe abranč,
abl) florbl otce 5 trůnu i polabil fe na
mifto iebo. antigen fi lllDÍÍÍÍÍ mětííibo
bol-e, jcgbi) moblo potťati otce? ©le!
taťomé boře ftibá f'olil'ráte ťnígata; oni
flce nemají trapnou péči o d)!éh ioegbejílí,
ale mají ftaroíti iine', nélbg ieíítě iičlíwěmi
nešli iíon ftaroíti o cblc'b; maji péče
[mel)o úlohu a mploťčbo pomoláni, mail
péče o bečpečnoft fmébo libn i obecného
poťoie, a něťbl) i péče o mír ll) tobině,
o její čcft a bobré jmeno. anne čtenáři!
St) fnab febič fe ímon tobinon blige
froébo fptoftébo trhu, ale fgnoioé a beerg
tmě pobligeii 8 ioběčnofti (\ láíťon Ptobě,
ani; možno, abl) íe rogbmoiili a íobč
nblišoioali; upřímná láíťa lodge ie iueípo
lel' into m iebno tělo, jeboš [tbcein
ifi to! 8 coš if: n froc'in fproítčni ftaion
fít'aften (\ bobat meble frálomít'ébo otce
Daioibn!

2. ?lbíolon bplmně melini ťráíněbo
lomí—ení (\ bioláfítě mudnoaluii fe iebo

bohatě líftice (ťotonře lolaíů), jen; abo
bilg čelo a íťráně iebo. Špatmo, ge ii
?lbfolon inf na fnnjd) mlafed) to? i na
ťtále ímé wůbec innobo aaťlábal a tráín

ímou _bebliioě pěltil.
(Sloměť, iená fi na ťróíe těleíne'

mnobo gallábá, ii beblnoě pčfti iii mfíubt)
topniťnti fe fungi, nagtjwá fe člomčťein
matným. Brunenoít nči, ge taťoml)
čloměť búioá ílabébo bnclya, práóbné
planu) (\ nemabělanébo írbce; a poněmabg
mnitřní fmon pragbnoít a djnbobn cítí,
tebp seioněifíťem ínnjun íobě n iimjcl)

iaťěfi cti a přebnoíti bobtjti chce. Sta
proti tomu člowěť, ťterúg ieít ofmiceněbo

roónmn a fflecbetnčbo ftbce, být bol ob
230W nabán febe fličněiflim tělem, na
této fličnofti těleínč íobě pranic neballábá,

ioeoa, ta se není góílnbou iebo a še ieft
poniíieiíci ial'o Bamot) trálně bnbt). sBio
toš ielt nmrnoít bůťnóein biicbowni d)n
bobt), pi'ágbně blnmt) a newsbělanébo
írbce. — čile. ona talé búioá ofibleni
ťmlaftni góbnbě. sJta lefolonn to mibimc
info n ioelitěm obi-ase. Qiobnté a blonbě
\olaít) iebo ftalt) fe proioaót), iinnš fe
oběíil. Eat niarnoít samábi t neroómů
genúm ůnámoften: a Pímilftton, nebot
mai-mj čloioěť fe cbce řrófou linou gali

biti (\ „plamen ncbtjmá baleťo ob Domu-,“
marnoft bále roebe ? weliťúm mpbaiůni
a tim torbó celé robi) n) cbubobn, nebot
„bobatú flóteř a (bulu) ítateť bělaií na
počtecl)gniateť ;" inarnoft ťonečně gbamuie
příčně roónnnnjrb arogífaflnjd) líbí a tim
gatoíró libem ii obbamjm mnohé pořábné
Domy, na nichž bl) mohli boiiti fwěbo
gaopatřeni. *proč innoby' mlabiť nemůže
le bočiniti ílnáby? sBroš mnobů fličná
panna nenalčgá íobě romněbo čenichu?

e jfon lllal'lll) a mam) poioáglimú fi
multi: „Go ilon platin) petll), tbgg fe
jimi btblo ffťttil"

Dbtnb pocbági, ge libé, tteři lo mla
běm měfn hoon marnofti mfleobeenó
bnbili obbiio, n lopšflíni měřit cbobi
práioě naopať na ronííe bíbněbo opníítěni,
ifonee na migině.

3. ?lliíolon náni taťe'poífgtnie obraz,
licbébo přítele libn. Dnt' ioeble nmrnofti
moniťal tařé pócbou, lteráě m něni splo
bila Šáboft, aby fe ginocnil frálomíťč
ftolice. $%tomn potřebowalpřigně a po:.
moci libn. 3 co činil, abl) fi ji mgaiíťal?

Dn [idiotil lion, ítoie u mmt paá
láce ťrólomlfébo togptáwalfe na točepře
těd), ťbož, přideóeli a řílal ťašbému:
„Bbaii fe lllÍ řečitmě bobté a [prameblitoé.“

Dn žebra! proti ťtóli boltci-'
baie: „meni nftanoroen ob řróle, řbo bt) tě
ionflynel. "

19
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Dn ílibotoal, že ie bnbe ga
ftútoati lion: „% ťbgbgmne fboofta
nomil [oubcem, foubil bod; [pramebliwě."

S ga naffid) bob íe potťamóme
B taťoloómito lichými přátelp libu. ——

Sii taťtěš [itboti libu, mlumice mu ne=
uftále o mffetogfóblé froobobě, ač ne
pratoi, še ieft ímoboba pramó a neptamá.
Sial'oloúmto nečiněnim togbilu [ib ofle
puii, Pterljg flotoo [tooboba fnabno pal“
béře to fmgflu libomůle, aby totiě tašbg'
bělati [měl, co fe mu libi. Sžaťotoé ímo

bobp pal' přebce býti nemůže. Wtuíiť
čeleB pobbána bóti [měmu bofpobáři,
a boíoobař jal'o ťašbó iing' občan gáťonn,
tterúš byl 5ři5en ble iiftatog geině. %ňeďp
poměry muii býti [pořábóng ble gáťona,
a jemu fe muíi pobrooliti ťaábg'. iebg
tolaftně gáťon mlábne a [moboba ien
to tom aalegi, abgď)om íe pobgboioali
ble ímócb bobtócl) mám to megicl)góťona.

Gloma [iii)g'd)přátel libn bále popuguii
proti přebíiatoenúm fmětfl'g'mi bucbomnim.
SBHeďo, co tito čini, a bot to bylo patrně
bobté a proípěffné, mffeďo pobeóřímaji,
ptámč tal iatobg přebftamenfttoo fmětflě
i outbomni galeáelo mgbg se íamy'cb glúd)
libi, tteři fe ípojili a aapřifábli, aby
nebobý lib tlačili a bubili. %! přebce
můge fagbý [nabno poónati, ge úlobou
mrcbnofti neb mlábců lion jeft: gaťlóbati
a nbtgoioati me froětě pořabeť, bečpeči,
Dobrý mam a blabobpt libftma.

3 [libuji famočmani přátelé libu
aaftáni obcim me toffed; ndtifcicb a úto
reď) jejich abomabám fe 161le jat ptami,
filapanňď) prám. Skečnobimgimg lg hn
ítbce těďJto mlumtů. ůfta jejich přeto
ťaji lži. leg oíočili řábnúcl) můbců
a fprátoců libu, mgmljffleiipatrně banebné
[Ši a tyto bajty m mnobýcl; liftecl) a [ví
fed) togttuffuii. -——!Uiilú čtenáři! too l'e

Išim běře útočifftě, aby pomábal libu,

ten neni přítelem libo. Ši mgíliš, ge fe
cbce aaftati iebo prato, l'bgš fám rnfíi
prmni fmou pominnoft, ttetoug má ťlibu,
totiž; pominnoft búti fměbectmi ptambš,
iebnati iebině na gářlabě prambg? ©
nebobú libe, ťterúá měřič leíolonům
naffi boby, měně ieiid) ílibům! QBiě,
še neblebaji blabo tmě, ale blabo ímé?
8 tebe cbti tořiftiti! imúd) peněg potře
buji, aneb aípon tmě příčně, aby boffli
iiřabn šabanýď). sBtotoá, měř ien těm,
tterócb ítutečně po mnobó léta gnáě
a rice ttetúcl) snaž co libi $obu měmgcl),
co otců fmócl) pominnofti bbalúď), co

mugů poctimúď) a prambg milomnúel).
4. ©emej, miba Samiba to nefftěfti

a na útěl'u, glořečil mu a basel
ťamenim po něm. — _Eibéřiťómaii,
potťá- li tě nefftěfti, o poíměcl) fe neftatej.
leffal' Eboš jiněbo, ienš 3 múfie íměbo
Htěfti ípabl, m pofměd; a m potupu
bčře, tbo po něm tamenim pomftg
bági, progtaaiiie bucba poblěbo a [uto
měbo. Stefftaítng' člomět, groláfftě ten,

tboá bege wifi íme miny ro nefftěftiupabl,

&aílubuie nafíebo upřímnébo ulitománi.
(Sim ťbo mgffe ftal a čím bloub [mtšen
byl: tim mice pábem ttpi a tim mětfii
[oufttafti nani ieft boben. iRifaroaii:
„Gnááe ieft nemiti, nešli poabg'ti " Illi
tnjme tebg nefitaftnébo bratra mapomi
naiice fi, ge nitbo 3 nás nemi, co ga
nim ftoii.

Qlle bol-li Gemei moíli poblé, na
opat gafe EDaloib byl mgíli ffledytně.
Štembteá bo, ptamil, at glořeči. Dn
„femu teba; nemftil, ač fnabno mu bolo,
poflati flušebniťa [mébo, aby ©emeje
[mrti potteftal. Samir) tebg pobtbl
mftou a tato mlaftnoft ie nagljroámelifo
mgflnoft. Reálná to ctnoft! Qlčflamnú
byl SDamib, Eby; fe byl bříme co mitěg

3 bojů mtacimal, flamněiffi jeít tuto na
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ůtěťu přeb fmh'mi nepřáteih; ftojit tu
co mitěg íám nab íebou! llčme je ob

něho io neíjtěfti pohcbati ucájťami, jeá
jnab tcpime ob jiných. %ůh to mibi,

ponechejme jemu pomjth! _—

97. Šalomoun pomajůn ;a krále.
„ůnu't Baioihoion.

s, arar. 1. 2.

5nyní gafe mfjíďni celg'm jcbcein je

přibcjeli SDatoiba, a meiiťě mnogftmi libu
[on mu mftřic až ga Borbón. sBřij'jel
taťě (žemej a pabna pěeb ťcálem četl:
9Iepoěitej mi pane můj, nepcamofti, aniá
pamatuj na to, co jjem nepcómě činil
toho bne, ťbhš jů utit'al 3 Secujatema;
neb pognómám nhni hřích jtoůj. $ chtěli
něťteři, abh (žemej gabit byl, proto je glo
řeěit pomaganěmu Qoípobinomu. QIIeQa
mib řefI: sBcoč chcete bcóniti ícbci mému?

SJM-ii bneB nčl'bo gabit bh'ti to Siraeli,

ješto ja gate učiněn jjem ťcalem? QI obca
tito je ť©emejomi řeťl: Weboj je, ueumřeš.

sJBat' flamně a u ptejáni mejjťecěho
Iibu natáhl bo Semjatema, a ftalomat
jafo petoě, a 8 pomoci tfooípobina pře
mohl mffeďh nepřátelh frálomjtmi ímého.
%ůh byl útěchou a potějfenim jeho toe
protimenftmich šimota. Ěbhá paf je byl
jeftacaI, pomoial ť [obě ťněóe ©abot'a a

procofg Stathana, a cogtájal jim, aby
jhna ©alomouna pomagali ga trate. _ %
gmotal mejjťecen Iib: Šim butt eau ©a=
[omounl Sta to paf [motam mfjeďa ťnijata
ijcaeljta, úřebniťg a (ib fjobě bo Secuía
Iema, řeťi jim: G[hffte mne, bratři moji
a Iibe můj: %hjlii jjem, abhch rogftaměi
bům cípoípobinu a E tomu jiš toffeďh

měci jfem připcamil. Site QSůh mi řeťl:

Stebubeě ftaměti bomu jmenu mému, nebo
muž bojomnú jft a ťteto jů pcotěmal. Ga

Iomoun jgn tmůj mhftami bům můj, nebo
jjem ho mhmoiil fobě ga jhna a já bubu
jemu ga otce, a uttotbim Erálomftmi jeho,
bube-li ftalh' u) oftřihaui přitáóani mých.
Signi tebh napominúm maš přeb sBohem,
oftřihejte přil'ógaui jeho, abhjte mgbh rolá
bli semi touto bobcou a gůítamiii ji jhnům
jiným na mšbhďh. ig pat, jhnu můj,
měj %oha froěho na mhíli, Hug mu celým
jcbcem a mhjli ochotnou. Webof on aph
tuje fcbce a ana míjeďa mhfjlení. %ubeĚ-li
ho hlebati, nalegneš ho; paťii ho opu=
ftíš, gamrge tě na mety. *Boněmabg topmo
li! tebe ©ojpobin, ath mhftaměi bům
©wathně jeho, pojiluij je a běiej, neb
ýofpobin Éůh můj ? tebou bube.

Eeti obemgbal Galomounomi mhpo
bobněni chrámu, a tofíeďo přihotomeně
glato a ftřibco a jiné potřebně měci f

ftameni. ŠDle přiflabu jeho taťě tniáatc
a lit) metiťě mnoěftmi glata, ftřibca, bra
hh'ch tamenů, měbi a šelega jlogiii.

So miba Qamib, měl caboft meli
ťou; i bobrořečit bojpobiuu, řfa: „spoje
hnanh' jji, onpobine QŠoše! ob měťů až
na měťh. Sobě náleji melebnoft a chioáia,
nebo míjeďo, coš jeft to ncbi i na jemi,
tmě jejt. Db tebe pochóči bohatjtmi
a jiama; th panujeě nabe tojjim. (Debu
jeme tobě, $oše naš, a chmálime jmeno
tmě flamně! 3 co jjem já a co jeft
iib můj, jenš tobě tohoto mfíeho potmě
cujeme? Boult; můšeme tobě něco báti?
íioět jejtrofjeďo; co ob tebe jíme přijali,
baii jíme gaje. óojpobine, %oje otců na:
fjich, gachomejš na měťt) tuto [naánoft

to jrbcich najjich, ať mhjt nafje ť uctění
tebe mšbhďh tema. Galomounomi taťě,
jhnu mému, bej jcbce upřímně, abh
oftřihal přitógání tmtjch! —

Ronečně přiťagat mfjemu fhcomáě
běni, bh chtoólili gšoha. S bobcořečiii
a flaněli je, a obětomamfje tiíic molů,

19'
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tijic Roveři a tific berántů ngobět gápainon
&;)oípobinn, nftanoroili Gaiomonna aa
ťcále. lljnnl paf SDatoib B otci ímhmi,
a pochomán jeft ro měftě Smoibomě;
ftalomal paf čthřiceti let nab SimeIem,
m erconn íebm let, a m Semjalemě
třiceti tři leta.

mositmánt.
l. $iímo ím. íměbči o Qamibomi,

je bh! muj ble írbce 2303150. 3 bhl
gajiíté mhfli melmi nábožná, nennamnú
hodíte! pro čcft %oji, muj buchu
bhftrého, ref uhatnh' to boji, tohtcman=
tinnj a trpělnoh to jnófjení nejnúóí,
run tolibnh |? pobbanúm, [prameblimtj
to jonbn, Dobročinný ! nejTt'aítmjm a melťo
mhítmj ť nepřátelům; jamě to ctnofti,
jimíj E oblageni pobbcnnjch fnnjm welice

přiípiwat. Ente fťntečnč cosťwctlo blaho
tibn ijmelít'ěho 511 jeho panomúni na

tohíofh ftnpen a míru 111 b;)ojpobina
ičúton %ogi mífeobecně opanomalh 111celem
nátobě. Dmífem chhbil tařé ŠDcnoib

nabnjimaje ímé moci ťrálotoíťé ť jahla;
5e11í íetnit'n jiného lIriújTe, ale poťocně

přijal ob prorot'a poťi'n'áni 5aílonjené
a nepřeítal hořce getcti gločinn jměho.

žbatoib &áílllbb ímé bomrfjil tím,
je inej! potlabh jiné, i mhbibi mefíťeren
Iib [toůj ť pobobné oběti, abh 5 to
hoto fpolečného born mhjtamen bh!
chrám tať nábhecnh a ítcnumj, jať jen
311oněch bob mhjtamen býti mohl. onpo
binn, sBánn toejíťerého jtoěta měl nále
jeti nejjťtooftnějjíi bům me jtoětě. %iba,

je melťolcpé toto biIo íám jiš nemůje
oobftonpiti, wiojil je bo tnťon jhna jměho
Galomonna a to! učinil ho běbicem
nejmroncnějffi péče a nejmilejffi jnahh
ímé. Iimto jmh'm obtaócm ftaral je
iDnroib, abh půjobil jejjtě po_[mcti, abh

jeho bnch tnťon jmíomou ťhnnl tibn
ťoílamománi ěojpobina, %oha ifraelíťého.

91313115to čajijtč meliťč fílechetnojti

bncha, ťbhj člomět netotiťa 311Šima, ale i po
[mrti jejítě jinóm libem projpiwoti je
jnaji. 3 mg jíme měli mnoho tatowhch
fjlechetnh'ch přebťů. QBibmejaťhch jimonh'ch

chrámů, jat mnoho bobroěinnhd) 1'1jtami1,
nemocnic, fíPitátů pro chnbe', jTtol, moftů
a jilníc óbělili jíme po přebcid) fmtjd).
% oni tato ftfnueni ftawice, neb iiítamh

gaflúbajice, ločběli, je jich jami ngiwati
nebnbon, i oni ftaměli pro ímé potomjtloo,

jehoá omjíem nejnaíi. Qiťh íjlechetnhm
otcům ao jejich obět 11pe'ěi. — Qhofjať

i mh jebnejme taftéš. Steptejme je při
gartábúni nějaťěho bobroěinněho obecného
1'1ítamn: 9! co já 3 toho miti bnbn?

Sint peěomali o tebe, pečuj i tn o jiné;
pečnj o'jiné pro “Boha; neboť sBůh pe'ami:
15031011 něinitc jebnonm 3 nnjch nej

meníjíd), 11111ějíte ni'inilí. Rbhťoli jjem

miběl ftarce, 1111gaťtúbci gahcabn aneb

íjlechtí mtaoc' ftromťh, wgbh jíem ji po

mhílilz Iento 111113jcít aajiíté člomět' jíle

d)ťtllÚ; toit', je nebnbe jijti owoce ae ftromů
těchto, anig wi, řbo bnbe gnid) jiíti, ale
na tom 1111111e51ile3i, jen ťbhjj profpimď

jínúm. —
2. ŠDaloib bh! netoíiťo monbtúm

l'cátem, on bhl tafé procofe111. Gloáil

gronnťnntí 39111h11jm. mnoho nábojnúch

pijni, ťteeéá je 31111119najhnmji a 111nichž

1ofje111ohoncnoft,míjeměboncnojt, tojfnbh:
přitomnoft, nnloícbenjtwi a bobcotnooft

bojjťon 31neiebo1oat,i bůwěcnofti, ťpmmé

poctě %oji, ť bobročinnotti a trpělnoot'ti
mgbnjomal, a nmchá jimi ípaíitelná 111111
čeni bámal, 51oláíít' po? 0 buboncim tohťn
piteli, ťterh'j je měl spotomťů jeho noto
biti, přepomibal. mchiawnějjji gtčchto
proroctwi jíon: _

&) Še SUtefiáě [hn 23031 jejt
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a pán celého fměta: „věoípobinřeťl
Be mně: ©9n můi iíi tg, já bneB čplobil
ifem tebe. “Bošábei obe mne a Dům tobě
nátobp to běbíctroí tmě, a me mlabořftmi
tmě Bončing černě." ŠaIm 2, 7. 8.

b) 3: Eněaenl neiwnšfíím
[)nb e: „*Břiíúbl Qoípobin a nebnbe to!)o
Šeleti: Sit) ifi ťněgem na loěťg poblé řábn
Wielcbifebetboroaf' Šahn 109, 4.

c) Še ttpěti bnbepto mnťou
pani čloměťa: „?Boše,2303 můi, proč
jf: mne opnftil. Sá čern) jim a ne
čIoloěť, pobaněni (ibn a pomtbel obce.
%fíiďni mibouce mne, poímímali fe mi,
qumiIi rtg a [)n'balí blamou, řiťaiice:
Soufaíf ieft lo Qofpobina, ned)f jej log
ttýne, nede bo mgímobobí, poněmabž,
mn přeje. 860in ruce mě i no!)t) mě,
ačetli mffeďp ťoíti mě. mogbělili fobě
rond)a má, a o oběro můi metaIi los."
Šalm 21.

d) Še ílamně 3 mttmtjd) mito
ne: „mogloeíelilo íe ítbce mě a gplefal
iam! můi; nebo neóanecbáš bnfíe mě
to btobč, aniž bňš [matěmn ímémn mi
běti potuífenif' Šalm 15, 9. 10.

e) Še loítonpí na nebefa:
„*Dočbmibněte Enigma bran ílon'ď), a top
sbmibněte íe bráni) měčně a mcibeť Eníl

ílálog. Rboj jeft ten ťtál flámg? 830:
ípobin film) a mocntj, běoípobin tnocntj

m boji. sJišoóbmibněteťníáota bran flood),

a mnóbmibněte íč bráno měčné, a meibeť

Etál ílámg. Rboá jeft ten Itál ílámn?

Šofpobin mocná, onť ieft ten ťtál “drop."aIm 23;
f) Be Erálomftmí jeho roční:

řeno bnbe po mcífťetěm [mětěz
„Slšnnomati bnbe ob moře ag ť moři,
a ob řeťn ag bo ťončin oftíťů čelně.

Rtálomé iDatňB a ofttomomě bary obě
tomati bubon, a ťtálomé atabfíti a [a
bejnti bart) přineíon. QIťlaněti fe bubon

jemu tofíiďni ťtálomé, mffiďni nárobomě
íloušiti bubon jemu; a bubon pošebnána
lv něm mffeďa poťoIeni gemě, mffiďni
nárobomě amelebomati bo bubnu."
Šalm 71.

3. !% SDamibu můžeme taťc' po
ónati přebobraóení !merláfíomo. SDamib
fe natobiI n) $etlěmě, tal? téě i Řúftllů.
Samir) byl nftanomen ob 230W ga pro
toťa a ťtále Iibn \ogmoleněbo; pobobně
byl i %efiáě motorem a hrdlem mefíťe;
rčbo Iibftroa. Qamib byl pomolán, aby
gapubil glěbo buchu, ťtettjá napab! Gaule.
(špaňtel fměta přifíel, aby potřel butba
břicho a gruífil lolábn jeho na fmětě.
Qamib ogbtojen boli a ptaťem potřel
meliťúna (Soliatbn, ťtenjg po čtyřibcet
bni pofminml fe moiíťn Sítaelfťémn;
Rtíítué óbtallí ímébo ťříáe mpffel proti
Bábln, Enigeti toboto íloěta, Eterýá po čtyry
tifice Ict poťonfíel Iibítmo. ŠDmoib (n)!

pronáílebomdn ob école, jemně mgbg
jen měrnou ílušbn proťagomal; a rot)
ťnpitel fměta byl ob Šibůftibán a nímtccu,
jímá neimětfíím bg! bobtobějem. ŠDamib
blooťráte nffetřil íměbo nepřítele, ťtetóš
l)(ebal beggitooti jeho a *Bán moinl' fe
nn ťřigi ga ímé nepřáteín. ŠDamib uti
Eaje ftrápen přeb fnnem imám, byl pobaněn
ob ©emeie: a Rtiftné na Eřigi bn! ob
flon'd)ťminnů tnpen a ntoubdn. Šamib
po nmobn'd) bitmád) a nefná5id) byl Eo
nečně ob mífcd) potomťů Sofobonnjd) ga
ťtále učnán: a ěpafiteli [měta ťonečně
po mnobód) a těšťg'ď) nebobád) a po
mnoha ítoIetí Elani íe mefíťeten fmět
co *Bánu ímémn a fnnn Qioáímn.

?Sebg netoliťo pro ímé panomniďě
ctnofti, ale též,pro ímůi gmlúfítni protoďtj
bar a poměr „Reném hoffe! Sbamibmeči
mňemi ťtáln iítaelfťúmi neimětííi úcty a
oflamg iať u potomťů lihu Šibomíťébo,
ta? i m naííi ím. círťmi.
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98. Šalomoun prolí ja mouhroli;
mouhtí) jeljo tojj'uhek.

3. stůl. 8.

3 bojebl (Šalomoun na trůn ŠDa
miba, otce fměbo,a utwqeno jejt Etóloroítmi
jebo welmi. Jáneb při gačátťu panoloóni
fmébo [[)tomájbil loffeďa ťm'jata libu
i joubce a welté mnoáftroi, a obětoroal
tijíc oběti přeb ftánlem úmlumg ěoípo

binomt). gule, gol té noci uldóal je mu&;)ojpobin, řťa: vábej, aač cbceé, abgd; bal
tobě. SS řel'l ©alomoun EtBobu: 559
jf! učinil 8 Samibem otcem mým milos
[ebenítmi melilě, a ujlanomil jfu mne
lrdlem mííto něbo nab lihem jmg'm mno
búm, ltetóž, tal nejčiflný jeft jaťo prod)
aemě. Sá paf ěofpobine, jefjtě mlabú
a nečfufjeng'jfem. erš mi tebg moubrojt
a togum, abgcl) náleáitě přeb nim obco
loati a jej [ptamomati mobl, a toóegnati
meči člúlll a _,bobtg'm. 3 libilo je to
vbojpobinu,je Galomoun šábal aa talomou
měc. s řeťl gsm, jemu: se if! gaba!
aa wěc tu, a neprofil fi jobě o bloubý
měl, ani o bobatítroi, ani o mítěójtmí nab
nepřátelg, ale Šábal jf! jobě moubtoít,
ble učinil jjem tobě meble projbt) tmě,
bém ti jrbce moubré a toóumné, tal je
áábněbo přeb tebou toronébo tobě nebolo,
aníg po tobě pomjtane. ?lle i to, gaěežj
jf! neprojil, totig bobatjtmi a flórou bám
tobě, a problouáím bnů tmýcl), bubeš=li
cbobiti po cejtád) mód), a ojtřibati ofta
nomeni a přitágáni mp'el), jaťo Samíb
otec tmůj.

Sebnobo čaju příjflg ? němu bmě
geny, 5 nichž, jebna řetla: sBrofím
sBone můj, já a žena tato bgblily jíme
to jebnom bomě; i natobil je mi ígn
u ní to pofojíl'u. ířetíbo paf bne po
tom natobil je i této pacbolíl; a bylo

jíme jpolu, a Šábng' nebyl to bomě l'tomě
néé bmou. llmřel pat jgn této šent)
to noci, nebo jpěci galebla bo. 91 rojtamfji
tijje o půl noci togala ígna měbo ob
bolu mébo, ťbgš jjem já jpola, a polo
Šílo ? jobě, jmébo pat Iona, ťtetg'ě byl
mrtem, polojíla ťe mně. Qt ropě jjem
ráno mjtala, abgcl; bola mléťa jgnu
jměmu, uťágalo je, že byl mrtem; nc.
ftetéboě fbgá jíem pílněji pobleběla to ben
jajnú, počnala jjem, je to neni můj.
3 obpoměběla hrubá čena, není toť,
jat ptamiě, ale jgn troůj umřel, můj

gat giro jejt. QItof je bdbalg přeb ltálem.
Slet! tebl) ltól: Rajbó jměbči, še šimě
bitě jeji jej't, a l' mrtroěmu je gnáti nechce,

protož přinefte mi meč. 91 tbgš přinefli
meč přeb ťtále, řefl: Sločbělte Dítě široě

na brně a bejte polomicí jebně a polo
!oici btubě. Šena pal, jejígto bylo šimě
bitě, pobnuta jjouc, řeřla fráli: s]3tojlm
pane, bejteg jí bitě Šimě a negabíjejte
bo. Stubá ale řella: alt není ani mě
ani tmě, ale bub' togběleno. Dbporoěběl
ltól a řell: íěto bejte bitě, ttetáš ptoíi,
aby toóběleno nebolo, neboť ona jeft
matla jebo. lljlgíjel tebp mejjťetenSirael
joub, ftettjg mpnejl ftál, a bál je ťtále,
mibonce, je moubtojt Qiogi jeft ro něm.

Mogiimáni.

_ 1. gejš mi moubtojtatogum.
Galomoun bobře pognal, ltettjěe bat QŠoši
jeft nejmgěfji a ťtetááe ctnojt nejpotřebnějfíi.
Seft to moubroft. mloubtoft góleáí to tom,
abychom pognalí nejmgěíji cil jmůj a groo
lili proftřebťn jiftě a begpečně ťbojaáení
toboto cile. %ůb nebo ipojení B %obem
jeít nejmpšfji cíl čloměta a gacljomámáni
jebo fw. přifáganí jejt ceíta ttomuto
cíli noebouci. ——Webof bi fníba sJBřiíL:

„Qšúgeň.ípoípobinoma počáteť moubtofti;"
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(1, 7) „a tim oftřibá gáťona, jeft ígn mou
btoíti“ (tamtéž 28, 7) a Gitad) boflábá:
„(Stibobná moubtoft jeft milománi gšoba“
(1, 14).

Woubtoft jeft nejmtjtečněiffí aboba
čloměťa; onaf bo mgmúňuje nabe mfjeďg
tmorg te'to gemě, ťteřiš poanáni 23050
febopni nejíou, ona čloměfa ? mgšfjim
nebejťg'm budJům řabi; ona jeft nejmgšfji

bat, ťtetúš %ůb čloměťu 8 nebe pobal,
aby bo jim gfílecbtil, !? íobě připoutal
a přitáhl. „Sičebube báno ólato ryči aa

ni," bi Sob „aniá obmááeno bube ftřibro
aa jménu jeji, mgfoťé a můneíjené měci
nebubou připomínány tu přitomnáni
iejimul' (Sob 28.)

3 muíime je fťutečně tomu bimiti,
ěe mlabiftmú ťrálomfťó fgn, maje ote

mřeng bméře ť rogličnp'm tosťon'em toboto
jměta, jimi co plemamí pomrbl a mjtábl
tuťu fmou po tomto poťlabu nebeíťém.
%[aje nárobům, jiďjjto ťnijata ímůj 5řetel
přebemíjim obracejí Miobu a tááou je po
jeho můii a niťbg a m ničem proti té
můli gamabiti, anobrá ji co nejboťonaieji
plniti je jnaji. Síouf paf taťomi mlabaři
[prameblimi a pečlimi o blabo nárobů.

QImffať této mčneffené ctnofti jeít
netoliťo ťniáatům, ale ťagbe'mu bojpobáři,
ťaěbe'mu, ťbog miaftni galogil tobinu, nej
mg'fje gapotřebi. 3 jemu jfou fměřeni
libé, ion mlábne pobbang'mi jwtjmi,
bitťami a čelebi, i on má ť nim bg'ti
fprameblimóm a o blabo jid) pečlimúm.

Qile jať málo jeít bofpobářů, ťteři
naftoupimfje mlábu m bomě jmém, móó
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mali přebe mífim &;)oípobina o moubroft!
Shagi 3 nic!) ftamffe fe pány ímúmi,
[)leběli fi ročtofíi ímětíťúď), ušimali ímé
fmobobg tu ťeatocbwili a ťtočličmjm
[)řičtóm. Běta uběhly a poíub nemw'maii
%ba o moubeoft, neptaii íe, načem ie
gaťlóbó a jat ji nabijti Ide?

©nab iefítě neni pogbě, abl) íe urba
pili moubtoíti! — £) poípěííteě t 230511
a ptoíte: :qu mi moubtoft a togum.
%! tááete-Ii fe, ťbe naieguete ceftu ť ni?

Wage “ oltáře Špatně, w čpoměbiuici, pob
fagatebinou při biúíáni [Ioma %šibo
i m nábošng'd) ťnibiid) i m úfted) pramúď)

ťieífanfťl) ímúňleiícid) přátel mvaííiď).
2. gta bůťaó, ge fťutečně (žalomouu

mgniťal iieobpčeiuou moubtofti, wypra
muie píímo ím. o gwiáfftuím gpůíobn,
tteréboá mgwuiil, aby to iiftě rogepři
bwou gen přiffel prawbě na ftopu a roa
Dobl íprawebiituě. Gtóit) přeb nim bmě

čem), 5 “id); Pašbá tmtbila, gc Šimé bitě
ieft ieii a mttlvč ěe ieft hrubé četli).
3 uebgio ílvěbtů a uebgio (topy prawébo
mateřítmí. iii miabtj ťráiotnfťij íoubce
chtěl mgpátrati matťu 5 pomaly; mateřfťé,
řtetáš gmiáfftě íc iemi, ťboš biič upabá
w nebeópeči šituota a ťteráš mííeďo taběii
ínóffi a ftrpi i neiboeífi Přimbg, jen ťbpá gů

ítane bitě na šimč. Rám! tebi), ač jen
na oto, aby bylo eogpůieuo bitě činně,
o neš íe bábaig geny me a [hitečuě
mpftoupila tuna iemo bůítoině a můšuě
poinaba pramě mattg. ana profi, aby
bitěti ublišeno nebylo, bgf bt) i ga cenu
tu nejroětffi, ge le 50 totiš matťa lvčbóti

Wont“ 1111.:an ařmmlnní hrnmha„III. IIUU o' V. ?“ SOUU

íwěbči aaiifté o bgfttém a pronitaměm
grafu i o buffemni obeatnofti miabe'bo
ttáie m neínabuúd) íoubed), náš pat mg
bíóí bobře oceniti něgnoft a íihi (dfh)
nmteříťě ť bitěti.

!Diatťa neímirně miluie bitě ímé

'meďn
...C.| ..

a byt' i giiiegačeně a (butame' bylo; ona
mu flouěi bnem a noci, obšitá fe mffebo
morašeni, ani; tobo fi mn'imá, še fi íluábou,
Pterouá měnuie bitěti, ínab ťtáti bnp
miaítnibo šimota fmébo. — 550 omííem
ieft meiiťě bobtobini pro Dítě a málo

ťteeě bitě bg bea tať pečiimé mateříl'ě
fttáše a blíbťp me abrami mgeůíti moblo.

3. Qt co matl'u webe amábi ťtaťo

we'to weiiťě péči o bitě? Spřebemííim cit

ob ?Boba, báece gimota, bo prfou ieiicb
miošemj, pal? půmabnoft bitěte, t'tcráš
ťaěběbo ! němu přitabiiie, smláfitě paf
matťu a tteeúě po jeho tmáři íe nejmó
Poffněii englimá, tbgg cítíc íe biabé a uípo
toieue', íe uímiwá.

Go mííať matťu třeíťaníťou mimo

příručene' city tu ťoiébce bitěte poutá,
ieft to přeíměbčeni, ge bitě ieft bar 6 nebe,

bufíe jeho še ieft ftmořeua ble obraóu
%oáibo, a že %ůb fám bai buííi tě ímébo
ímatébo poíia, anběia, ga ftráěce, bále
še brabá buňe bitěte ieft temi Reiftomou
wpťoupeua, ím. třtem poímčcena a určena
miiti iebnou bo nebe. sDiatťa třeft'anítá
mibi tubiě m bitěti imeni nebeíťtj pořIab
jí ? biibce íměřemj, ftetúš jebnou ob ni

uaópět šábán bubc. Dbbimui, mih) čte
náři! ncímitnou Iáíťu 2303, ťteeáš ie
o libi ob neiútleiffibo-wěťn ieiid) ftará
a ťteráš i o tebe fe ftarala, tbyá fi bg!
bítětem m tolébce, obbiwui tu Iáíťu
a ameiebui ii!

Seftliáe mffať, milý čtenáři! ifi šelmt
a otcem, mnimni fi toho, jat čaítot'tótc
maugeil'a tmá íebó po celtj mečee a bin
Íanro hn nnm " Ímokn
vuvv vu "ULL u 'lueyu

mííiďni bomáci mgdyigeii po íměm mg:
rašení, aneb lig ípi, i ty íuab trámíš me
četp mimo bům Díiaůni nianšeice ímé
těgtij mateřító iiřab. Dbepři fobě mó
cbobu, fetrmei tu [polečnoíti motto tmébo
bítěte, přečti ji 3 něřtere' t'nibp, co by ii

n."'"n nrh
ouuouuuui, ul'uu
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těffilo, uťoiilo a pofililo. aby; ona při
uáffi íměmu ftamu tal mnobč oběti,
utaá, ěe to nabliáiš, ge to umiě oceniti,
že ii aa ctuoft ieii ctiŠ a miluieě!

99. „Šalomoun wuftmuřl (beam
žáofpohimt. přeneneuí atom.

3. král. 5—6.

(Štmrtébo par lc'tavftalománi fměbo
nab Siraelem počal ©alomoun ftaměti
bům ýofpobiuu. Qřím ale poilal íluge
buil'g ímé Eýitamomi lralitptfťému, Šá
baie bo, aby mu nechal uaíelati břimí
cebtomébo na hoře Bibauu a poflal

ídjopně bčlniťu; avťbug tento učinil po
toůli iel)o, toubral Šalomoun taťé běluiťl)
5e mííebo Sítaele, a byl iicl) počet třiceti
tiítc mušů; i poíilal 3 nich na Bibauou
beíet ttfic na fagot) iučíic iebiu) po hrubých-,
iměl tafé febmbefáte tiíic těd), ťteřiá
břemena uoíili a oímbeíate tiiic tamen
uil'ů, Eromč uřebnifů, mag byli nab
lašbtjm bilem to počtu tři tifice a tři
íta. ——©taločl pat obratu tento m Seru

falěmě na hoře s))toria, ua těmá míílč,

iaťg byl tOófóóal "Samo otec iebo. ?Bplot'
pal mifto ono, ťbeg přeb měťg měl obě

totoán býti Sídl. QI Ebyš bojouáu byl
bům Qofpobiuům, toueíl tam Galomouu,
cošloli byl poímětil %obu ŠDamib otec
iebo, ftřibro i blato i uabobt), a ílošil
to meči potlabg bomu izš>oípobinoma
Gbrolnágbil paf mfíeďt) ftarííi libu ifra:
elfťčbo i l'uigata, alu) přenefli archu úmlu

ml) v-Ěoípobiuomt; 3, mříta Quioiboma
t. j. ge ©ionu bo chrámu. 3 feííel ie
bo Šeruíale'ma meííťeten Sirael a ťuěái
a lemitomé přeneíli archu óoípobinomu

itoífeďp náoobg ímate', ftete'g byly to ítánl'u.
Štál paf ©alomouu a mfíeďo mnošítmi
iítaelfťe' [Tli přeb archou, a obětoroalt

.....

otoce a moll) Des počtu. QI tonefli lněái
arclgu na miíto ieit bo [matuně fmatýcl)
pob ťřibla Gbetubiuů; m atn'e par uic
iiučbo nebylo, nešli otoč beíťt) lamenuě.
ua niebá piano bylo beíatero přiťáčáni
Ěogid). ©talo fe pal, ťbuš toufili ťuěgi
ge Gmatljně, oblať naplnil bům ěoípo
biuům, tať ěe nemohli l'uěgi oftati a pollu
bomati, nebo byla naplnila tlama ýofpo
biuowa mefíťeteu (bráni.

Moaiimánt.

©Iátoa Sěoípobinoma uapl=
uilameiflereu chrám. —?lábogeníttoi
giboroíťě ieft gallabem mito ťřeíťaníťé.
QBfíelil'é obřabp onobo bull) ieu přebobm
óeuiiu iuilofti, l'tere'g měl uběliti *).llefláě

lueííl'ere'mu libíttou a oběti šiboloíťě [u)lg
poneseuaítiuěui oné ueímitué oběti, ltcrouš
měl uebeíťému otci přinéíti Gun 2303
a ťieráá fe měla opaťomati to uowěm
gatouč m oběti mne ímate'. — Šari) to
tebg l'Oó'OÍÍmeči chrámem Šalomounomljm
a meči (bránu) Eřeífauílljmi! Salomljto
toóbil iato meči obraóem uěialé trajiug
a fraiinou íamou, iaťo meči rauuim
fmitanim a iaíuým polebnem. ?! bvle,
o iaťou úctou a mtoucnofti pobliáel Ga
lomouu i meffťeren lib ťonomu chrámu
ímému, B iaťou poíloatuou rabofti touaííeii
Puěšt a leioitě archu čili ílřini, to níš

ulošeiu) bull) beim) přilágáni %oáid), bo
fmatpuě sDaně! %ůb 8 libofti pohlížel
na tento uáboěntj cit írbci ieiicl; a na
flamnó průmob, iimž, meřejně ctili ímatá
přiťačani teho, a patrně mental meči
nimi; neboť íláma Qoípobinoma maul:
uila mefíťcren (bratu.

.Sřbgš ob toboto chrámu obrátime
graft) ímé [chrámům třeít'auftúm, jar
točneííené a melebne' ítoii tpto buboml)
přeb oťem uafíim. mlnobé 3 uicl) ifou
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inab jen ítambg niaťě a nepatrně, ale
to nic!; ípočimá fám 6911 230313111oltáři

m neifmětěiňí fmótofii oltářní; náš učitel,
tdbce, pomocniť, proftřebníť, [éťař a Spa
fttel bufíí, ten, ťterúž,o [obě řetl: „Sá ifem

měřicích, ani fe tu poímátně přítomnofti
ěgna %ogíbo ťoři.

íamto, m chrámě Setuíalěmfťem,
měli očeťámati (špafttele, ale gbe on oče=
fdmá náš, tamto přenáffeli beíateto přirá

\:\
Wuwm

" WillUŠ'IH

53mm

(íffťf/flíf/l,/
WC?/\ “Fl/'WWW/„ ,%?

cefta, pramba a Šíma," taii fe tu pob
ópůfobou d)leba a mina. iu tebg ieft
jařobg pogemíťú trůn ašoáí, aftetébog
bee přeftóni plynou mohl) obpufítěni
a ptaměbo Šimota a prúíťaii paptflťg
melebnofti imilofti 2303 bo blan) a ftbcí

gáni %ogíd), ghe ieít íloáeno ímatě (Siman

gelium, m ttetémg ©9911 %ogi mlumi
P nám jať flomg tať i přítlabg [mómi
a jimž mofmětluje a boplňuie mffeliťó
přiťáóání ašoši; tamto gapalomali oběti
gmiřat na mgptofíení obpufftění hříchů,
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ghe paf má bořeti fthce lófl'ou ť ?Bobu
a ohpuíítěni břicbů uhěluie fllěč ro 3pomě=

hlnici, jía ť tomu oh Gona sBogibofplno=
mocněn a ronflán; tamto gapalomali
oběti, abg jeroili a Šimili toubu po jiné
oběti, ťtecábg fmiřila bněro Éoši a nallo
nila sBoba lihem; ghe pat ro nafiicl)
cbtámid) plápolá ta Šáhouci nejířrooftněiííi
a neťcmaroá obět při mííi hoaté, ťtecág
tu obět jeft tělo a ltew Gona SBogibo
a ťtetáš ial' nebeíťěbo Dtce nachyluje
ťlihftiou, tať lihftioo porognc'fíi ť Dtci. —
iehg o naííicl) cbcámid) iolaftně platí
to íloroo, še flama áboípohinoma „napb
ňuie pofroátně proftotg jejich. 9 což;
jíme blagffi onobo nátoha gihorofťe'bo,
tterijg měl jen obrag, ien ohleiť [lámp
Éoši m cbrámě ímém, anto my máme
půrooha Nákup na oltáři a thgťoli bo
přijmouti chceme, i to [chci počin.

alle 3 tobo jhe, se fi froijcl; ťoftelů

talě ial náleži mííimati a ioááiti máme.
©ro. ElliluB pifíe: „ŠBomagui djtům co

nebe a narofítiroeni iebo iaťo namfítimeni
nebe; a to něm nemluio ani neěiň, co
by gapácbalo geminou“ (ímětítou mg
ffle'nťou neb ááhofti)

tmp teho máme namíítěmomati djťáml)
ímé bocliroě a čafto, nejméně ťaghébo
fioátfu a řaghě nehěle a mg máme tafě
ho fmatpněsBáněpřiftupomatišpofmátnou
bágni a fe [chcem čiftóm! ——

100. ,Bafměceni d)!tůmll mohlitbou
& obětmi.

ŠBoftaroil fe paf (Šalomoun přeh

oltářem Sóofpohinoioijm přehe mííim
lihem, a togtábl ruce ímé i nebi a četl:
Qoípohine %oše iicaelfťg', neniťpohobnébo
tobě SBoba na ncbi frotcbu ani na gemi
hole; ieftliáe nebe a nebefa nebeě tebe

obíábnouti nemohou, čímž méně hům
tento, ťtecg'ájíem mgítaročl? ale [bléhni
ťmohlitbě ílugebnit'a ímébo, a ťpcoíbám
iebo, óěoípohine 2303: můj, "pě cbroálu
a mohlitbu, ťtetou íluŠebnif troiii mohli
fe hneB přeh tebou. Se'ítlišebt) potažen
byl líh troůi oh nepřátel, a činice potáni
a mgómajice jmeno tmě přiíílibp a mohlili

bl) feva profili tebe n) homu tomto: tg
rogflnBna nebi, a ohpuff břicl; lihu fioěinu

a umeh je gafe ho gemě, ttecouá jfi hal
otcům jejich. Seftliáebg garořino bylo
nebe, a nepahl bt) hěfíf pro břicho jejich,
a mohlice fe na miftě tomto poťáni by

činili a oh břicbů [rop'cb ohmtátili bg ie:
ti) mpflpé ie na nebi a ohpuít' břid)
íluáebnítů tmp'cl),a hei héíít' na gemi [mou

Seňligebg blah roguiťl na gemi aneb
mot aneb natočené pomětři aneb jaťá
ťoli rána, iaťáťoli nemoc, a ieftliáebp ťho
pognal ránu frhce fioěbo a t05pt0ftřelbt)
cuce ímé to homu tomto ': ti) mnflnš na
nebi, a ímiluj fe a hei iehnomu l'ag'ihému
mehle neítončenébo miloíthcnftmi fioěbo.
SŠtomu tatě icičogemec, “iengneni glihu
tměbo ifraelíťébo, fhpby přínel ge gemě
haleťě mgúmat jmena troébo a mohlile
fe na tomto miftě, tt) ropílně na nebi,
a učiň roííeďo, očťoli ťtobě molati buhe
cigočemccten, aby naučili fe mňiďni náro
hotoě gemě báti fe imena tmébo. $%an
mgtábl lih tmůi na rooinu proti nepřá
telům froúm, a mohlili '[e f tobě obtá
ceni lhomu, ťtecp'gifem mnftaměl imenu
troěmn: i mnílnš na nebi mohlitbg ieiid)
a uěiň fouh jejich. Seftligebi) paf gbře
fíili tobě, a togbněmaje fe mghal bps je
to ruce nepřátel jejich, a jati byli by me
heni ho gcmě nepřátelíťé, a činili bt) po
ťáni, a obrátili fe ť tobě. celým frhcem
fmg'm a celou huííi ímou; mnílgš na
nebi, a ímilui fe a ohpuít' lihu íměmu
ačťoli bříífnému. ígť jfi Ěůb můi,
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nechťiíou ptoíim otemřeně cči tmě a "ffi
tmě na moblitbu, ťterá ie běie na tomto

miítě. _
QI ťbpš boťonal Galommm mohlitbg

tgto, obeň Bítonpil B nebe, a fbltil oběti,
(\ lvelcbnoft Qoípobínoma naplnila bům.
3 míběli mffiďni ígnomě iítaelífti Bítupu

%ubiš ášoípobin SBůb náš
8 námi, neopouíítěie náš ani gamitaie;
učiniš ftbce naffe bofonalě, abychom
(bobili tn uftanomeníd) jeho a oftříbali
přiřágání iebo, aby poanali mífíďni náro
bomě gemě: se óofpobin fám ieft 28%,
a že není iinébo frontě něbo.

e(fťému.

iici obeů a ílámu ěofpobínomn, a pabffe
na tmóře ímé P[aněli fe a cbmálilí ýoípo
bina: áe bobrů icft, a je na měťt) ttmá
miloírbeuftmi jeho.

3 mftal paf Čalomoun a bobro
řečíl mffemu fbtomágbění ifraelíťému
blaíem malířům řl'a: *BošebnmlóQoípobin,
ťtettjš bal obpočinutí Iibu fměmu iíta

'||""l""i'Ill..

„: WmJW"WW

_.g'f'

Král paf ilíb obětomali oběti přeb
ýoípobinem, tnolů bmamecitma tiiiců,
íťopců íto a bmaceti tííiců; a ta? pofmětil
ťtál ilib bomu 930350 a btšeli Hamnoft
tu po íebm bm'.

étalg fe paf, ge uťágal fe áěoípobin
po hrubě C—šalomounomia řeťlz %gílgffel
jíem moblítbu tmou, ťteronš if: fe moblil
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přebe mnou, poímetil iíem bomn tobo,
l'tetg'Š ili togftaměl jmenu mému, a bubon
oči mě a lebce mé tn po mfleďt) bnp.

Settliše gamtn nebe a bčfft' nebnbe přiletí,
a ieftlige točláěi Pobgll'ám, abl) pobnbill)
semi, a ieftlige poííln moí: na lib ltoůi;
ble, pal obrátíte-li íe a bubete-lí blebati
tmáři mě, i já máš wpflpfíim 6 nebe
a miloltím bubn břimům ioafíim. Se
flliěc pul“ fc obwtútile, u opuftilc piiťáóáni
má, mpplenim máB ge gemě ímé, l'teroug
iíem mám bal, a Dům tento, fteteljog
item poftoětíl jmenu íwému, gaíořbn,
a mpbám jej to pointem mflem nátobům.

%ogiimáni.

Zato togneňená flamncít pofměcení

cbtámu Sgřníalémfl'ébo toclebnon mo
blítbon Galoinounomon a bobatúmi
obětmi iebo připomíná nám, še i obrá
momě l'řeíťanfíti melemágnljm obřabem
poiměcomání búmaii. Gbřám jeft neibů
legitčifíím Domem to celé obci a pro
celou obec. Sn ieft pobemítúm třůnem
?Boším a proto tnlě iaťo ítřebifltěm
a ítbcem pro mííeďg, lteři toe můtoli
bpbli. Ésatl'oli íe ceftl) ieiid) ímětem
ťoóóóóeil, abe fe ítljťají a potl'áwaii
roflíel'ni; byť by le nepřítel nepříteli toe
fmětě topbúbal, abc inuíí oba poípoln
bg'tí, P oboum ani ílotoo : ímiř le 8 bratrem
fmg'm a paf obětní bat íloůi na oltáři,
ůbe íe mníí pottati tale bobáč B cbubljm
a jfon ft ghe přeb %obem romni. S ieft
cbtám into obecná ftnbnč, ;, níš loííičt'ni

piion poučeni, potěchu m oečřoíti, pointu
to pot'nfleni, míííďni 5 ni letou bojnoft
miloíti a šimot buchotoni. ano abc íe
potřámá pololeni 8 potolenín, potoml'omč
o přebťl) ímljmi. Šimi gbe flougi ?Bobn

a mrttoi otcotoe' jejich ípočimaií tu pob
gemí.. ane fe tn Eolem oltáře řabi, on.

ieft into ípolečmj íloup, o tteřp'š fe opí
řaii own ímětl), ial'o ípolcřnó l'rnl), ťterljá
máse nn'tloé í gimč ll) ípolečnoft iebnn,

Heron; nagýmáme obcománi čiuattjdp.
Seliťog tebl) cln-(im ieft točci tnl'

neímírne bůlegítou, ba neimúfle hrabou
a floaton, íanw íebon mnítoítá, proč při
iebo topítatoeni n galioěceni búloá pobobmj

polnoátm'yvples, into byl při gaízoeceni
(beduin ©nlomonnuwu; a proč tento plťB
bočnituá pal po tnfleďt) men) náílcbniici.
Rbotoli fe totig iotjročni ben poiiočeení
tbřámn notaci, l'onaii fe to obci rnbotoánťl)
a gmou fe ť ípolečnému pletu mgbáleni
přátelé.

sBroti tomu by nebylo co namítáti,
t'bgbl) le ga nnííícl) hob loěc to nebyla
přemtátila tal, se co ieít io tom blaionibo,
báno ieft ial'o bo ftinn, a co ieft meblej
ílíbo, učiněno jeít měcí blaloni.

Gbrám totiá a ílnšbt) %oái iíon při
nzljročni ílmonoíti poftoěcení dnámu točcí
blatoui; mona! pogotui, milí) čtenáři,
jal na mnobljd) miítecl) tu tento ben
toftel bómá přágbmj a pnítú. .Sjofpobnně
ptami, že pro íame' připtcnot) ? bohům
nemůže jíti bo chrámu, bofpobář toybligi,
neiebon=li jiš boíté iebo, čeleb' Šeníťá
nemůge botoma búti 8 nťlióenim a ciběnim,
čelebin jel pro tosbálené boíti (\ brobná
mlábeá ftoii megi ťřámt) přeb ťoítelem
a rogmljfflí íe, jalbl) ga málo penčs fou
pila mnobo. sJlapřotí tonm f bobině
toečcřní počíná to obci giloot netoíbang'.

výpoípoba ieft m tě míře plna, to jaťe'á

ťoítel byl prágbmj; tu jiš má Pašbú boftí
čaín, aby to obbal meíelé [wětfl'ě gábamě.

'Denbébo bne pat bljtoá památl'a
gemřelljcl) přátel, iimg po %obn mají
potomci co běloniati gn ban) bobte',
l'tetljcb pogimaii. ?lle itn ťoftel fe plní
teptm na lonci flnšeb %oěicl; a a,bá fe.
se toelil'ý bil libftmn ien proto tam
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přin'el, aby paf fpolečně B iínómí gaffel
opět ť rabománťóm ímětfťg'm. sIšřejeuu:

ťašbému nemíuuou taboft a přeieme ii
gmíófítě mlábeši, ale to gaiífté není ťře
ít'auffb mam, to neíměbči o abogué
mgfli obce, fbgá m ben mýt-oční památfg
fměcení chrámu, ui cbrámu ft uewífímó
a gapominá pro bart) ua bárcel

101. „Sláma Šalomouuoma a vůli
jtbo.

3. Stát. 10—11.

Šalomoun přemún'omal netolířo
moubtofti, ale i bobatftmim a [látoou
toncďg Ptáte gemč. 3 topftaměl íobě

palác přeťtúínú a lvóbčlal trůn ae flo=
notog'd) ťofti a glutem mgťlábanú; ftolomě
nářabí bylo sneičiftnibo glaia. smer těá
meliťé řomonftroo a umošftmi flušebuiťů.
llpemnil téá měíto Seruíalem, myftaměl
umobo nomljď) měít a gbmi ie obehnal.
Sebo lobi plotualt) bo tugbdleng'd) gemi
a přimášelg glato a mfíeliřěaboši. Gluma
iebo roónefta fe baleťo; panomal nab
otolnimí nárobt) a učinil ie fobě poplatné,
cičí ťrálomé měli jej to uctimofti, (\ ro [mlou

tot) přátelíře 8 nim mftupomali, a mnogi
přímí abaleťtjd; trojin, aby miběli flámu
iebo, a poónali moubroft jeho.

s)Jleói iimjmi řrálomua ge (žáby,
qugffcmífi o moubtofti jebo, přimo 6 to
monftmem meliťljm a B melbtouby uefou
cími monně měci a glata melmi mnoho
a ťamení brabébo, abt) gťurnla moubtoft

iebo. QI ťbgš gobpomibal ji mífeďa
floma, ťtetóš mu byla přebloáila, řeťla:
sBratobať ieft, co ifem [[gííela to gemíd)

fmúd) o moubtofti tmě; ueměřila jfem,
aš iíem fama přímo a přeíměbčila fe,
še mětffi ieft moubroít ttuá i [ťutfotoe'

tmoji, nešli poměft, fterouš jfem flgííela.

%Iaboílaweni pobbaui a flušebnici tmoii,
fteři ftojí přeb tebou mšbgďy a flgní
moubtoft tmou. *Bošebnanú bubiá ©0

ípobiu $% ttvůi, ťterěmuš if: fe galibil,
a ťterúg uftauomil tebe frólem, abys
činil íoub a fpramebínoft. QI bamfíi
ťráli muobo glata awonnýd) měci a bra
bébo rameni natorátila febo mIaíti ímé.

Qlčťolim Šalomoun taromou mou

brofti ob 230ml obbařen byl a po prmni
leta pauománi fmébo ašobu upřímně
ílougil, přebce Pu ťonci šimota fměbo
přemelice Heil. %čal fu hmotu ímému
geny & uárobů pobaníťúd), ob nichž paf
fám ť moblářftroi ímeben iía, mpftaměl

chrámy moblúm ieiidl. sBtotoš rogbnětoat
fe óoípobiu na (žalomouna a řetl:
sBoneloabá jfl neoftřibal přiťágóni mých,

točběh'm ťrálomftwi tmě a Dům ie flugebx
uiťu tmčmu; ale toňať „gagimobptitměbo
neučiním tobo, pro ŠDawiba otce tmébo;
aš po ímrti twé megmu tróloroftmi ígnu
ttoému; a mffať iiemu celébo ťrálomftmi
ueobeimu, iebno totiz poťoleuí ganecbám
jemu, pro flibg, ťterěč iíem učinil CDami

bomí [[ušebnjťu fměmu. 3 móbubil Mb
protitonířt) Galomounomg; meči nimiš
nejmětňi byl Seroboam, ťrálomíftj úřeb
nil“ uab platy. 3 ftalo fe iebnobo
čaíu, še Setoboam fie! 5 Semíalema
i potrat iei na ceftě QIbióě proroť,
obín ita plántčm nomy'm. \ll uiam
leióš pláfTť ímůi uomó, fterýš měl na
fobě, rogttbal iei na bmanácte ťuíů a řeřl
BSeroboamomi: %egmi fobě befet fufů;
nebo totof ptami Qoípobin %ůbjímelfťú:
*Jiogtrbnu [zálomúmi 3, !!th (Šalomou
nomg a Dům tobě beíatero poťoleni
a bubeě Erálem nab Síraeíem; upoflecb
neš-li toffebo, coš přiřáši tobě, a oftříbáě—Ii

přifágóni mých, iaťo činil Qamib flušebniť

můi, bubu Btebou, a upenmim [tálomftmi
tmě. *Bro tu příčinu chtěl Galomoun
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gabiti Setoboama, ťtctóž,utgřl bo (Egypta
a óůftal tam aš _bo fmtti Galomounomg.
Rralomal pal! Galomoun nab Sfraelem
40 Ict, a uínul 8 otci fmg'mi a pocbomán
ieft m měftě 'Damiba otce [méba

3 Prune ťtálomíťé. Dtec jeho byl ťtólem
můbec nadšeným a ftammjm; pogůftamil
tubiš fanu ímčmu uctoliřo [lamně immo,
ale taťě říffi Dobře[pořúbanou a rosteblou,
těá meliťé bobatftmi. 91h mice iefítě nešli
toto bart), mice nešli bůftoinoft, me
a bobatftmi, mášill) bary bnficmni, ťtcrě

Moaiimdni.

(Šalomoun byl ob Éobq pomg'fíen
na mrd) megbeiffíbo fítčfti. (Slomět nes

. ..,..I- L.
Lulu 0051

!! .-fťl!
umebřiía í'gmi řřáíoivířěmu.

Dn bg! nabán točumem bgftnjm a bucbem
pobniťamúm, ta! ěe mobl mgiebnámati
ie mfíemi můťolními fnigaty opatrně
a chytře ! ptoípětbu řiffe ímé, še mobl

můšc íobě mice přáti, nešli tomuto Eráli pobniťati ftambg meliťtjd; měft, gamúběti
bóno bylo. iBonelf :; mpíoťébo tabu, obcbob 8 ťtaiínami mgbólenómi a amde
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bomnti w gemid) fwýd) Ivóličlló poíub
neioíbanó umění, iimiš fe šimot Iibíťý
ftáfíli a oíla5nje; ano Šalomoun bý! taťě
nabón praioon monbroftí, toť ge nměí
miru to iebnobo %oýa a úctu jeho ipo
ílníínoft f jeho fm. přiťiióúnim togfíířiti
a npemniti na libn imám; on tég toýniťal
co mčbiaíný [pííowateL a ípiíoioě icýo
platí netoliťo nátobn Šibotofl'ěnm, ale
mficm nárobům ťřeífanfřým 30 l'niýý
kontě, snídá bud), jenš icft bárce umění,
rabi) a pobošnoítí, mlmoi. cia jeho bob
n 3 toelífě čóftí 3 přičinění jcbo ftůla
čemž gibomífd na neimýšffim ftnpni
točfmětn, jat poaioé win) to! i moci
a bobatftioí. sEiffeobecný panotoal mír,
[oufebni nárobotoé báli Iegpraní giboiofťýd)
a byli mu poplatní, faáběmn boftáwnlo
fe d)!ebn to boinofti, [obě přinánelý
gciaid) gemí poťIabý 5lata (: ftřibra
a čúíobý iinýd) toěcí pro potřebu i po
d)ontl;'n libn.

91 l)!e, tento opatrný a monbrý
iolabaí: to ítúi'í [iočm ťlefl a lion fioémn

uchýftal nebobý meíiťé. Sioómaiííoít iebo,
melifé a [l'moítné ftmobý, nábýem bloom
a přepýd) ťomonfttoa iebo toýgabowalý
tarotoéýo bobatítioí, ge [“ nabýti l)o bo
molíl fi fonečně ntifťmoati pobbané ímé,
3nicý3 točtfíina ftala Ie Bním ncípoťoiena
a gamýnlcia mýmťnonti íeg mlátit) icbo.
?lmnaf na tom nebýlo boíti, on na ímá
ítarú léta gpnftil fe &;)oípobina a [[onšil
cigím boýům. Iimto přítlabem onnícm
mtb! fmaB gúýnbý, tions neioěrnoftí
H;)oípobinn bo libn ítoébo aten núpotom

gřýíal a učinil meliřý přemtat m Bami.
íento páb Galomonnůto jeft wěcíchmi
bůíešitou. am; ioibime 5m, še ífebiný
nabrání přeb ponctíioftí a je číoioěťn,
ienš to fame'm ntěftí plotoe a to! řfa
fe topí, welmi těgfo ieít nbrěcti ie na
ýIabině počeftnibo a monbréýo šitoota;

ia! taťé libé řiťoii: Šloměf fpifíe íneíe
nefítěftí, nešli fítěftí.

llčme is 5 tobo fpol'ojenofti to ftamn
imám, řterýg má nmobč péče a nebobý.
Síonf týto neýobý info nóbý, l'tcrýmig
nás pi'osi'eteblná rnřa *Boši iiftě a beč

pcčně webe po ceítád) praioýd), abychom
při bninaítí fioéýo fmýílnéýo těla nen
běbli toe floon inmroni aábnbn. Gn).

%ernarb píffg: „Q)tonbi'ým být Qawib,
moubřeiífím Galomonn, amffal', gc jim
ntěíti přiliš přálo, 3ncmonbi'íl iebcn
3 čófti, bruýý 5 cela. (tšnabnčii owfíem
naíegncš tafomýd), ťboá to nefftěfti
gůítaíi monbrými, nešli fool; n) íítěítí
monbroítí nepotratí." 91 [m. sžlngnftin
boťlábó: „R poóemffénni fitěfti přimifnie
sBill) „311ton příčinou něial'on bořťoft,

abl) fe ono íttčftí blebalo, ieboá flabťoft
neťlmnex'

2. Milý čtenáři! _Conab ieft ti to
mípabnč, ia? íe moýl Galomonn, iang
B taťotoým inil'íabcm toýftawčl dm'nn
Qoípobinn, %oýn pramémn, a ieng o tať
mroncím citeni prmní mobíitbý tam mý
ťonal, we ÍIUÚd) poóběmid) leteď) moblo

[lngbý bopuftítí? — io fe neftalo na=
icbnon, Hýbl-3poftonpně. 3er fmýílnoít
ýo baiocbla, ge fi tvóúl io počbčiíííd)
lcted) manáeífý apoýnníťýd) nárobů, tať
n.p. toga! íí bcern (Šgýptíťčýo frále.
Žim přeftonpil gáťon óoípobinnm, ienš
garagomal šibům torbúgetito íňatťg 6 pohon
fťými bcerami. Bb: máš počúteť ieýo
pábn. Sat mile měl šení) pobanťý,
cýtěl íe jim taťě gamběčíti, ýoměi poměrům

jejich, mýítawěl iim to aaýmbácb ítoýd)
malé dnfámg pro iciid) bůšft) mlaftcneďě
a 6 ními ťonečně i oběti cigím boýůin

přinóífel.
sBnmntnj filo, milý čtenáři! abýB

toťé počnal míim ženy na noc: a nábošný
áiioot muze ieiíýo. S meči ťřeít'aný
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můče je něco pobobněbo ftótí. Šenn,
ťteta nema pramě mírt), aneb nemá nóboč
nofti, fnabno í muče icelg' bům ob mít—t)
obmóbí. Dna nedjobí ani na nebělí a me

fmóteť bo ťofteía. Bbočný muč to fíce

netab míbí, ale aby neměl ftale uírčuíojti
je čenon, mlčí a čmgťne. ábpč její nečaB
aneb mice práce, nenábočna čena muče
ob chrámu sBánč čbtčuje a oblučuje; on
ji pať ímolí a tať chrámu obmgťó. $a—

foma čena tafě nepříblíčí, abl; čeleti bo
ťofteIn rbobila, ano jí jeft nlilo, ťbgč
ííučťa čůftdma : její pojíuče Doma; bíteť
romně nenapomínú a neťard, ťbgč č bětjl'č
lebl'omáčnofti bo l'ofteía nccbobí; meči
jí boťonce bítťt) to ptnmó čas utítojiti
a mgpramití. íaťtéč ťbpč muč o čbočnbd;
měcecbm bomácnofti mlumí a hitů; a dgaju
napomína: nenábočná čena tonepojíoucbá,
obďjáčí aneb nějaťou jinou čúbamu, aneb
nějaťou ptáci, jaťo by byla nutné a
neobťíabnú, nubíčí. Éím míjet puj'tne celý
bum, bitů) roftou beč %oba a ftamají
je — bečbočnómi. s.jštoíotafé jič jmšan
Blatoúft píITe: „Síočbělenó mira píobí tOčo
bělení frbcí, obtubč paf neíaíťamoft meči
maučelp a ťonečne pomatení meňťeeé to
bim) mčníťá." ?! na jiném miftě bí: „Bůz
ftáloá-li jebnota a pol'oj m mančelftmu

točbííně mia), jnabno je ftátí můče, če
ie ptamoměřící pob čáftětou mančeííťč
Iúfťp čneopatrnoftí bíubnčbo učenípřibrčí."

sJíapí—otitomu, l'be míábne čena čbočná,

jejím flomem a přířlabem bud) čbočnoftí
točíímú je po celém Domě jaťo příjemná
můně, a ftaroá je čbočnoft mfjem ta! miíon
a potřebnou jařo moba tgbě. Dna muče,
to tě měcí [nab nebbaíěbo, profi a mly—
bičí, aby ji bopromobil bo řoftela a aby
[poín fílí P jm. čpoměbí. Dna bíteť
i čeíebí je mgptámá, čemu je na ťáčaní
přiučííí, a jemi taboft nab ťačbúm čbočnp'm
ílomem, l'terěč fl mfjtipilí bo frbce. Dna
mpbíčí i profi, aby je u mečet m bomě
č nějaťě nábočně ťnibg čtlo, aneb aby
je núbočné píjně čpímaíg. S čte a čpíroa
je jí fmůli, ale fačbt') běře fl č tobo ípa
íítebíné poučení. Dna nettpí čábněbo
bříňnébo íloma, čábněbo pobanění cítíme,
čabnébo rubání a fíení. Dna fonečně
meoe bítťg i čeíeU ! čaftým bomácím

moblítbam a tať čaťlábó mfj'eliťou ctnoft
m tobíně ímé, učí lújce ! $obu, laíce
ť bličnímu, poctímojti a čiftúm mramům!

sJší'otočřífdmají: „Sato jlunce oťtáš
(uje nebe, ta! i bům čena pobočná;" a
jiné příflomí bí: „SJíuč jeft blamou, ale
čena jeft bujíí celébo bomu."

20



VI. íloha.

sn roóbčleuí trálomítmí až ho námram ge gaietí žBalmIonítéUo.

102. ttopůřlení králomlhoí.
3. stát. 12.

5130ímtti Šalomounomě bofebl ion
jeho ERoboam na trůn. *Břifflo pat
mííeďo mnošftmi ifraelíťé tu trati, řtouce:
Dtec tmůi přetěgfě jbo naložil na nás,

protož tp ngni_polebči nám, a hubem
íloušiti tobě. Štefl pat real: Dbeiběte
a třetího bne namtatte fe fe mně.
?! tbgš obeffel (ib, rabi! fe žRoboam fe
ítatffími, ieng bp'mali tnbomé otce jeho,
a řeEI: Rtetaf mi rabite, abod) obpoměběl
Iibu tomuto? Rteřiěto řefli jemu:
sJSoloolproíbě jejich a ulebči iim, a hubou

flušebnitg ttog'mi po mneďp bm). ?lle
ťrúl neupoíledgl eabt) ftareů, a pomolal
mlabenců, ťteřiá S ním togdgománi bolí,
tagaie fe iid) o tahu. Éteřišto četli:
“Iatto bič jim: žDřnobem hůře já 8 mami
naEIabati hubu, nešli 6 mami naťlábal
otec můi; otec můj mtfťal mas bičifg,
ale id mtftati rodě bubu biči uglomatg'mi.

3 řibil fe Eta! roeble taot) mlábenců
těchto, a nepomolil lihu. %iba tebt) líh,
čeho je ťtál oílgffel, obftoupili ob nebo,
a pomolali Setoboama, a uftanoroili
bo fraíem nab mffim Siraelem. Sebiné

poťoleni Subomo a Éeniaminomo přibr
šeli fe Sloboama. Sat fe togbělilo eelé_
ťtálotoítmi iíraelfté na bmě; jebno počů
ftamaiici 3 befateto potolení pob trúlem
SeroboameumaůtjmalofeSítaeIfťé; abtubě
menffi Subíté, ieboá ftálem byl žRoboam.
iRoboam gůítamal m Sernfalemě, jená
bylo blamní měíto ftalotoftmi Subífěbo,
Seroboam ale gmolil Samaří ča fiblo ímé.

gtoaitmáni.

1. 513115fuce netrefce bíttg pro břiťbl)

tobičů, ale čafto činímá ie běbici stád)

náílebtů hříchů ob tooičů ípáóang'cb.
íať to bylo i gbe. Galomoun [roou
nábbetou a profpopúfínofti rogpeágbnil
potlabuiei halomítou a umtbl na HD
melité baně. Gan gběbil neípofoienoft
a eeptaní lihu. s]3amatuite fi to tobi
čomě, ťteři pogimáte bobród) bnů a my
flite, še nepřijbou ali bnoroě. Steubofpo
bařite-Ii, bofub iiou bittg malé, až gtoftou,
přibube i mtjlob, pat jiš neuboípobaříte
mice. *Bamatuite, še přijbe nemoc a neú

roba, 5čebo bubete bráti, paťli neulošite
noni? sBřiibeínab i moba, oben, trupo=
bití a rovina, 3 čebo boíabite, toga fe
mám neboftama nyní?
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2. 3 přinli ! iRoboamomi pobbani
ieho, profice, aby jim umenňil boni.
Stu paf iemu po botu ftálh bmě fttanh
tábců. Selma ftrana sálegela ge Bathch,
gťuffeug'ch mužů, ťieři mu robili, abh
opatrně pomolil šúbofii libu a tim ceítou
pofoie a min: upemnil mlóbu Ewou,
i mhbobhlli mběťh a láfl'u Iibu. ŠDtuhá
ftrana gahtnomala negfufíeni a 3 horťa
ital'wafíenč mlabiťh, fteři tabili, aby fe
mlabh ťrál uepobbal lihu, abh iohftoupil
ftbuatě a přifnč co mně, a hrůgou upemnil
moc fmou. $ohu3el, ěe ERoboam negběbil

taťě po otci moiibtoft, ta by mu čaiiftě
bhla mnuťla: Gehog můgeš boiiti po
bobtěm, nehlebei po além. 9! touto ceftou,
bhlbg tafe' gaehomal řiffi ímou m celofii.
92:3 on Honil fe mice fmlabhm toma
rhfíům ímg'm a nepochybněIiůotila i tabu
jeiid; ohne a buinofti ieho mlabiftmč
mhfli. 3 opřel fe [ibu a (ib obpabl
ob něho, tof že 3 bmanúcteto poťoleni
íhnů iftaelíttjd) tolifo bmě poťoleni gů
ftalo při ieho trůnu.

Milh čtenáři! ťbhbho i ti) přinel
bo pobobného pábu, gebg [ešelg bmě
cefth přeb nohami tmhmi, ab98 jimi
fíel ! cili fměmu: iebna cefta pofoie
a trpělimoni, aneb iať řiřáme po bobrém,
btuhá paf cefta Přiťu, foubu, iiáfilž
a boje, netoamhíílei fe a iool ceftu ptmni.

sBo bobtčm ie neibál boibe, a ieftli při
tom něiaťě gttáih, ta fe íiiabno iinbe
nahtabi, čaftoťráte tu, the fe toho člomeť
neimčně nahá!.

3. *Roboam, běbic meliřé řiífe, měl

mnoho přátel, totiá mlábence, tteři
6 nim mhehománi bhli. Dťolo mlabiťa,
ťterh' uaítupuie běbictioi po aemřelg'ch
tobičich, ioábh fe růbi hromabi přátelé.
!máŠ-li chléb, řiťúmaii, guby fe najbou.
QIIe iíou to jen ta! čmani přátelé, tteři
mlaítně chti mlabe'ho bobře opeřeného
maiitele offtubati. Dbhčeině hlebi fi
bůmětu jeho tim mhóiíl'aii, áe ofočuii
jeho bhmalě potučniťh a je mini, je
ftatťh jeho nebbale a neíměbomitě hoípo
bořili; a obhčeině jim tal'e' mlabiť měří,
tať še to bílá mrána. fbhá too ímhm potu
čnifům ga mnohou iich ptáci, chůgia péči
aípoň ílomh mběčen. — sBřiteli, tafomhm
lihem, ťteři fe bo [tbce tmého mloupati

ínaši očerňomáiiim jiuhch, nezměř. (ShceŠ—Ii

ie bomaťati ptambh, neptei fe toho, fteth
tobě nabeháai, aneb boťoncc botiramě. ie
tobě muucuie. Gaim fi hlíebei upřímné

tábce m truhu gťiinenhch OLftathd) libi,
ťteři bhmali přátelh tobičů holích. Sith
fe ptei o tabu, a poíledmi iid), a ibgbg
i něfbh ieiieh flowa čněla přifně a fátaioč,
pamatuj: sBiritelieft, ťbo ptambu mlumi,
ne Ebo pochlebuie.

A) Stálou—moí iítaelíťě.

103. Beroboom ;amebl m „Sítaeli
mohlol'lušbu.

3. RIM. 12. 13.

sIšončmabš nebglo chrámu neáli
io Semfalemě, bál fe Seroboam, abh

[ib ob něho neobpabl a fe moboama
nepřibršel, tbhšbt) bo Setuíalema (hobit
občtomat a %ohu íe Hanči. SDal tebh bme'
alatijch “telat ubělati, a pofiamim iebno
m %ethel a bruhě to 58cm, řcťl: sJlechotiteg

mice bo Setufalema! óle, bohomě tiooii
Siraeli, fteřiá tebe mhmebli ge belllě

20'
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eggptitě: těm le Planěite. %5bělal talé
cbtómt), uftanomil flamnofti, a gřibil lněěi
3 libu obecnébo, tteřibg moblám těm
obětomali, lám pal? tej le tlaněl jim;
a lit) náflebomal přítlabu ieýo. mag;
iebnobo bne ftól Setoboam ptámě u ol=
tóře, aby moblám obětoroal, přiňel
3Subftroa ieben proto! gšoái, aby létal
ltále 5 nepramofti iebo, a na gnomeni,
je ieft ob Qoípobina POflllll'l, řerl: lple,
oltář fe. rogttbne, a mplppe le popel,
ltetúá jeli na něm. uílgfíero to ltál,
togbněmal fc, a mgtábna tuťn froou ob
oltáře řell: Sniete bo. fille uld)la rnrn
iebo, l'terouš byl mótábl proti protoťu,
aniž ii mobl přitúbnouti safe ! [obě-.
Dltóřtalé le rogtrbl, a popel le ioiilppul
goltáře, iaťš to byl proto! přebpoměběl.
3 řetl ltól ! muší bojimn: sBonzobli
fe Qofpobinu %obu ímému, a proB 30
mne, aby ngbmmena byla rula má.
3 moblil fe mně boái, a přitóbl lrál
tuln aale ! [obě, :: byla jali) perné.
?lle nepolepffil fe Setoboam, ntjbtě
netolilo fám ie llaněl moblrim, ale
i mfíeďen lib lmůi ! moblúřftmi [máběl
sBtotoš ognúmil mn %ůb treft, iená při
iiti měl na něbo a na menteten bům

iebo. Sloanemobj fe totiš QIbia, fpn
Setobocmůro. liter! tebg ltól manšelce
ímé: SIBftaň a přemleč fe, aby tebe nepo=
anali, ěe ifi má mangelťa, a ibi bo Gilo,
lbegto ieft leiúš prorol, tentýž, ltetúá
mně ognámil, ge halomati bubu nob
lihem timto, a ibi f němu a on ti
ognómi, co íe ftane parboleti tomuto.
3 učinila tal lrdlorona. Qlle řell ©o=
fpobin EQIbiánomi: QIi, manšelťa &Sez
toboamoma přiobági, aby íe geptala
tebe o fpnu fioe'tn, ltetp'3 jeft nemocen.

íoto a toto bubeš ji mlumiti. Rbgš
tebp mcbógela bo broéři, řell proto!:
QBeibi monáello Setoboamoma; proč fe

jinou činiš, nešli iň? Shi a poměg
Setoboamomi: Sá iíem tě učinil trálem
iíraelfťg'm, ale páchal jfi ale, 0 učinila
bobz) cigi, a llaněl iii fe iim, protog
umebu glě měci na tebe a na bům tmůi.
sBrotogi mítm'i a ibi bomů, a lbpg webd

5eti bubeě bo měfta, umře pachole, pobobně
gemtou mífiďni 3 tobu Seroboaniowa.
% ftalo fe jal mně boši byl přebpoměběl.

%pli pali oftatní trálomé, iengpano=
mali nab Siraelem, 5 mětííibo biln ali
a begbogni, neienom tomi ncfílecbetnot'ti
činice, ale i [mpm přillabem alijm nátob
ť roaličnijm nepramoftem fioóběiice.
“21toffal neopuftil Wil) nárobu :! byl

mu miloftim při mfíed) nepramofted) iego.
Bóbugomal čaB po čaíe moubtč a file
d)etně muge, ťteřig proroci flonli, abl)
ltále i lib gólonu %oěimu mpnčomali,
gneptamofti létali, lpolepííeni napomi
nali, taiicim obpufítěni břicbů oznamo
mali a bubouci přibobp, lterč iať Sím
ellťé tal i iině núrobp potlati měli), přeb
pomibali; amiáíft pat prorotomali o bu
boucim mpfnpiteli, a ubdmali gnomeni o
něm, aby počnán bóti mobl, ašbg přiífel.

Moaiimáni.

Setoboam bal bmě glatá telata ubě
lati a poftamil jeono na $etbel a hrubé
m 69011 pro poctu lihu. 3 mgílil, ge

iebná melnii obegřetně a opatrně, aby
tal upemnil ltálomítmi ímé. Webot' roe
ffleten nátob áibomflú etě iebnobo pta
mébo $oba, měl talé jen iebinú cbtóm
a nelměl míti chrámů mice, aby fe to něm

tužbyubršela ptamá mira m iebnobo 58050.
3093 mnat fe nótob Šibomltp' rogpabl
na brně trálomítmi, trálomftmi Siraelfťě,

jemná měroobil Seroboam, a trálomftmi
Sůbflě, ro něm; mlóbl Eltoboam, nechtěl
onen, abl) lib iebo ie tábl bo chrámu



Serufalemíťého, na půbu jeho fota
iRoboama. 3 iogpomenum je, je nělbh
oteomé nároba jibomjlého na poufjti
utmořili íobě slatě tele, a té; je tpíbal
m (Egyptě, turné je bhl nělbh přeb (žalo
mounem uteťl, an tam lib cti btjla, bal
ubělati bma obtaah taloměhoto bůšťa
a jeben anich ubhtomal m chrámě to po
lebni a btuhh m jemetni trajině řifje
jiné; i chtel, abt) lib maje thto chrámy
na bliaťn, přeftal chobiti bo Serujaléma.
C'čťutel ten byl omfjem melmi túhamh,

čelil přímo proti ptmnimu přilágáni 230
Šimu, „nebubeě míti jiných %ohů mimo
mne"; ale Setoboam je tějjil, še má při
tom bobtó úmhjl, totiž ten, abh upemnil
řiíji fmou a poftaral je o poloj a blaho
[ibu jmého. Qlle nejlufíi činiti
ale, abhchom činili Dobré. 5139be
čloměť při jťutťu hřiíjněm měl íebe [lič

nějjíi úmhjl, jfutel' jám to joběčlh, gůftámá
glhm. $a! n. p. nejlufji je ltáfti, abhchom
3 uftabene'ho abojibámali almujnh chubhm,
nejmi je lháti, abhchom něťomu pomohli
3 nouge; nejmi je jměbčiti a přifahati
fřimě, abhchom něťoho abamili tějťe'ho
jalúře, a neímí je gapřiti mira, abychom
boííli froětíťého gaopatřeni. íomuto 3d=
ťonu pobrobeni jjou mjjiďni libé beě
togbilu, i tnišata a ltólomě, a tbhbh
měli i úmhíl, ěe chti přeftoupenim aúťona
giogiho oblašiti milionh libi, není jim
to bomoleno. sBalli bh ji přebee ťnišata
jměta bomolili přeftoupeni aálona %ošiho
! můli upenměni ímé řifje a oblaáeni
fmého libu, nic jim to neprojpimá; taťomě
jebnáni [počimalo by na hrogněm omhlu
a blubu; neboť Bůh jeft pánem ojubů
libftroa a toliťo aáťonh jeho a plnění
jejich jeft a může býti aáťlabem pošehnáni
9393iho a rojjeliťe'ho blaho na jemi i na
měčnofti.

104. Fegbošní) fňchab & prorok
Gliůň.

3. Ml. 16. 17.

$hl pal jeben 5 nejbegboáne'jíjich
ltálů m Scitaeli Qlchab. %emělť natom
bofii, še chobil fám m hřímá), a jlonšil
išólomí a tlaněl je jemu, ale mgbělal
taťe oltář a jjtipil háj l' poctě jeho a
jloco mfíeďen lib l.“ moblojlušebnofti
gaioebl, i mnohé jiné nepramofti páchal.
3 pojlal ějojpobin lněmu protola Cšliúfje,
ťtcth'š řefl: Šituf jeft ěojpobin pob
iímelíllj, přeb jehojto obličejem ftojim,
ge nebnbe aa těchto let ani tojh ani

befjtě, bol'amáb já aaje neognc'nnim.
S chtěl ?lchab proto jabiti Ěliáíje. žReťl
tebh Qofpobin ťGíliáfjomi: Dbejbi obtub
a jbi proti mtjchobu, a "mj je u polota
Ratith, fteth'š jeft naproti Sorbónu, a tu
apoloťa pití bubeě, a ťtťoiocům jjein
přiťágal, aby tě tam ťtmili. Dbefjel
tebh a učinil loeble jloroa ©oípobinoioa,
a Mami přináfjeli mu ráno i mečet
lašbe'ho bne chléb a majo. Rbhá pat

olouho neptfjelo na semi, mhjchl potoť.
meil tebh Sjojpobin ! Gliánomi: %ftan
a jbi bo mejla Gatefth a pobubeě tam,
neboť jfem přilágal Šeně mbomě, aby tě
lrmila. Dbeífel tebh Éliáš, a ťbhš přiffel
tbtáně měíta, ugřel Ljenu, ana abitá
břimi, a gamolal ji a řeťl: % mi trochu
mobh m nábobě, abhch je napil; a ťbhá
ona fjla, aby mu ji přinejla, molal ga
ni řta: *BřineB mi tale louíeť chleba.
mangu obpoměběla: Šituf jeít óěoípobin
$ůh tmůj, áeť nemám chleba, lei: mouth
m nábobě, cobh mohl na htít mgiti, a ma
ličťo oleje to láhmici, hle gbitám břimeť,

abych nbělala jobě a ígnu jmémn chléb,
abychom jebli a potom gemřeli. Sišto
(Sliáě řetl: Webojá je, ale jbi a učiň,
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jal'á if! řeflo; tona! mně neiprloě 3 tě
mouťg ubělei malý chléb a přineě fe
mně, [obě po! 0 ígnu íloěmu ubělóě
potom-, nebo toto praroi óofpobin, %ůb
ifmelfl'tjz !Rcubube mouťt) lo nóbobě. ani

oleie to lóbmici ubnbe, (13 bo bne, [bc_što
bd goíe ígofpobin běfíť na semi. Glo
tebt) žena, a učinila weble [Ioma Glid
ffoma, o ob tobo bne m nóbobě moul'o
neubp'malo, ani to lúbloici oleic nmenneno

a 3: flomo ášoípobinotoo m úítcd; tmód)
pmmě ieft.

Mogiimázni.

l. (žlióě byl poílán ob QŠoba
[?lcbabotoi. — Bo o-něd)bob, l'bgá
šibě uftanomili nob feboul ťrále, pomftal
atolófitnířób mušů, ťteřibběli nab protnou
mírou ro gemi gibomfté. 5139“ to mugomé

jeft. ©tolo fe pat potom, ěe fe rogue

" 3—33. “_FUĚÍ
r——. '— *

přifnp'cb mromů, učení to ňúťoně a na

„ 253- ___Agray: J“" __.

mohl ion tě čeng, a umřel. mařifolo'
po? motta iebo mclmi. S toga! (Eliáš
mttmě povbole, a mncfl bo poťojiťa
ímébo (\ položil no lůáťo ímé, i mola!
fóoípobitm: ůoípobine 2303.:můj. nechť
íe nomróti buffe paóolctc loboto bo
lonitřnoftí iebo. QI mpflpňcl Qofpobin
molc'mi (Eliáffomo, a ošilo parbole. 3 logo!
(S'liáě pacboIe, (\ bal matce jeho, a řcťl:

ine šimf ieft fun tmůi; ftetášto četla:
Wmti poguámóm, še if! tl) muá ?Boái,

boni neobpčeimjmi ban) bmba, téš i barem
pítbpoloiboti měcibubouci; iílouli pro:
toci. žito proroci byli přcbftammi
fnčáítmo Šibomíťěbo o boblíáeli iemu,
aby fe ncřibilí pouge ble litery ale ible
burbo adfona; tafč fami logučomali lib;
těž přicbdgeli fe hmotu ťrálů a bómali
róbcomě ieiid; to bůlešítúd) měceď), smlántě
pat toatoloah' o napominali frote, patli
tito nebboli gátonů ašoáid). — Seben
3 ncjónomenitěiníd) byl Glíúš. Iento
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míba, je QIchab chobí po ccftách gíóch

t. j. je touá mobioílušbu, a nee gpůfobem
oťágalhm a jfmělo'm, abt) gíbe' přeftalí

chobíti bo chrámu Serufalemffěho, še tebh
gamábí líb, ť tomu taťé ěe pojal aa mau
šelťn pohontu, Segabelu, bceru ftále
[hbonjťěho a tím gltj bal přítlab Iibu,
mhbal je ! němu, aby arogťaau %oáího
přííně bomloumal jemu iaohtogil metíou
23o3í, totíš přílífính'm fuchem.

mej na bmoře trálomítém bán mu
byl fjpatng' bít aa jeho bobtobíní.
mapomínání a móftrahh jeho byla groláfjtě
frálomě manŠeIce, Segabele, obpornt) toť,
še byl to nebegpečí áímota; abh tebp
ufíel fmttí, mufíl je uí'rhti ná břečiťb
potoťa Raríthu. — © mnohými uřabh jeft
ipojena pomínnojt napomínatí a tátotí
jiné; amfíaf libé nic to! nerábí flhfjí,
jaro ptombu, ťbgj fe příčí jejííh máfjněm
aneb jejichnáhlebům. Sat muohbhtráte
mují tobiče maroroati a tátatí bítťg,

tteté ji činí ga jejíthjábh gnómoftí netoč
umně a fjťobné. (šafto muíí buchomní
pafthř napomínotí butí oíabu celou, butí
nětterě robinh, butí jebnotlíroě líbi; tattéá
učitel muíí tobíče poučítí o chybách bíteť

jejich; něťbh muíí přebjtamenh obce
napomínatí líb jemu ť fprámě jměřenh';

“ amfjal.| obyčejně to bhmá B obtíáemí fpo

jeno, nebot libé, top; je jim ho prámbp
řeťIo, je horní, hněmají a jměho Dobrého
tábce a napomínatele ro nenámíft berou;
něl'bh i pronáílebují. íím orofjem tito
libé nejmíce fanu íobě fjťobí, amfjat
přebce to bhmá líto těm, tboá po ímé
pomínnoftí a abobrého úmhllu ímé jmě
řence neb pobbaně napomenutí, ge ga
bobtou flujbu jmou nembět ftrjílí. meč,
mílh' čtenáři! Qbhbhs i ty měl fe jebnou
o taťomou nehobou potfatí á aa Dobrá
florou a fpájíteolná napomenutí hnem
a htuboft ítlígetí, pomhflí jí: %htonal

jfem poloínnoft ímou; at to jinému tobě!

nebo nembět, jen 11393 jjem_ je $ohu
a íměbomí íměmu auchonml.. Goo jebnou
uťáše, še jfem poctítoě aupřímně jebnaI. —
%fjeho bo čáfu, měčná ptamba, %ůh,
na měťh!

2.3ttamcípřínáíífelímu chléb
a maj o. Qbo negná pomohu těchto
ptářů, tteří btobně ptadrmo i mlabou
jměř uchmacují a bo jmg'c'h hnígb příná=
jjejí? Sejich přítoaenč pomahh tebh po:
uší! %ůh, aby šímílí pojlance jeho.
% nechceme tím řící, četu; je to bylo
bílo ceftou pouge přítoůenou, anobtá
přefměbčeníjíme, je ono ptactmogmíáfjtním
řígením ?Boáím mebeno bylo, aby imate'ho
prorora potřebnou pottamou ganáfjelo.
% míbímc abe aájífté ftoph ruth %oáí,
tterá níťoho neopoufjtí, ltboá to prosře
teblnoft její boujá a ceftou aátona sBáně
chobí, ano tterá něťbh i tu pobímně
pomáhá, the je nám pomoc 3 cela ne
moánou bhti abá. sBrotoá prámí protoť
Setemiáě: „ŠBoŠehnanhmuž, fterh'š boujá
m onpobína; i bube jaro břemo, řtetéá
mfaaeno bhmá při mobách, ttete'á f mlh
loj'ti poufjti ťořenh ímé a nebube fe bátí,
top; příjbe mebro" t. j. ničeho; je mu
uebube neboftáíoatí; (17. 7) a pobobně
gpímá SDamib: „Qíšoloíi íprameblímí
o Qofpobín mpjlhfjel je. ?Blíaťojejt Sjo
jpobín te'g, řteří jjou foušeného jrbce."
(Šalm 33. 18, 19.) e je %ůh o [prame
blímě líbí pobimuě ftatá, :míbělí jíme jiš
taťé ro šímotě moemomě, jehož %ůh
3 mffeobecuě potopy mhdjmátíl, míbělí
jíme to, ťbhšQagát 8 Símaelem bloubíla
na poufjtí a šígní honula, i ng; Sofef
byl na cíftemě, a pogbějí fbgš SDÍojšíš
plomal na rolnách řeth milu; míbělí jíme
totěš při SDatoíbu to mnohých přípabech,
nhní paf abc totéž; ftmtgeno m šímotě
Gliáfíomě. SDobřeřítámalí nafíi přebtomč:
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„Sťbgj 23ůb iebng bméře gamře, fto jiných
otroka.“ ——Sprotoá miltj čtenáři, bgťbqo

měl [ebe mice nepřátel a byl to [cbe

boríficl) nebobad), niťbp neípoufítěi fe
nabčie m Qboba [mébo „Robo pán sBůb
fťmoří, tobo neumoří."

3. %ftaň :! jbi bo měfta
ěateft, neboť jíem přitagal
ěeně mbomě, aby tě ltmila. -7
D této mbomě mlumil i iam nás
sBón a Gpafltel Baště, an pramil:
„smnobo mbom bolo sa bnů (šliáífc m libu
iítaclílém, tbgjťo gatořeno bylo nebe tři
léta a fleít měíiců, tat ge byl blab me
lil'g' po mfíl gemi: a ! ní gabné & nid)

nebyl poilan (šliaě, neš bo ©arcftg

Qbonífé, ! ženě mboměf' (Eur. 4, 28.)
(Sim fi tato čena, o níš mirne, gc byla
3 počtu pobanů, taťomě přebnoíti bobgla?
sBatrně tim, ge, ač ble imcna pobanťa,
m ítbci ctila Qoípobina, neboť
ochotně přiiala protofa iebo; a že byla
mgíli poťornéaítbce poíluíínébo,
neboť míle ochotně učinila, co ii proto!
togťógal;age byla plna bůmětg tomoc
%oái, poněmabá o tal mnobě a těšte
měci protofa %ošibo B úplnou bůmětou,
ěe fe to ítáti můěe. prolila.

Síub čeng mbomt) ieft oíub neblabg',
amláňtě, muíi-li fe tale icfítč ftarati 0 nebo
ípělé bitte), iat'o feftatala mboma©ateftíló
o ígna ímébo; ale můge iifta býti i po
moci bošffé i přióně libíl'é, jeftli-Še ialo
tato cti %obaa [lougi jemu mgíli
poťornou, i ieft poíluíína imatg'd)
přifáganí jeho. QBboma, ftetá cti %oba,
ieft milomna [luáeb Qšojicb a cbrám Silaně
namíftčmuie, tbgfoli ii mošno, nic ie na
to neoblišejic, še fe líííí natetn [proftg'm
a cbubúm ob iing'cb; neboť 93135 neblebi

na tombo, ale na lebce ctitelů ímg'cl),
a ieft mu mileifíi mnobú čloměť oběng'
lnčnou balenou, nešli bobač bonoíici fe

tglgtou a glatem na oběmu, jeftli onen
počefťný a tento nepočcfťng'. — Šem
mboma má flougiti $obu“ taťě mpíli
poťotnou; má iobe' připomínati ímé
cbgbg a mabg a tubiá má ímúnleti
[ttomnč o íobč; nemá imfíaf ftopomati
a_mggmibati chyby iing'd; a nemá cbgbt;
tt) paf tognáfíeti ímětem, jaťoš bi ím.
*Bamel, ge něl'teté mboml) „jfouce gaba!—
čimé, učí ie (hobiti po Domícb a netoliťo

gabálčimě, ale i fftěbetamě i mffetečné,

mlumice co neíluflif' (lt. %im. 5, 12.)
ES nemuít ie ťašbp' báti tatomě geny,
ťtetó B iaťouft mnitřni potěcbou mlumi

o cbgbad) ímg'd) blišnicb, nemuíi fe ťašbg'

bomg'ílleti, že ona, aš olpuftí iebo Dům,
taťtéš begoblebně bube mllumiti io něm?
Wlaťpaf mboma poí luft n a bg'ti ioftatnid)
přifáóálll %ogid), aby ie: připtamomala
l? [ňatťu B nebeíťóm Šenitbem buííe ímé,

Scěifíem Rtifťem. sBaf ieft mffem ctibobná,
a platí o ni íloma ím. 513mm: „QBbomp

měi me cti. ltetég pramé mbomg “on."
(1 Eim. 5, 3.)

105. Qhčt' (Eliťinoma.

8. Stál. 18.

Rbgš pat ji; bylo neprnelo tři leta
(! fíeft mčííců, řefl óofpobín ! Gílíúffomi:
Shi a uťaš fe Qchabomi. S přifícl
l! němu mag ěBoší, Eliáš. ugřcm bo

l'tál, řell: Sbaliá tg neifu ten, ttetýá
ťormoutiš Siraele, ifa příčinou“ tal meli
ťěbo íucba, brabotg a blahu? Šlel'l pa!
(žlutě: Sá jícm neglormoutil Siraele,
ale ty a Dům tmůi, ťteiřtg jíte opuftili
přiťágani Qoípobinoma, a Haníte fe
moblám. Qlle nafta! ngnii bořili a [bro
mášbi l'e mně mefířeten líib iftaclfl'ú na

botuRatmel, a taťé mffeďlgfněge%alomg.
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%[lal tcbg ?lťgab a [bromágbil mgbemn [obč mola jebnobo, a gíeťaiice
mífeďt) [l;ng iftaelfťé a mňcďg ťněge bn na ťah), nechť ici mloší na břimi,
moblářířě na boru Rannel. sBížiftoupim ale obně af uepnbťlábaii, a já taťě při
pať (Eliáš ! meffťetému lihu. řetl: Sbo- ptamím mola hrubého, a mlogim na
ťamábg řulbati bubete na brně fttanp? břimí, obně paf nepobloáím. %stjmeitc
Seftliáe ýoípobin %obem, náílebuiteg paf m1) jmena bobů ímúdg, aiá mgómati

:=.— _. .

bo íamébo; parti WII, náílebuiteg tobo. bubu jmeno &;)oípobina mébo, a hůl),
521neobpoměběl mu (ib flmna. 3 že?! ťtertjý, rogflyífi íťrge oheň, a gapáli oběť
opět (Sliáš ť lihu: Sá iíem íamotmj obnčm B nebe, ten af ieft %obem.
3 proroťů ýoípobinomúd), procoťů paf % gmolal meňťeten líh: $a? bobře ieít.
%álowtjd) icft čtyři íta apabeíáte. 92ccbt' QBgali paf ťněáí s;Bálnmi mola,

jfou nám bání bma moli, a oni ned;ť apřipramilibo, a mčp'malijmeno$ólomo
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ob iitta a; bo polebne, řiťaiíce: %áli,
moíloě náš! a íl'álaiíce přcb oltářem,
ftetáš boli ubělali. Qlle neboli moílgííeni.
21 tbgš bolo polebne, pofmimal fe jim
(Slíáš, řla: Qřičte mice, s„Bábmáš fnab

6 něftjm togmloumá, a nebo to bofpobě
ieft, a nebo na ceftě, aneb inab lpí, aby
fe probubil.

Ěřičeli tebp blafcm melil'tjm, a ře
gali ie meble obyčeje ímébo nosi, a bo
bali fe ffpicemi aš bo ftme, aby tím
[piffe miloft bůáta ímébo mgptofuli. ?! jiš

íe [cbglomalo tmečeta, ale gábně obpo=
měbi neboftámali. Ellen tebl) (Eliáš

mffemu libu: sBotiteá le mně; a tobě
přiftoupili, mgal Éliáš bmanácte lumenů,
meble počtu ooťoleníSaťubowád) a móbělal
5 nic!; oltář me jmenu óoípobinomu,
a ubělal ítroubu můťol oltáře, a natomnal
břimi a tobíel'al na luft) mola a ml'labl
je na břimi, a naplnil čtyry Htoubmc
mobou a mlil na obět i na břimi, tal'

je tella moba ofolo oltáře a naplnila
fteoubu. QI long byl čas, aby obětomána
byla občt aápalná, přiftoupim (Šliá—Š

proto!, řefl: ěoípobine, ?Bošeglbrabamům,
Síálům a Salubům! ulag ones, ge ifn
tg Sbůb m Siraeli a je já item ílngebniť
tmůi, a je iíem míleďt) měci tyto učinil
meble přiťáčáni tmčbo; mgílgš mne óofpo
bine, mbílgš mne, aby pogml lib tento,
še if! tg s;)oípobin %ůb! % ípabl obeň
B nebe, a ípálil oběť čápalnou, i břími
i ťameni i moon, ťtetá byla to ftrouge,
attámil. 503 top; našel mcííteten Iib,
pabl na tmář fmou a řell: Qoípobin,
onf jeft %ůb. Slágal tebt) Éliáš gjítnati
protory sBálomt) a pobiti ie

3 řel'l (Eliáš r9lcbabomi: Sea a pti,
nebo flyflim amuť melifěbo bef'tě. žlBítoupil
pal? (&liáš na mrď) Qatnnélu a [tlonim
íe ! gemi pabl na Polena ímá a řeťl
! fluáebnílu [mémuz %ftup a pobleť

proti moři. Rteróš ťbpá mftoupil a po
blcběl, řcll: Ellie není. 21 opět řeťl

jemu: 3m a namtat' fe po febmltát;
a long pat po febmě flel: ai obláčel

maličrú jabo íílěpěie čloměťa mgftupomal
3 moře. Sleťl tebg Eliáš: sm a tci
Qlcbabomi: Bapřeg můč fmůi, a ieti bolů,
aby tě neaaftibl béfff. 21ble nebefa gamm
čila íe a přiííel oblať a mítr, a ftal fe
Delft melitá.

%ogiimáni.

1.8bali3 tg nejít ten, ltetg'á
formoutiě Sfraele. ětěmitoflomg
umital ttál &ltbab ptotoťa (Siliáffe. 23ůb
tteftal ?ldmba a lit) Sfmelíťú pro ieiicb
melifé břícbg, amfíal' Žlebab příčinu treftu
nechtěl blebati m bříífíd) Mód), ng'btš
přičítal ji (šliáfíomi, Herb; bo byl přeb
břiebt) maromal a přítomný tteft přebpo
měběl. — íať čaftolráte čloměl' minu
ímébo nefitčfti aneb fmě Hroby necbce

poónati tu, toe ieft, m fobě faměm, ale
blebá ii jinbe ! ímé ieňté mětífi “tobě,
aneb úplné gábubě. Rbbě boípobář
npabá m blubg a má ie čttátg [měbo
ftatru co báti, neblebá příčinu m [měm
nepořábl'u, m ímúd) nočníel) toulfácb,
m bomácíd; ímáreá; a tůgnicicb, ne to tom,
že uemběčen byl a jeft l! imám ftatóm
tobičům, nóbtg blebá ii m neárobě polní,
m pábu bobptťa, m nebbalofti cbafg
a pobobng'cb měcecb, m nirbg mňaf mina

neměgí; neboť i jiné bofpobáře potl'alt)
tatomé a ínab iefftě berní nebobo, ani;
Dynon. — Sřbgg jeft mangel nefit'aften
B manáell'ou, neblebá minu m íobě, ne
to tom, že ieft nepořábnúm mušem, ale
nemá a negaílnbuie áctt) ob fmč čeng,
še ii pobmábi a gbgtečnč íouáí, nýbrž blebá
minu tu, l'be není; ěe pu) mangelťa na
[loucbá tabě tobičů fmýď; aneb iing'cb
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libi, lteři ji joči proti muší jejímu. szlle

tbc mu; 8 Šenou umi bo'oře gaebágeti
a pogimá jeji úctu a lůjlp, tam jeft
mejji oběma tal účtě ipojení, je ani
tobičotoě tolaftni, tim měně cigž libé

mobou megi manžele ftrlati ptftp jme.
——$bpá robiče maji jamé negmebeně

bitlp, nebároaji minu fobě, ale ptami,
ěe prý je gtagili toe fmětě. ma to jiš
aupuuuičli, čt [aiui ítoýuii íwútn a toólič
nómi nepramoítmi bámali bitlám fjpatnt)
přillab. Sal? maji bitlp jejicl; amebeně
bóti, Ebpšob mlabofti učili; je baremnoftem
ob robičů jmúcb?

2. thomágbi mejjlerenlib na
horu Rarmel. Ratmel jejt mníolá
a melmi útobná bota m jemerni čúj'ti
jmatě jeme. 8 bon; tě otmitú je pů
:oabný múbleb bo hajů ioůťolnicb na
beíet mil, ro pogabi ! čápabu roglldbaji
je toan mořfté. Ella tuto botu měl fe
jejiti mefjteren lib, aby jjire můlolní
troje bylo jaťo jměblomé toho, co je biti
bube. %Rělat je ble gámpjln (bíliáfjoma
obnomiti ona iimliima, i'terouš nělbg

proftřebnictmim *))lojáifjomúm učinil %ůb
B Siraelem, a ťterágto iimluma ob ?lcbaba
a libu jebo gtufjena byla. 513mm taťé
topítamen byl oltář 3 bmanócte lumenů
a 1an tebbg při prmní oběti ípabl oben
8 nebe, i abc oben B nebe pod;á5ejici
měl j'trámiti obět.

Qotp jjou jalo přiřoaeně oltáře.
Dbyčejně je ónidj otmirá oťu melfolepg'
obrag nějafé trajinp, a čloméťpři poblebu
na točleblou a půroabnon frajinn fttne
nab melifofti a ltájou bila %ojibo a bpma
mimomolně uuejjen f ojlamě %oái. *)la

bordel) talě %ůb čaftotrate je libem
ajemil, imelil'é jťutlp ímé nejmirné lajln
ř neim mpťonal; toť na hoře %oteb
gjemil je Wtojěijíomi, na hoře Ginai bal
Sjmelitům bejateto jmp'd; přiťágáni.

Ella boře Eiibor proměnil je 3911 ŽBÚŠi

přeb očima jmtjd) apoíítolů a ajemil je
me ímé [lámč nebejfé, na hoře oliivetíťé
připtamomal je ! ímé jmrti a filen
byl ob anběla, na hoře Stalmarii rogl'onal
melifě bilo nafjebo mploupeni a na hoře
Bftoupil na nebeja.

8 tědjto ptáme pobotlnutpcl) příčin
tale l'řejt'aníjti přebťomě nafji rábi fta
wěli :lp'úuiy un iurníd), při Čťlllč itu
mp'bobu měli, ěe je mohli přitopp a náípp
upemniti a proti mpc'ibům jmúd) nepřátel
btúniti. S poutniclá mijta jíou na mčtfjim
bile na nějaťěm paborl'u.

sBalli Gliáš jmolal lib na botu
Raemel, aby ho o ptamě míře poučil,
pročbpcbom m9 brali libu nafjemu ga
ale, lbg; i on něfbp putuje na nějalou
ímotou boru, aby je tam me míře potmtbil
i m lájee !%obn a to nabčji Šimota
mččnébopojilnil? sBřejme mu té tabofti;
mábpf to raboft nábojnó a lebce rojbělá
maiici. — sJčělteři libč Šebramaji, je pro
lib při tom ímou pravi obmejjťá, i ěe
ji útraty půfobi, jeáto by mohl je boma
bege gttátp čaju a peněg taťé mčbělati.
Weg na to obpomibáme, coš jeft čloměf
ftmořen jen tu práci jaro tahoun? memo
mpšjjibo cile? memo tůfti m ctnojti
a botonalojti třejtanjťě, aby boípčl lípa
jeni? QI ťbpj'j putuje bo mčbáleněbo
chrámu a na té ceftě gpptuje ímé fměbomi,
oplalámá a naptamuje jiné niratoni
djpbp, a moci je 6 jličnp'm úmpílem,
6 přebjemaetim fmatčbo Šimota, to netonal
ptáci ušitečnou? QIpramite=li, že ta pouť
běla útraty, jaťé mgbaje má cbubp'poutnif
na pouti ímé? sJlejpolfojuje je tim nej
jproítíjim poťtmem, l'tetg'g obyčejně 5 bo=
moma béře? 91 proč nepřejete jptoftěmu
čloioěfu toboto namočení a obmejeleni,
bgt'bi) bo inějatp' maló penig ftálo, fbpg
přejete bobáčům, aby to lágnicl) a na
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ceftácl) aa melilé penige wpblebámali

gotomeni a obmeíeleni, ftete'š gaiiftě lebce
ieiid) nilbt) iicnlecbti a nemgbělámá?

iRoóumi fe famo febou, ge abc mlu
toime o poutích, tteré apt—otočpoboěnofti

a pob řábnou boblibťou fe t'onaii. ?lniš
chceme ie io tom apůfobii obpotoučeti,
abt) fc lonolo abuíta. Dni) maji býti
ien iaťo ťořeni Šimota ťřeftanfťěbo a to
řenim nefmt fe plútmati, fict mice ,'ítobi

nesli ptoípěie. — "
3. Rágal tebt) (Eliáš čiimati

protoťg Bálomu a pobiti ie.
íoto iebnáni poilancc %oáibo gbú fe na
prmui pobleb melmi trutě býti; mt) mňal
muíime měc tu pofuóomati ble bucba
onobo metu. Dbpabiuiti ob ójofpobiua
a přimtšeni fe f liioblářítmí bylo mice
neš gtába gemě, mice než;gtúba ťtále, bylo
gicmnou spourou proti %obu. Qofpobin
fám bal pnoni přlťáóůlll tomu libit:
„Webubeš miti bobů iinócb mimo mne ;"

bylo teby obpabnuti ob %oba tale gator—
áeni mfiecb gólovů jeho. %ůb pobtoůil
lihu fmému meliťúmi treíto, patli ie bo
čpuíti; bolo tebt) gpufftěni fe %oba při-'
molútoúni těchto brogmjcl) treítů na celou
semi. Sloan a gničeni meífťerčyo nátoba
tebg morbáóela 5 ončcbno čelnicl) neb
blawnid) moblofluáebniťů, a tboá Eliáš
ťáůal je pobiti, jebnal, ioto le jebnůmá
m boii proti iiblawnim nepřátelům čemě
a trůnu, a iebnal 1an wčoijiě, Ebgá bal
pobiti mííecl), lboá fobč ulili glaté tele,
jebnol ble toúflomuebo gdťoua Qšogibo,
ltety'á guěl, abt) mpblačeni boli míliďni
mobloflušebnici m gemi gibomfťé.

Igto boby přefilp. žliaftal nom)
čárou, čárou láíťg a milofti. 51329nemáme

protnou miru jinými abraněmi ubtáomati
a toůffiřomati, leč poučománim a přefroěb=

čomónim. *Bán promil: „Sbouce po
celém ímětě, učte mfíeďg náropr' „Roo

máš "oni, mne "Ulli—"íég fe máme ga
neměřici mobliti, abl) iim Ěůb ubělil
bart) Queba [matébo a bal jim poanati
ptamou miru. .?be to neptofpimá, máme
ť neměřicim ttpělimi (\ hlióffelimi býti;

neboť i oni jíou blišni nutili!

106. (Eliáš proiiúnroomůii. fAdjah
oči štoly! potttltún.

3. grál. 19.

ŠDogměběmfíi fe po! Sečiabel, mangelťa
Qldjoboma, co učinil (Eliáš, a ftetat pobil
mííeďt) proton) %álowg, bleběla gabiti
Do. 2361!íe tebo (Šliiiš, a utetl na pouffť;

o lbg; tam přinel, pofabil fe pob jebnim
jalomcem, ěúbaie čemřiti; i poloáil ie
a ufnul m itím: ialomcomčm; a ai anběl
ýoípobiuům botetl fe bo a četl jemu:
Sllšítaň a poieů; a long pooblebnul íe
Eliáš, nalečl u biomy pobpopelnó chléb
a nábobu moby; poiebl tebl) a napil
fe a bníe nimi. 3 botetl fe bo pobtubě
onběl Qofpobiuům a četl: !žBftaň a poieó,
nebo bloubou ce,“tu iefitě máš přeb febou.

Éterúgto fbpg mftal, iebl a mi!, a potilněn
pol'tmem tím ffel čtyřiceti hitů a čtyři
ceti noci až na botu Éoái about: a tot
garbomán ieft přeb ouťlnbp beóbošně

hálomng. Sta této boře „giemil fe QSůl)
Éliúnomi a roatógal jemu: Shi a na
iotat' fe ceftou fmou po poufiti bo Sbo
maíífu, a tam pouiašeš gogaele ga ftále
nob Gorii a Sebu ga ťtále nab Sii-adem;
Glilea pat pomageš ga motoru mifto
tebe!" Somuto tOófaóu fe (Eliáš ibneb
pofluffně pobrobil.

92epolepnil fe mffaf ?ldbab, mjbrš fu
přebefilljm nepramoftem nome přibámal.
s.Dčěltotig meble palácu ?lcboibomo, roměftč

Sečtabel, ieben měňtan, jmenem Stábot roi:
nici. Qldjabby fi ii byl táb přitolaftnil, protož
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af [obě 3 ní ubělóm “gabrabu, neboť ieft
poble bomu měbo a bóm ti ga ni mínici
(com, aneb icftli-áe íe ti lépe god, bám
ti ftřibra toIiť, gač ftoií. Semuš obpo.oěběl
mábot: žDřiloftimmi buU Qoípobin, abgd)
nebal běbictmí otců mg'd). 3 rogbněma!
íe ?lcbab to?, se guby ffřípěl, o mrútim
fe bo bomu Mého, mtb! íebou na lože

o obmrátim tmář fftěuě, ných! nic.
% mfíebffi mauěelfa iebo, Segabel, řella:
(So ieft to? proč if: toť fmutmj? proč
nejíě? 91 ťbnš ii příčinu bněmu fmébo
poměbčl, řefla: %eliťou múánoft máš,
a bobřc fpramuieě ftúlomftmi ifraelíťé.
QBftaň a ita a boti bobré mgíli, id tobě
opatřim minici 92ábotorou. Wopfala tebp
[iftg imenem s21cbabomóm a aapečetila

_?___.,__. .

prftenem iebo o poflola je ! ftarňím
mčfta. 953Iiftecb těd) paf ftálo: %gblaěte
půft, o Wúbota poftatote přebemfíim
lihem; a giebneite oma nefílecbetně mugo,
ťteříbl) fměbčili proti němu, še toubal
fe %obu a protimil fe hráli; a po! roy
mebte bo, a uřamenuite a tal? at' umře.
S ftalo fe tof, a netoinmjn%ábot byl ufo:
menomún. „ngš uíloffcla Segabel, še

umřel s)?ábot, řeťla Qldjabomi: QBftaň

a megmi toinici mobotomu, ťteréš necbtěl
tobě báti aa peníae, neboť jia není jim,
ale umřel. Qchab tebp íobě přimloftníl
minici. Que 23131;fněmw poflal (Eliáffe,

fterg'g tatto pramil: „iolzo bí Sjoípobin:
%taěeblnif i globěiití; proto; na tom míftě,
na ťterěmš ligali pli firem múbotomu,
i tmou trew tarě [iaoti bubon; Saabu
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ale ob pfů fešróna babe" ' 3 ftalo fe,
co; %ůb íťtge prorofa [mébo přebpoměběl.

530 něiatěm čafe tábl ?lcbab bo pole.
Řbgš bnlo jiš po bitmě, maš jeben mg
ftřelil 5 lnčifítě, nemaje onmgflu, raniti
ťrále, ale nóbobon tanil jej meči plícemi
a Šalubtem, tal? še bomů wegen bg'ti

mufel, a meče: Ronal. Rong paf myli
můg, přiffli pít a ligali rten) jeho.

Roaiimáni.

1. Qlclmb toiba gabrat, ltectjš ?Bůb
učinil t' moblitbě Glidnomě, přeíměbčil
Ie, še ájpofpobm ieft %ůb Dramó a mocný,

i ímolil, aby proroci mobloílušebni co
pobmobnici gabiti boli; amfíať namrútiro
fe bomů, ob pobaníťé manjelťn ímé Se
aabel tiinému fmg'ílleni opět fmeben byl,
tal' ge Gliáě nebol jiít Šimotem mm
a innftl íe báti na útěť. — She mibíme

mlim Šem) neměřici na frbce mušomo;
onat' ie můše mloubiti ro lebce iebo
a může neifmětčini ciig m něm buňti.
So ieft gtuííenofti tal ftarou, že na aáťlabě
ieiim jiš Moigiš co neipřííněii aaťdgal
Šibům, bráti fobě ga manšelťn been) po
banfle'. (So platilo m citlmi Šibomíťé,
platí i to třeífanflé. Sig ímrcbn jíme
napoměběli, še to meliťě nefítěíti
pro muáe Přeft'ana i celý bům iebo,
maali jenu nenaboánou, aneb boťonce
neměřici, aneb cirlmi nafíi nepřigniroon.
Dna bo přebíubťn fnnjmi o ioěced) nábo
áeníl'úcbčaftoltáte uráží, aneb bo tinoutí,
ieáto 8 nim nechce cbobiti bo chrámu
sBáně, maiic night) roaličzióá) mg'mlum

při ruce; l'onečně muj tomu tofiemu
anaglne a již i těm me mčcecl; ímé min)

cblabne, groláfítě palli fe iemn Žena pro
icbo poboánoít nčfbg pofmiloá, aneb toe
ímé abttloíti a nepomášlimofti bo tupí,
ěe fe pro íluábl) %oši iinému učitečněniu

gaměítnóni mgbg'bá. — ?Reimětffi mňa!
gtága 3 tobo podJáai bitťuům, neboť ty
flgííice , že co otci ieft frontě, „matce ieft

[měňng'm přebfubfem, to 5 iebné ftrang
ifouce mobigeng iiti bo chrámu a l [m.
čpoměbi a abrubé ítcang gate iionce ob
tobo mfíebo aragoloang, trati mííelitou
náboěnoft; neměbouce čemu měřiti, gaba
3uii mffelil'ou miru a trati tal? aátlabn
mtamnčbo mgcbománi. ——*Bwtoš l'boě

máte po botu manáelfu albognon, mašte
fi této ctnofti jeii a potmranite ii m ni;
tboš mfíať máte íobě iooliti manšell'u, nn)
beřte ji ien spočtn panen iťntečněgbošnúcb.

2. sJtábot obpoměběl: mtilof tim
mi buť Qofpobin, abgcl) nebal
bčbictmi otců mg'cl) tobě. Bbá fe
ti fnab, milý čtenáři, poloimno, ge byl
Wábot tal neopatrný, ano fměblamg',
ge nechtěl poftoupiti l'róli minici [mou
ani ga bobré penige, ani ga minici lepfíi,
a ge ínánel taběii bněm trálůro, iešto
přebce muňl nebeópeči anáti, bo tterěbo
imám obporem ubiba. $% mgfmětlení
tobo íluni poioěběti, še rveble gáťona
“]Roigifíoma neímčl áóbntj běbictmi otců

ímád; jinému popuftiti. (3 93205. 25,
23.) (šroěbomi, búgeň 9303 bránila tebg
%botomi býti ťróli po roůli; a proto
?lcbab tať melice fe bněmal, je moc frá
lomíťá to gáfonn Woiginomě nalěgó ímg'cl)
megi a přeťóšeť.

io íe přibačuie to šimotě Iibílěm
aš pobneB, še něťbg mocní a bohatí libé
šabaii ob cbubg'cl) pobbang'cb aneb ob
ímé čelebi, co čelí proti iid; fměbomi,
co ieft proti aál'onu sBánč. (So maii
tito činiti? Elia to obpoioibóm: Glnni
roicepofloncbati $oba nešli libi. $%ng
ťbotoli, a bubiš to pan„ iebog chleba
ob mlabofti iibáě, áábal ob tebe [ťutet'
gátonem Ěoěim aapoměaeng' n. p. abys
iemn l! miili bal fmčbectmi třimě, abys
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něl'omu mobil, abgě něiaťou (eg tomu:
ííomal ímětem, abgB túbal ie ?Bobu,
aneb obřeťl fe ímé míry, sameífťámal
flušbg SBoái a pobobně: taběii mneďo
[neBa íttp, taběii pobmolie bnčmu libíťébo
pána a opufť chléb jeho, ne; abgš iebna!
proti gáťonu *Báně. 953tom buchu iebnali
mučennici ťřeít'anffti, necbtice pobmoliti

fe ni mlabařům, ni cifaři fwému u měced),
ťterě bylo proti fměbomi ieiidy, čili proti
gáfonu $ošímu. „Go platno, aby gíffal
čloměť menťeten fmět, ropa na ímé bufíí

gtúgu twil" a na iiněm miftě bi “Boaz
„Steboite fe těd), fteři aabíieií tělo, ale

buffe nemohou gabiti, ale Boite ie tobo,
řtetúš i tělo i bufíi může 5atratiti bo
peťelnébo ohně." (Wat. 10, 28.)

3. Segabelnapíalaliftgime
nem aldyabomóm, abl) sJtábot byl
molán f meřeinému foubu, (: abt) proti

němu fměbčili fměbťomé ťřimi,že fe roubal,
a aby byl obíougen ťfmrtí. — (Sloměťu,
ťtettj nemá míry a tubiě taťč nemá ani
lúíťg ! SBobu ani bočně přeb iebo íoubem,

Bagbó gločin ieft moánó; to platí to!?
bobře o šeně info o muší. Gloměť ttne
nab beomabou nepramofti, ťteré tato čena
spáchala bobinouie'onou. *Břebněbopuítila
fe ftraífnébo pobmobu, anat' imenem
ťrúlomg'm píffe Iiftg, o nidjá on nervi,
paf rogťaguie, aby mgftoupili faleífní
fměbfomě a minili člomčťa 5 břichu, ieboš
fe nebopuftil; íama iíouc neimětííí
rúbatetťou ptamébo ?Boba, míní čloměfa
nemimtěbo 3 rouhání; bále áábá, abl)
foubcomě [oubili proti mnemu prámu,
a fonečně abl) objalomane'bo obíoubili
ťfmtti, tebp fe bopoufftí imtaábg. áěle!
l'am gamóbi máffeň, ťbgš nabo básně “Suší
ii nebrgí. Wlůše býti íťmělemibo bůťagu,

ěe čloměť gbameng' míry a togťmaňenó
mánní ieft iafobg lítá ťrmešígniloá Helma,
ťtetá mne bubí, co jí to ceítu ubíhá?

sBrotoj pífíe fm. *Bamel: „Gpafeui ifte
fťrče míru, a to ne fami 3 febe: bat
gaiiftě QŠoŠiMt." (Cif. 2, S.) 9! u ím.
Sana čteme: „Rho měříto ©9110,má šimot
wěčný: ale ťbo ieít neměřiei Sunu, ne
ugři šimota, núbrá bněm hoši gůftámá
m něm." (Son 3, 36.)

107. ňrúl !Bdmúúš. Gliůš bo
nebe ma'..

3. MI. 22.

5130[mtti Qldmbomč kalomol ígn

ieyo Debobiúč, fterg'š taťé činil ale přeb
obličeiem ípoípobinomúm, a cbobil po
ceftě otce [měbo a motto ímé a ťlaněl
fe ašéíomi. % ípabl iebnobo bne fťrge
mřígi mečeřabla [měbo, sčeboš fe ro5ftonal.
3 poílal pom), řťa iim: Ešběte a pteite
fe %elgebuba, uabramim-Ii fe 5 nemoce
této. íento ?Be'lgebub byl bůáeť [šílí
íítíníťócb, iebog moblu měli na měítě

?lťťaron. Směno jeho gnmmená foliť co
pán nab muchomi, jeliťoá ro oné bahnité
fraiině ltb ibobgteť malbami melmi fou
3eni byli. ?lnběl paf ůěofpobínům četl
(šlióffomiz SBl'taň a ibi wítříc poílům
ťrdle Gamaříťěbo, a bič iim: Sbaliá
není SBoba m Siraeli, ge ibete botagomat
fe %elgebuba? sBtotog toto mami Qo—
fpobin: © lose fmčbo neíeibeš, ale fmtti
umřež. QInamrótili fe poílomé !?Dtboai
óffomi. Rtetóáto že?! jim: sBtoč ifte fe
mtútili? % mgpmmomali mu, co fe iim
ubúIo ua ceftě, a co řeťl iim muá, o němž
neměběli, Ebo by byl. Si ptal fe iid)
ťtáI: Sat mgblíšel mně ten, a iatú
oběm měl? 91 oni řefl'i: žmuš btubóm
plóíftěm oběng' a pafem točeným přepú=
fanp' na bebrúcb. 3 pognul ttól, še to
bp! (Eliáš proroť. 3 poflal ! němu
pobefótnita a pabeíáte mušů, tteři boli
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pob ním. Sťtethá ííel ťnčmu a íebicimu
na mrcha both četl: *Dtuái 2303, ttál
togt'ágal, abhé Bftoupíl botů. QI obpo
míbaie (Siliáč, řeťl: SeftIi-ge item muj;
%oěi, nechť Bftoupi oheň B nebe a fáiře

tebe i tmhch pabeíát. íebh Bftoupil oheň
B nebe, a [eštal jeho i ťteříg byli 6 ním.
QI opět poílal ťtál l' (šliúfíomi iiného

B nim a neboi fe. íebh mftam fíel
Sním te ftáli o řeťl:íoto ptamíáěoípobin:
Še ili poflal poílh, aby ie táóali %elge
bubo, jatobg nebolo %oha m Šftaeli,
protoš nefeibeě B loga, na ťtereě ití fe
položil, ale [mrti umřeě. % umřel roeble
řeči bóoípobinomh. Štolomal paf po něm
bratr jeho 30mm.

pabeíútníťo, a pabeíóte mugů B ním,
fteróm pobobně ie ftalo. 91 opět pofIal
řtólpabefátniťo třetího, ftettjg řbhá přiňel,
iťlonil ťoIena přeb (Sliáffem a proíil ho
řla: Muší 230312íniilui Ie nabe mnou,

abych negohgnul ohněm jaťo bma pobe
fútníci, !teří gbe bhlí přebe mnou. Smlumil
anběláofpobiuům ? (šliónomi, řta: ©ftup

.. \l (.7 '
Friar :* \; %f/r/Ší _

íehbg nel (šlióš 8 (Šliíeem ť řece
Sotbónu a obobma aaftamili fe u této
řeťh. 5 toga! (Eliáš pláni fmůj o fminul
iei o ubeříl na moou, ťtetáš toabělilo fe
na obě ftranh ipřeffh' oba po futbee
91 ibouce na Druhém břehu, toamloumali:
ai mů; ohnimtj a ťonč ohnimi togbělili
oba brou ob iebe: i mítoupil Gliáš
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u michru bo nebe. Glijeus po! to mibčl
a abroihl pláni Gliúfjůto, ftetýš býl fpabl
3 něho.

Mogiimáni.

Glidě bhl jeben 3 nejmětfjich magii
ftatěho mčřu. Wegnal jinou touhu nešli:
abý gničena býla mobloíluába, a abý při
toebl nótob hnůj opět tpognóni ptawého
QSoha. S nebýlo áóbněmu ptotol'u přeb
nim a po něm činiti B ltólem a B ltd
lomílým bmotem tal položeným, togma
čilým a to moblóčjiroi gatýtým, jofo
Gliófjomi. Šla brooře ltdlomflém měrno
bila Segabel, mongelfa ftúloroa, pohnula
obbaná mfjem máfjněm, ptúgbna mfji
útrpnofci 8 jinými, jchopná míjeli) aločinů,
lbe fe jebnalo o to, abý boíjla jiného
cile. měl sžlehcib býl muš pob mlábou
ímé šenh ftojici a přiliš jlabý, nej abý
fjel gc přeíměbčenim [mým a opřel je

šeně. R tomu býl áátlimý na itále Subftého
a proto gólonu 9Jioj3ifjomu nepřigniroý;
poněmabš ble toho gáťona nejměli milí
šibě leč jen jebiněho chrámu, abý tento
jebiný chróm připomínal jim, je jeben
tolifo jeji !Bůh, a tento chróm ftál ptámě
to ťrólomfttoi Subffém. 3 nechtěl alchab,
abý pobbani jeho putomali bo gemě pob
jiným hólem ftojici a prolog nápomdhal
bomdeimu moblářfiroi. QIm těchto bobách,
lbebh lošbý jiný býl goufal nab napra

roenim tohoto ftúle (\ libu jeho, mýftoupil
Gliús :o hlafatel ptaměho Éoha. Šla
toto mýjlanfimi ímč připtawil je to jamotč.
íuhý meba jimot, a nebbaje pohnul
a jiného pohobli aš na potřebu nemýhnn
teblnou ťšimotu, šil m jamotě. Rbýš
pal obbtěel togfag ašoši, toýfioupil na
bmoře feólomjlěm m (šamači, hlúfaje
naftúmajici treft Qioái, melilč futho. Sgněl
na brooče ltólomílém a m mčfiě hlas

poíln Qošiho ftrafjně co bouře na obloge
fe koalici; ale hlas jeho boaněl a libé
& ho bále netojjimali. “iu (šlióě utrhl
je opět to jamotč. 91 lbýá naftalo [ucho
a 5 něho poflel hlab a ng; nehoba ta
trmala to! co to! již po tři léta, mapo
minal hůl na (Elióíje a bol ho hlebati,

abý goáehnal tuto pohromu, ltetouš, jal
mýflili, on byl přimolal. S nejjel Glidč
aj po třech letech a fjejti mčjicid), lbýš
nouge bofioupila jiš nejmětjjiho íiupně;
tu tebý gjemil je aale na biooče ltdlotoílčm.
3 býl moitán co mocný proto!. Qlle
nechtěl gaáehnati Imho, nýbrž chtěl břime
gničeni bůšl'ů pohonných igničeni mjjech
pobmobných protol'ů jejich, fteči lib gamů
běli ! moblojluábč a jichž býl melifý
počet. — S šábol, abý učinilo je gtoujjťa
melifó o patrná (: to přeb očima meille
tého libu, 3 nič bý je mohl lašbý přefmčb
čiti, je jebině %ůh jeho jeji ptamý %ůh,
ltetýá [uchem atteftal lib jobě nemčtný.
EliaRatmélu, hoře toýjoťč, pčiítupnč libu
mfjech ltajů, měl je učiniti ten pamětný
gúpas B lněšimi pohanjlými. 3 gmitčgil
(šliáš, lbýg oheň fttúmil občt jeho, a
lib B htůgou pognal, je mág! pofub
nJ omýlu a to blubu. 3 proměnil je úžas
libu to nelmitný ples, fbýš hneb po ads
gtačnč oběti objemilý fe chmůtý na obloge,
nebe je aatůhlo hojnými malý a bámno
čefoný bčfjť ípuíiil fe joťo ge íplamu.
iu (Eliáš ftól na tom, abý gahubeni býli
ble gólona Wojšifjoma mjjiďni ii, lboš
gamábčli lib ! moblóm a tebý býli
mlafině příčinou tteftů jeho; i neuftal,
aš góťon ten mýfonán býl. — %lwfjal me
lilě bilo jeho újtoťý hálomě Segabelý
bqh pobmráceno jeft, a (Šliáě mufil opět
m horách a [omotách ýújiti šimot [můj.
alle lbýš Gliáš po čaje ílýfjel, jal
íměle [obě počinů Segabel a jal úfťočně

hubí lib gólonu !Rojgiíjorou měrný, glnčhoš2
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byl i nefjtajtny' mábot; Pbyj jlyfjel, je
i l'rúl pojub m uepramojted) jmoluje
manjelce jmě: myltoupil opět je jťtyfje
ímé a jměle mefjel to jiné Průlomjfě,
i ptamil l'róli, coš nilbo gbmočanů ani
3 libu neopomááil je jemu řici: %taje
blniť a globěj jfi! Sia! [lomy, oftttjmi
jal'o blejt nebejly', maromal ho, to! napo
minal, aby 8 $obem otců [mycy je jmiřil.

sBobolmě jebnol Gliáš aa čajů ná
jtupců Qlcbabomyd). 28 této gfajené bobě,
l'be ťtdlomé ueanali bůítojnojti čloměťa,ani
neločřili m ptame'yo Éobn a gáťon jebo,
ťbe me ímé py'fíe pomajomali jebe ga
boby pogemjlé a lib jobč jměřeny' aa
otrol'y míjeyo promo prágbné, byl to (Eliáš,
tento cbuby, toucl)em omčim oběny' muj,
jené jebiny je matomal o uapominal a očeb
in'mě gayonbeni ftdli co libé yčijjni a jehož
je báli mice, nešli četného mojjťa. Seliťoě
protoetmi jeyo mjby je myplnilo, měl
bo i lib m nejmirne' úctě, jaťoš mibčti
3 tobo, je mboma ©ateptjťó pognamjíi
yo, pojlytla jemu poílebni joujto polemu
jmčbo, ano pojťytla jemu bčime, nešli
jmému mlaftnimn jynu, o je ob nebo
šdbala bimy, ťtetyd) by byla ob jóbnčyo
jinéyo čloměťanepogóbala. S jejt jimot
jeyo plny gágralů, jalo jímot Wojjifjům,
jaťo šimot neobyčejného myjlonce %ojiyo,
a ťonči je bimem tim nejmětjjim, totij
přenefjenim jebo na ťřiblácl) oynč a měttů
bo nebe. 

S ubrjela je památla toyoto nejmófje
3namenitéyo yotlitele pro čeft !Boji na
měby m nátobě jibomjťěnl, přejjla ipomějt
o něm bo poyanjťy'd) ťmenů joujebnid),
tal je o šábněm gptoroťů nebylo mlumeno
a jlycyáno po mfjeďy měly .tať bujtě
info o Glidjiomi. 3 m nome'm gáťoně
na mice miítecl) jejt o něm řeč a platí
(Eliáš aa gdltnpce mefjťetěyo protoctma
Qošibo. Řbyj je Gyn %oái proměnil na

hoře Ěóbot a ftúl me ímé jldmč nebejfě
přeb očima ímyd; apofjtolů, ftúli po bolu
jebo nejgnamenitějjji mušomě libu jibom
jfěyo, a fice: Wojšiě, eo aojtupitel ftatčyo
adfona, a (Slióě, co gaftupitel motorů.

108. prorok Glij'euo.

4. Stál. 2. 3. !.

Sita mifto (Šliájlomo byl Glijeuo ga

protofa smolen, a touj moci ob ?Boya
obbařen. sBřijjel jebnoyo čaju bo Seridm,
a řel'li mu obymatelé mějta: “Dobře by
bylo přebymati m tomto měftě, jaťoj ty

pane jám mibiý, ale moby jjou glé a gemč
neoutobná. meil jim: $činefte mi ná
bobu nomou, a najypte bo ni foli. Rterouš
ťbyě přiuejli, myfjeb tftubnici, myjypal
bo ni jůl (: četl: Ěoto ptami óojpobin:
u_jbramil jjem moby tyto, a nebubef mice
to nic!; jmeti ani neplobnofti. 91 tal

ugbrameny jjou moby tyto.
Sbiub po! obebtal je bo ?Betyel,

ale lbyá jjel cejtou, pacyolata malá my
fjebjje jmějta, pojmimali je jemu, čita
jice: %jtupnj lyjy, mftupuj lyjy. 3 brojil
jim proto! yněmem mojim, a yle, myflli
bma mebměbi 3 lejo, a rogttyali 3 nic!)
čtyřicet a bmě pacyolata.

Sebnou přijjla tbubá mboma Mili
jeomi, a řella: ělujelmil tmůj, muj můj,
umřel a fám míč, je boyobojny byl.
myni po! přifjel měřitel, a poněmabj
bluyu čaplatiti nemoyu, (bee mgiti bma
íyny mé jobě ga otroťy. Sijto četl Gli=
jeuB: Go cyceě, abycy ti učinil? 'Boměg
mi, co máš to bomč jměm? QI ona obpo
mčběla: Webobá jjem, nemám nic boma,
neš maličfo oleje. Sijto řell: Sbi, a my
půjč jobě ob joujebů jmyd) nóbob prúgbnyd;
yobně mnoyo; a mejbi a aomči bměře
jmě, a čbyá mnitř bubeě ty a jynomč
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tmoii, naiěmei 3 oieie ime'bo bo tuned)
těd) nábob. 3 “In tebg, a učinila, io!
ii proto! ašoši bol řeti; a ibn; plně boli)
ndbobt), řei'lo ! ionu fmému: *Bobei nn
iefitě nábobo, ale on obpoioěběi: 9iemám.
sBřei'ial tebt) oiei těci. S filo o ognámiia
to promin, ťierúg řeři: Sbi a probei oiei
a gapiať měřiteli fménm; to por (\ [i)noioě
tmoji Šimi butite 5 oitotťů.

255 Gólman! bnbleii blua ctnoitni

a bohatí mangeiě, l'teřig neměli běti.
(Eiiieus bylo čaitěii ob nid) přimětiwě

přiiat, přebpoměběi jim, ge bubou míti
iona. 311an fe tai; narobii fe inn ion,
5 něboá meliťe' potěiieni měli. Biogueniobi
ie miiot a umřel. Motto filo bncb
! (Šliieoioi, a pabfii ! nobáin iebo piaťaia
bořee. (Šliiens n'el B ni bo bomu ieiibo,
a gaiořeio ie B mrtmóm pacboietem bo

potoiíťa, (\ obiam bo, išobu ie moblii.
% obgimio pacboie, a on gmooiaio matl'n,
obemgbal ii ie.

Sebnobo čaiu bol meiitú blob io genu.
llčenuici (Šliieomi fefiii fe tněmu apoilou
obalí učeni iebo. (Eiifeuo paf řeil [(uše

bniťu imému: sličiitqto brnec ť obni,
a umož iim temi. Gel tebg iináebnil'
na pole, a nasbíral bylin politici). 5 na
legi bylinu pobobnou tatoiei'ti ioinne',
a ačtoiim ii negnal, nasbíral přebc plni)
piáííť owoce ieiíbo a nalotůtim ie, ffráiel
bo brnce. „mg mařeno bylo a iiíti po
čali, ieónaii, še teině góbubná ieit.
% giřifii: Sinuái %ogi, imrt to brncil
(žiiieué ale četl: *Břineite mi mouh).
91 ibn; přineiii, naiopal ii bo hrnce,
a četl: Hitroite nyni a-iegte. 21 nebola
mice fiťobná ťtmě tato.

Moaiimáni.

*Bobouři tunami opět iainé a plobně
íluněčfo: to! po přiiněm (šliáfiomi na

ftoupii uřab prorocio' miitmtj a [aiiamo'
Qiiíeus. ?Bouře bněiou (šli-onoma otřáíio
semi, iragila iiiobiinnj múpar o abubiia
obporuú Dinga: ilunce [cíiťn Giiieoioo
půíobi nyni Eiproipěcbu čioměi'a bále.
$a! progřeteblnoit <Boši pitiinoiti iiúiťou
uamáběio (ib molooienú ! Šimotu bobu
miIémn. “Bom Iib tim pobtbal, bylo to
iebině minou iebo o uemůáeme ie bimiti,
"393 “Bill)iuipotoln přiínčiiiimi proitřebrg,
ioi'oá bylo toěinctúui (\ gaietí tého; nátoba,
n morbomáioáni jeho porenčowal.

?lie ioPťoli Giiicno mfiubo, the; fe
obicwil, bobrobinim a „gásrai'gobloguiicimi
ie inogil přiméiii lib i' mběičnoiti ! “Bohu :

měl ion ímé nepřátele. EiBoprmouic ie

ghe, še pocboIata sBetbeiii'ů poťřiťomala
naň: Bitnpni infú! Sint“ [m. Dtcomé
toto lniito mufláboii, gnomenaii toto
iloioa: “IBgitnp obíub, nn) nechceme, abpo

óbe poboi. “IB ilomě mi!) Ieší patrná
nrášťo, poiměd) to činčmjienin pro iebo měl
a gmimťn tobo měťu, pleš. Seiiťoá
mahjm padmlatinn uemobio na tom
óáiegeti, abl) čiomčť negnómú Hibil ie
ainěfta, ii) něm; ořebómoio, a ieiiťoá iid)
bol tai boiulj počet, še l'e gbá, ěe tu
pofpoiu byla míieďa podmiata 3 ceiěbo
měfta, ieit prambě pobobuo, še pobaniiti
oboioatelé ?Betbeifiti íioon iniúbeš itomu
íiuebii, abl) ii 5 tohoto poiionce %oáibo
ttopila poiměd) a obo iei B [)anbou a po
tnpou mnpnbiia 3 měito. —- © tim tah)
ie itotonámá tueiifú tteit, i'ienjg bopuiiii
óboipobin na tuto mlábcg, ieito iid; čtyřiceti
a bwa ubámiii mebmčbi; mělit' io uid;
i tobičomě pro nuifgťu pro-rotu \Boáimu
a tím i FBobn učiněnou treitáni býti.

Sento příběh nám připomíná, ge íe
lebiomášná a nenoebená miábcš rába po
ímimá tělefnúm cimbálu iinn'd) libi. Máme
na imětěmnobo bebottjd), l'uibotoúd), fiepljd),
biucbúd), němúď) libi, ilibi třeioloýd)

21“
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úbů. Qbo ieft tatotoou cbgbon fťličen,
obgčeině ii těžce neíe a jeli boben poli
tomúni, poněmabš mu ta cbgba iať u toý

bčltu iebo cbleba, taťi to tiíicerúcbjinócl)
potřebúd) apřipabed) áitoota toabi (Sloměť
těleínou roabou [tličenú obgčeině ga [toou
chybu nemůže, ta! jato to není gáflubou
naffi, jíme-li úplně gbtámi a mgeařeni
fličněbo. — Rbo Ie tebg iinóm libem
pro mabg těleíné pofmíroa, iicl)pro logta
šeni jiných nápobobi aneb jim je togčitó,
ptogtaauie neůtrpnoft, netogum a, hátce
řečeno, [utomoft neb bruboft. % měl bl)

talotoú čloměl utoóáiti, ěe nemi, co ga
nim itoji; mnobó jiš oílepl a ochlucbl
a iinať gmi'gočen byl to pogbnid; letech;
a mgpramuii libé, še potlala mnoběbo
poíměmáčta prámě latomó neboba, pro
l'terou le byl jintjm pofmimal, ia! i při

[loloně řil'átoaii: gšůb báloa na oplátl't).
sBtotoš co necbceb, abg Ie tobě ftalo,
nečiň iinému! —

109. binamnn ob malomorennmí
ořimi'n.

4. Shál 4. 5.

©e 5eini Gbananeifl'ou braničila
gemě ©MM. maaman, neimgšffí můbce
moiíťa fgtífébo byl mna melmí nbatný
a bobatú, ale malomocný. 313 byl mehni
mnobo na ugbtameni ímé mgnaloáil, ale
toffed'o nic neptofpimalo. !Dlělapal man:
šelfu iebo to [lušbč bimtu ifraelíťou, ttetá
přeb nebámnem aajata a bo gemě©gtíťé
přimebena byla. Sato tebg řella fu
pani ímé: © by byl pán můi u provola,
tteró ieft to ©amaři, jiftě ugbraroil bg
bo ob malomocenftmi. Sbogroěbělo íe

o tom %aaman, mgbal íe na ceftu,
a mol 8 febou befet břitoen ftřibra a ffeft
tiíiců alatg'cl) a befateté toud)o, i lift

todle [grítěbo Rho; přifíel tu báli ifra
elftěmu, obemabal mu lift ob_póna [mčbo
to tato ílotoa: anš přijímeš lift tento,
měs, še ifem poflal ťiobě Sliaamana,
flušebnita froébo, abys bo nabraroil ob
malomocenftloi iebo. %!lbgš přečetl frúl

ifraelffý lift, togttbl toulrbo ímé a četl:
Sbali item já %obem, abncl)mobl nabra
toiti člowěťa ob malomocnmftmi? Baiiftč

bleba příčiny ť wólce proti mně. 3 uílgffel
o tom (ŠliíeuB, a poílal lu !tóli, řťa:
Sproč fe tmoutiě a fttcnbuieb? sBoffli
bo te mně, a smíš, ěe ieft proto! to Siraeli.
Ěebg přiííel sJlaaman B foňmi a wow,
a čaftamil u bméři bomn lLšliíeotoa. Gli
[euB ale mgflal ťnčmu fllugebnita fměbo
a mbťágal mu: Sbi a umei fe febmfróle
to Sotbánč a ugbrameno bube tělo tmě
a čift bubeě.

Eliogbnčloam ie nab tim Shaman,
bral íe obtnb, řla: ?Donmimal ifem íe,
že přebc mgibe fe mně, a mgúmati bube
Qoípobina %obo íměbo, a bottna íe entou
malomocenítmi měbo, ugbrami mne.

Sbališ neifou řel'gnafie lepííi nešli mňeďp
mob:) iftaelíťě, abgd; fe to nid; 3mgl
a očifftčn byl? 3 obcbágel bněmaie íe.
sIšřiftonpili pat Eněmu flušebnici iebo
a řeťli: sBane, ťbgbg proto! tento byl
tobě melilou a léčbou měc přitóčal, čajiíté

bps ii byl mytonal; proč bps tebg necbtil
fe umyli m řeceBorbón? ©ftoupil tebt)
giaaman a nmgl íe m Soirbáně [ebmtróte
a očifítěn ieft 3 namtúztim Ie ! muži
%oěimu fe koním ťomonftmem “nám, řell:
&%prarobě mim, še nenii iinébo %oba
we míli bemi, iebiné tolliťo to Sir,—neli;

mne, flušebnita tmébo. Qllíe řell (&liíeusz
Šimf ieft boípobin, přeb nerýmgto noiim,
áeť ničeboě nemegmu; a ač maaman bo

nutil, nil'oli _neímolil. Dbiel tebg %aaman
ob něbo. meil ale (Biegi, [luáebnil' pto
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tořům: unetřil pan můj Shamann,
fgtftěbo toboto, je nemgal ob něbo, coš
bgl přinefl; poběbnu ga nim a megmu
něco ob něbo. S běše! ga maamanem,
ttetbáto ťbgá ici miběl, ítočil 5 mogu
mftřic jemu a řei'lz íDobře-li fe mneďo

běie? ($ie5i obpoměběl: “Dobře. Wm
můj pofilá mne t tobě, abba mu bai
břinmu ftřibta a bmoie combo proměnné,
neboť přifíli tněmu bma 3 učeblnitů
iebo 8 boty Ěftaim. 3 řetl maaman:
Eěpet ieít, abba mgal bmě břimng. % při'
nutil bo, a [mágal bmě břimng ftřibta
bo bmou pytlů, a bmoie 1:0qu a poručil
bměma pacholtům, aby to boneíli. sJšřilíeb
B nimi bomů, ma! to měci ob nic!) a íh'gl
ie. ©ám pat mnel l!pánu [měmn ttetóš
řetl: Dblub přicbágiš? Dbpaměběl ©ic5i:
mime iíem nebyl, sDane! Sieťl (Sligeusz
Sbališ iícm nebo! to buibu při tom, "má
fe obrátil čiomět ten groogu toftřic tobě?

Baal jfi ob něbo ftřibro a toutba, abba
naťoupil fobě gabtab a minic a otoci
a molů a ílušcbnitů. ?llc i malomoccnfttoi
maamanomo přicbpti íc tebe i potomtů
ttoýcb na mšbg. 91 mpffel Giegi malo
mocng' a bílý jaťo ínib.

stogitmánt.

1. Gnab, milý čtenáři! aha fe ti býti
měci pobimnou, ge G[iíeuě, mně melmi
[aítamě pomabg a nletbetněbo trpce,
tat mgacněmu pánu, jatoš byl maaman,
můbce moiíta fgtffébo, netopffel mftřic, tbgg
fe ! bomu icbo přiblížil, ani bo niiatá
neumital, anobtš pouge ieu pomoci [měbo
[[ušebniťa B nim iebnal. ibgbpf poho:
ftinítmi a abmořilě icbnáni 6 cigínci jeft
ctnofti, ttetou $iímo fm. ji; při QIbtabamu
cbmúli. —- íattěj ti fnab nápabno, ěe
G[ifeué, Ibn; bo Waaman po íměm nabra
meni namfftimil, Šabne'boftřibta a šábněbo

jiněbo aboái ob něbo přijmouti nechtěl;
mgbgt niob! Élifeus něiatěbo baru přebce
maiti, aby, ťbgš pro febc ničeboš nepotře
bomal, cbubým a neňťaftng'm pomobl. —
gta to obpomibám, je nepocbpbně Glife

omi neimice, ano iebině, na tom galešelo,
aby pognal “Raaman, se nebyl ugbtatoen
přitogeným gpůíobcm čili na tabu a apří
činěni nětterěbo čloměťa, nbbrá pouge
bimotmotnou moci jebiněbo ptaměbo %oba,
%oba Siraelfťe'bo. sBroto [cbmalně nen

rogffel 3 bomu íměbo umitat “Raamana,
aby fe negbólo, ěe, into [ěťaři libífti cini,

neiptmě problibl tělo jeho, togílpffel běb
nemoci jeho a pat jemu ubělil taby, the
a jal! fe má foupati. — Rbgj pa! %aaman
byl ugbtamen, GlifeuB jiš tab umital bo
m bomě fměm, nebot tu nebylo mice oně
opatmofti gapotřebi; amffať necbtěl přii
mouti ani neimenffibo baru, aby opět
maaman pognal, že nemá při tomto nabra
meni proto! gábne'bo přičinění a šabnč
íťutečně gáílubg, nýbrž še bit a ibmála
naleši iebině ptaměmu 230511.

3 nám fe čaíem naftptuie přilejitoft,
jiným [ibem protagomati gnomenitě fluábg,
aniš pat fluňi, abgcbom aa tpto fluábg
šabali aneb přijímali něiaťé peněšitě ob
měny, nýbtš máme toto ílušbg tonati
ponge 3 Iófřg ! 230911 a pro mětni

oflatou $oji. at 11.př. ít; bps nalegl
ftraceně penige, i ieít to tma pominnoft
tágati fe, tomu nalešeii, bps ie namrátil.
ig bps ro íněbu nalegi čloměťa gimou
íťřcblěbo, tmá io pominnoft, uchránili bo
přeb umtónutim. Eg bgB naIegl na ftlnici
člomět'a mttmici raněněbo, jen; při íobě
tboma braběbo sboši aneb mnobo peněg;
trvá to pominnoft, poftatati fe, aby tento
mrtmp' nebyl oloupen, nóbtš aby gboái
a iměni jebo boftalo fe bo rutou iebo
ptdmnid) běbiců, coš fe iiřabem ftúti můjc
a má. íp bys mohl gacbomati čloměta
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fe topieibo ob ímeti, tt) [ms mobl při
pošáru baftentm “chrániti jiná ftatoeuí,
aby je obeň negafábt: nuge to těch a ta
tomg'ct) přípabed) mít) a ochotně poffotui

pomoci 1901150aláffl) t' Ěobu. Go chceš,
abt) fe ro tatomém uefítěfti tobě ftalo,
čiň iiinčmu. ?! ili-ti člomětem pouětub
gámošným, ga toto [[uábt) ani nepřiiimei
áábně obměny, i ťbgbt) ti mnueotoáua
byla; ifvli mffať člowčťem cbubljm, afpoň
negábei obměnu) o bů-li Ie ti něiaťtj
bar ua bůťaó wbččuoíti, buť ípoťoien
S tímto barem, byt' i byl u přítomném
\? tmě ílušbě přiliš mall) a nepatrná.
“Bůb [mbe íftěbrúm obměnitelem twým ! ——

2. (Sie, i poíl'utuie nám ohmů pro:
[)nančbo !?)áře, ale taťe'obraópotre
ftanébo lbáře.

Rašín) lhář ieft pobmobnit, on totiě
ílolot) fmtjmi flame iině, abl) uepoguati
ptatobg. sBenoni lhář me [wětč byl b'ábel,
an ottamal ?Ibama a (inou, Foož, jim
že?! to ráii: „Seňte ,se fttomu ónpotoěge
uěI)o, bubete into bobowe'." *Btoto lbúři
fe tate' mmjnmii potomci či funomé Bá
blowi. Sen [ibč pobli, nemmmui, rteři
párbaií ločci gapomčgeué a boii fe teeítu,

učí [e a montují tsi; tot n.p. Ebo tmbe,
togby' tnťe' tác, iilmť bt) fe připnout trá
begi prograbit, proto fe taťě řitá: še ieft
Ie; feítron Prúbeše.

Sig pobaue' přitosenúm citem webem

iíouee, mčti leg ga uepmmoít neimóífe ba
uebuon. mam umbrc ?Ieiftoteleěpmmit:
Bes ieft uepmmoft ieu otrofů a ueipobteiííid)
libi. — “IB5ůťonč QSoŠimnaleaůme abufta

příínč guipowčbi tašbč tsi. Sat to žalmů—I)

pěie ŠDaloib: „:Boáe! mellámibiě mňed),

ťteři činí ueprmoojt: gabubiě mííeďg,
tteři mlmoí [eg—,“(galm 5, 7) a m ťuige
moubeofti čteme: „llfta pat, tterúš lbou,
gabíieií buííi" (1, II.) 9! míč Wm
(1 epaňtel bal rostoó- ..Qšutš řeč maňe

ieft, ieft; ne, ne; co; po! noo to mice
ieít, to ob glébo Mt." (*Dtat. 5, 37.)

_S netřeba fíiře ličiti obawnoft (ge,
můšeť tašbú fnabno na íme oči počnati,
m iaťěm opomeáení a to iat'é obamě ftoii

tagbó lhář u poetimg'd; libi. mitbo nm
neměří, a čím wíce Ie %obem a pettem
botlábá, ge prambu mlmoi, tím méně fe
mu měří—,tašbp' poctimú člomčť íe mu

mpbýbá aneb blebi, aby 5 boom iebo
begg mgffel, niťbo S ním nedne m Šábnú
[poleť miiti, ponětoobš nemůěe fe na floma
iebo ípoIebuouti. Seftif [bóř iaťo bobina),
tteté iiuat utačuiou a iiuat biiou; neifou
gaiiftc' uitonm mbob; čloláíítč libé, fteři

nemají na noci foam, na ně 3ebtaií,_3e
prý je mýlí. ©et). ?luguftin pifíe: „EReč
není monologem proto, aby íe libé me
[polet flamoti, ug'brě aby fftae m mobl
tagbó jinému ímé momenty to gnómoft
moěfti. Glow tebe) ugtroati fu tlamu,
ť čemuž určena neiiou, ieft břicb. ?lnig
[[ufíi fe bonmimati, gebo něfterd [eě ne
bolo břichem proto, še můšeme nětbg (gi
učt'onm profpětL s)Jiugemet'gaiiftě čafem

i fedbegi uěťomu proípěti, ťbgš cbubú,
iemuš fe meřeině bámd, pociťuie úlewu
a bobáč, jemná fe tajně uiimó, nepocituie
ueínági. sJSrototofínt uebube nitbo tmrbiti,
Šebo tatomáto trábeš nebola břichem.
91 proto nemůáe fe Ieš ani tebbg [cbmalo=

watt, ťbgg too tn ptoípěcbu iinýd) lze."

110. jeho m1 ktůlomltmí nemenim.

!. Redl. 9. 10.

950mm pat fpn ?Ichabům nepřeftal
činiti ale přeb obličeiem b;)ofpobinomým.
sBrotoš ponoolat (šlifeus touuhmtim QŠoŠim

jebnobo 5 učeblnitů ÍlDÚCba řett iemu:

%esmi tuto nábobťu oteie bo mfp ímé,
a ibi bo ?)tamotb (Sahlab, (\ uaibetl tam
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muše, jmenem Seba, můbce woiíra Sota
moma, a mgleieě oleje na blamu jeho
a řetneš: %oto mami óoípobin: sBomaaal
ifem tebe ga ttále nab SítaeIem a gabiješ
bům ?lcbaba, pána fmébo, a Segabel taťě
fešetou pf: na poli na Segtabeli, a nebubef,
ťbogbl) ii pocbomal. S učinil íluáebniť,
iať mu (šliíeuů 59! poručil. 589! paf
Soram tobo čafu m Segtabeli, bg fe boiil

na rány, ieá obbtšel m bitmě proti Btáli
ěgríťěmu. Seba táhl tam 8 moiíl'em
fmým proti němu. Hilgfíem to Soram
moje! proti Sebuomi a potila! 00 na poli
%botba Šcótabelítébo, a řetl jemu:
Seft-li poroing' přichob tmůj? % obpo=
měbčl Seba: Sal'ú poťoi? Seíítě mo=
blářftmi Seaabel math) tmě a mnohá
ťougelnictmi jeji tmají. Gemara tebp

30mm, še nepřátelíťó ieft přícbob Sebům,
bal íe na autě!; ale Seba natábl lučiíftč
a ftřelil Somma meči piece, ta! že pro
uil'la ftřela [tbce iebo, a tmeb pub! na
moče fměm; i mrbli iej na pole Stábotba
Scarabelíťébo. Řbgš paf přijel Sebu bo
Scarabel, Segabel uílmTemííi o přijegbu
iebo, smalomala lice ímé [íiíiblem a nabo
bila blamu from: a mpblébla 5 ohm na

»,*,... -" %

Seba mcbágeiicibo[trge bránu. S poabmíbl
Seba oči [mýt-b a ptal fe, co 59 to bylo
ga ženu, a ťbpš mu oguámeno, je ieft
to Šnobel, togtúgalz Gnoqte ii botů.
3 [min ji a poftopená ieft Ermi 'jeii
ftěna, a toňíťá ropgta pofflapala ii.
QI ťbgá Sebu poiebl, řeťl fluáebnifům
imám: Sběte a pobletite na tu alořečenou
a pocbomejte ii, nebť ieft bcem Etálomfťá.
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Ql fbpá fill, aby jí pocbomali, nalegli
iebině leb a nobp a tanec entou, oftatni
tělo iešrali pr QI tal myplněno ieft,
coš byl řell Qoípobin ffqe úfta (Sliafíe
ptorofa [mébo

mogfúgal pal Seba gamtašbití mffeďp
běti Soramomp, ano mpblabiti celou to
binu ?lcbabomu, i latě pobiti mfleďp lněse
$álom9, ale alatýd; telat, tterdš poftamil
Setoboam, necbal, a těm tate' flouáil jim.

S naftupcomé iebo, jen; lraloroali
po něm to Siraeli, činili glě a farnímu
blóři ifonce, lib ! moblářítrol mebli.

Roailmánl.

1. ?BeabošuóSegabel nenabúla fe tal
btgfěbo a ta! blbněbo tonee, ač proto!
(Eliáš ii tobo byl přebpoměběl; amfíat
ona mpílanci %ojimu nebóroala Šóbněbo
[(nebu, anobrá o nenámihěla a auřiměpto
naflebomala. e fe nenabala tal bllgte'bo
tonce fměbo, 3 tobo logfmitó, ge uílgflemfíi
o příieabu noměbo ftále, Sebua, omalo
mala lice flvě ličiblem a ogbobila blamu
ímou a mgblěbala 3 olna. Slepodmbně
cbtěla oto Sebuoroo na [ebe obrátili a fe
iemn galibiti. ŽB tom ii mila! poftibla
pomfta 2303. Seba uílpffem, ťbo by
ta áena byla, bal ii otnem fmrbnouti
Dolů; gaiiíté anal ii co áenu beaboánou
a bal ie úflotů a lfti jeii, abl) neBofno
mala něiatljd) ofubel ťrúlomíl'é moci iebo.
Sin tebg Dcera ftalomfťa ftala fe mttmolou,
iii nitbo rnice fl nemfíimal; i flala íe
potraroou blabomýd) pfů, lteři ro oně
bobě trwamtjd) bojů abameni ifouce pánů
a šimitelů huba), ímětem fe potulomali
a ftali íe jalo brobaři nemflimanýd)
mttmol.

ŽB tomto příběbu gtači fe opět trefta
iici [ptameblnoít 2305, ttetág přilmapi
čaftoltáte na ěloměta břiflnita, ani; fe

toho byl nabal. S mibime tatě ia! hůle
áitá ieft mg'ftraba libi ! tomu pomolanýd),
aby (bpbniieíbo čloměta maromali a napo
mínali; nebot Seaabel neroffimala ft nilbp
mýfttab (Šlíáffomýd) a proto; přebpomč
bčni jeho 0 brůaněm tonci jejím mppl
něno ieít.

S tebe, milý čtenáři! fnab čafem na
pominaii tobičomě, pčftounomě, bucbornni
fprámcoroč a jiní přátele tmoii, abys obřell
fe břicbu, !. p. abys nebpl nemběěen
totci neb matce, abys upuftil ob múffniroě
brp, ob nepořábné anamofti, ob ipojení
6 libmi nepoctimg'd) mtamů a pobegřelěbo
řemeíla, iatoá ieft pgtldchoí, loupě tra
benýcl) měcí, lidma a L b.; i oni, jaro
nětbg (Sliač, přebporoíbaii tobě glěbo
tance, patli iid) mófttabou pomtbneě
a fe nenapramič. ghilt) čtenaři! nemefílei
a upoíledmi taby upřímných přátel ímýcb.
(So ghe mgptamuje piímo ím., bal bucb
[matý napíati ! toýftrage menletěbo polo
leni libíťěbo. %ůb, jeboš treftaiicl fptame
blnoft abe na ta! běfněm obtaae mibime,
jeft pofub tentýž; nebot on nemění fe.

Go pottalo bříflnici 3 tmene ftalomíťěbo,
pročbp nemoblo potlati tebe? Gi fe fnab
tim těflíš, še fe naprann'š aš pogbčii.
Stage umaá

2. je nil'bo nervi lbg, lbe a ial'
umře.

Segabel gaiiftě fe nenabala, ěe toppe
ífela poflebni bobina álmota ieiibo, lbgš
fe batmami líčila, aby Sebuomí bo oči
pabla momně nilbo 5 nás nemi, fbg
boboři ímíce Šímota iebo. Winobg' Ronal
to lmětu fměbo měla při práci, při bře;

neieben áeníd; a neiebna neměfta [tonall
ro ben íňatlu fměbo, bpmne poranění
[lacenitn mogu, na němé jeli. Wlnoběbo,
jen3 u mečer byl mefelě mpíli, ranila
mttmíce m noci. Sanoby' “el umg'ti fe ga
patněbo bne to řeln a nemtátil fe mice.
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mi bitřg m folěbce nejfou jíftg přeb jmrti.
Wllóbeneci panna cbobi na botraji jmébo
brobu jato ftaree, jal.| bi přijíomi : „(ž—tarý
bo brobu maji, mlabó můjef'

sJsobobněnemime, tb e umřeme a jat.
llmřeme m trnbu jmbcb přátel, umře

manžel m nárnči ímé manjelťg, m tole
ímtjrb bítet? (SLijnab umřeme na cejtě,

baletu aa botami, meai libmi ciai náro
bnojti, jinébo jaggta a jiné miro?
Umřemepo těšte a btoubo trmajíci nemoci,

abbcbom je mobli 8 ŽŠobem řúbně jmiřiti
i ímé gemjtě galejitojti jpořóbati? (Si
fnab umřeme nóble? *Jtemůje náB ujmr
titi nebeftb blejt m poli neb m leje?
Štemůáe nás Ioupejnít ubiti ceftou? sIte
můjeme tmapně abbnonti mobon, bómem
a obnčm aneb čajgpóním gemě? sJtemů
jeme pojiti neměbomtp jebu? memůjeme
upabnouti m nemoc bufjemni? Štemůjeme
přeb jmrti abameni býti mlábg jmbcb
jmgílů?

“Brotoše tebg niťbo 3 nás nemí,
tbg, the a jat gemře, nemůáe je tato
nitbo jpolebnouti na tu poílebni cbmíli
přeb jmrtr', totiš na to, je to tě přebjmrtni
bobě jpořóba ímé sálejitofti bufjemni
a jmětftě. Sat můje moubrg' člomět tat
bůlešitě měei, ob nicbš blabo jebo robing
i jeho celá měčnoft gámiíi, obtlábati na
bobu, o níš nemi, je-li mu určena. (šmrt
jejt freeurčena tašběmn, ale boba, tteráábp
jmrt pomolnou nemoci aneb tělejnou jla
bofti jatobp oblajjomala, není jlibena
nitomu, ta! je mfjem je moblíti ílufjí:
Db nablě a nenabálé jmrti mnfmobob
nás Spam! mej tbo mi, je bo gšůb
mgflgjji? sJih-otoč„bběte, nebot nemite
ani bne, ani bobing, tbg ge'SBanpřijbe!“

111. jooo, hrál snow). ýmrt
nejmnňníbo knžpe ,Baúoriáne.

Rbgě je Seba gmocnil trůnu Síra
eljte'bo, ftalb je tatě melíté směny m frá
Iomftmi Subíťčm. Bbe ťralomal Dabo
3iáš, jenj měl ga manjellťu ?ltbulii, bceru
trate ?lcbaba a glopomčftně Sesabelg.
239! prámě námíjtěmou n jmébo fjmagra
Sorama trate Siraeljťěbo, fbpž Seba
přitábl B mojjtem jmým, aby gablabil
bům urbabům a naftoupil na trůn.
3 moje! chogiáš 8 Soramem naproti
Sebuomi a miba, je ťrál Siraeljtý ftřelen
jejt meči plece, bal je tě; na útět a bylo
ob pronájlebnjieid; bojomnitů ubit, brag
poblebl ranám jmg'm. Gotma fe Qltbu
[ia boměběla, je fan její Drbojiáš gemřcl
a je mefjteren Dům otce jejibo jeft gablaaen,
amoeníla je mlábg m trálomjtmi Subftěm
a Data, aby jmou mlábu npemnila, me
íjterě potomftmo Drbogíáfjomo, tebn ímé
mnufg, gamrajbiti.

íebbo byl to Senrjatémě nejmpšjjim
ťněgem Sojaba, jené měl ja manjeltn
Soíabetb, beeru trálomjtou, jejtru mbfje
botčeněbo chogiáfje, a ta mibouc, co činí
Qltbulia, uftrnula je nab Soajem nejmlab
jjim jgnem trate, bratra [mébo, a ucbmá
tila bo 3 proítřebfn jgnů trálomjtg'cb,
tbgá gabíjeni byli. 3 írbomala jej 8 mů
mou jebo m jate'j'r tomoře cbrámu Seru
jalemjtébo, ta! je jmrti ujjel. — Rbpš
pat byl Saab m jebmi Ietecb, jmolal So
jaba [emitp a Enišata Subjťd bo cbramu
Seruíalemjtébo, a řeťl: 91j jgn trálům
tralomati bnbe, jatoj mlumil onpobin
o jgned) SDamibomg'rb. S mnmebh' jgna
tráloma a mftamili naň torunu a balí
mu to ruce gáton, aby jej brge! a ufta
nomili jej trálem, pomagal bo taťě Sojaba
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biftup a fgnomějeho a čítali :Šin) huti tráli.
Sťbgj uílgffela QIibulia, 3: fc [ib [bibá
a cbmáli hale, mefila ! libu bo cbtámn
Qofpobinoma, rogttbla toudio ímé a četla:
Dullabomč, ouťlabomé! 239W po! 30
iaba biítup ! [etnitům, a tniáatům moifťa
a řcťl iim: 239mm: ii 3 obruby (brd
momě a ať menťu gabita ieft mečem.

nitě přiípěl, áe úcta ptaměbo ?Boba úplně
ncmgbgnula, anobrš anamenitě ie tom
řila. S íeftaral ie Soiaba a umřel me
ftu a třibceti letech. 9m mifto icbo na
ftoupil fgn jeho Bachariáš.

QIIeltd! 3008, nemate mice po fmém
bolu íměbo bobrobincc a gymugilěbotábce,

int i učinili; tě; i bům %álům abořili
a oltáře a obtagl) icbo 5ttoífotali.

Sa mlabg'd) let toboto Soufa pečomal
Soiaba, abt) fe opět optamil chróm Samia
Iemífý, i mgpíalbai! na tuto www a Mílo
fe melžťé mnoáitmi peuěg, in! 3: mohl
chrám boťonale optamen a ihnoftným
náčiním opět opatřen býti. Eim gnome

lomftwi ímébo, aby iloušiili opět rgtinóm
me [mócb bájích; (\ přifíe! bnčm 2303
na lib iubítg' a na Setuíalem pro ten
břiď). $ch bud) išoši potilni! Saibatiáííe,
ígna Soinbg rně5c, i poítamim fe přeb
(ib, řeťi jim: íoto prami goípobin:
*Bročpřeftupuiete přiťáaánziQofpobinomo,

iešto mám to neproipěie? QI opuítili
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ifte óofpobina, aby tě; opnítil más?
alle oni febramffe fe proti němu, utame
nomoli bo 3 toal'aan lráloma m íiní
bomn óoípobinoma. unií; fe togpomennl
Soos ttál na miloítbenftmí, i'tetěg byl
učinil B nim Soioba otec jeho.

Moaiímáni.

1. into příběbg uťaóuií mbtoóném
05150311, na ial'ě beaceítí přirlpágeii libé,

pogbpmffe protož míry. Roe mgbgnula
bógeň 2303, the čamtáena jfon přílógúní
iebo, probugnií fe togličně mánnč, a tofton
beae mnel—l)meči, a není aločínn, aby bo

libé nebyli ícbopni. % přítoaeně city
fílerbetnějfíí[toto meítqe mgmítaií. gle,
Qltbulia, genu n měťn již;polroiilá, míbouc,
še ltál ígn jeií gabpnul ranami ob ne:
přátel a še to fonfebním ltálomftmí Síta
elllém opanomol notoý ltál, jemná bnbe
co činiti, aby u mnitř ímé řííle upemnil
fmon moc, a še mu tubíš "Bóbllbe čaín
a íílg, aby fe mid)al bo gúlegítoftí Subíté
aemč: počítala bohu íobč přígnímon a lať
šóboflí po mlábě oílepena ieft, še mflebo
přitoóenébo citu čloměďébo, totig lúítp
! fměmu potomftmn, úplně pogbgla
a mneďp ipm; ttálomfťě, totiá [roč mnou
čata pobiti bola. %ečbognú byla aojiftě
maila ieií Segabel, ťteróá bola nfmttití
neminněbo móbota pro togffiření gabrabg
ltálotoffě a ttetóá nenámibčla a ítíbala
(Eliáffe, ale bcera ieii QItbulia begbošnofti
anltutnoůi ii iefftěpřebčíla. Qboš můáe
mgpomenouti této nelíbfťě tptanlg beg
neimgšní ofillitoofti? Sseií čin ieft, tuňím,
mrd) neimpšffibo gločinn potolení šenfťébo.

2. © potěííením poblíši oto m tomto
broaněm přiběbu na Sofabeíbn (\ manšela
ieiíbo Soiabn, ttei'í nfttnniofíe fe nab
neminným pocbolitem Soaíem, ímtti bo
mgcbmátili a me ímé tobině pečliroě m9

rbomátoali, aš ím febměm roce metu
iebo trůn mu giebnati a upemniti fe [naáili

Qile i tu fe mníi opět oto líčí ga
rofiti, ťbgš čteme, če Soos íotma fe
famoftatnúm ftato, neimětním neroběťem
ťtéto tobinč fe pon'lmrnil, připuftim,
aby Baóatíúě, fpn přibugnúd)bcbrobíneům
a mocboioatelů iebo, ttomu neimgšní
ťněčýofpobina, 23050 ptamčbo, gamtagběn
byl. íebl) ni tento tvál neměl šábné
pomohl) fllecbetnč; i on, ienš m chrámě
mpebomán a m chrámě ga ttále probláfíen
byl, gaběbl 6 pobang a pomtbl oltářem
a lněóem ptaměbo Éoba. 91 nm;; ťni
lšatu toboto lion byla ta! gpuftlá, tal!
ptáóbna mílí pomabp mtamné, ano tof
ftutěbo lebce, iaťp' mniíl býti teptro líb.
ienš ble přítlabu lopěflíd) oíob fe řibí.
91 iať [bomímamú jen 23ůb, ieně nepře.
ftiimal mpfilati tomuto (ibn ímé protory,
obe) bo motomali a jemu rogliřnp'mítteftp
btogili, a ienš negmčnil Emou přípotoěii,

že 3 [ti-ebu iebo mgibe mplupitel menleo
tého íměta. S můgeme íe bimíti, ge to=
nečne !Bůb nátob tat blnboee tleflp' bal
to ruce nepřátel iebo? je bopuftil, aby
byl to čajetí položen aponíšen ialo něťbg
otcomě iebo to (Egyptě, ašbp m neimětni

bíbč a nongi ímé gatoušíl po íměm $obu
a (táhl) nablíbl aale mgáťon iebo a počal
toboto aáťona bbáti?

3. Domů, jenž;gbe přiložen, utaanie
nám, iai pomětečng' lib ťlečí přeb (orbou
%álomou, přeb níš boří tag oben připra
menp' ! oběti.

Redl Soos ftoií to pogabí focbg,
aniá fi tobo toffímá, iať bma moblofln
Šebníei bůóeií tamením po neimgěflim
l'něgi daebariúnomi, ienš nlaguie iim
! nebi, l'beá trůní ieiicl; proroú Wil)
a ípolu otemřenon jim přebllábó tnibu,
m níš mepfúno ieft befatero přilógúní
230W). Rlabeme pat abc tento obeaa

_



—332—

i proto, še onen Sacharidč jeft oíobo,
na níž fám sDán Seáiš :o noroěm gdtoně
uróaoI. Roof; totíg náš Gpaňtel mgtótal
cbgbg %arigeům a gótonnitům boloáil:
„5539 jíte [gnomě těd), tteří prorotg gabi
ieli. 8 mg naplňte miru otců fmócb.
Sá poíildm ťmám proton) a mubtee
a učitele a gtčd) něťterě gabiiete o utří

šuiete, toť še přiibe na más mffeliťd
třem íprameblitoá, l'teráš jeft molito na
semi ob trme QIbele íprameblímébo aš
bo trme Bacharióffe, tona $oracbiánoma,
tterěboá ifte gabíli me3i cbtámem o oltá
řem." (amu. 23, 31—35)

(šlufíí iefítč pobottnouti, ge sBun
Segiě gbe nagúmá Bacbatiáfíe fgnem
$arocbióffomým t i. ignem „*Doáebna
nebo slunné/' poněmabš goiifté Soiaba,
otec Sochařiáffům, (mou botliwofti pro
čeft žBoái a pro gbošnoft [íbu Šibomífébo
mgnitol a tubíš atoláfítč %obu milým
aneb poáebnang'm sBáně uogmán býti
goflubuie.

112. Qrorok .Sonúě.

QIni ro této bobě, the to [ibu %oším
mobloílušebnott opanomala a kolotoč
fomi moblám ie tlaněli, neopuftil 23115
libu ímébo, ale mgíilot opět a opět pro:
toto, tteří bg lib togučomali, ! potúni
a ! ílušbě ptaměbo ašoba napominoli,
i treftem %ošim brogili, patli fe nepo
lepfíi.

Seben 5 těcbto prototů bg! Soudě.
3 řefl iebnobo čafu óoípobín ! němu:
QBftoň a ibi bo minime, měfta meliťébo,
a to; na něm, nebo neíílecbetnoft oborou
telů měíta toboto mgtoftla náramně.
Sonóš mfíoť neupofledgl $obo, núbtg
d)těie 230511 utéci, ffeI fmoři, o tbgš
tom naleól (obi, tterá fe ptáme bo íbotňů

platoiti měla, Bftoupim bo ni, plamil íe
pryč. Qlle óofpobin poflaí prubl'tj mitt
na moře, a ftala fe bouře meíitá a mu
byla to nebeópečenftmi, aby ie negttoíťo
tata. S báli fe plomcí a ieben Pašbú
moblil ie ! bobu fměmu, a mffe, co

to [obi bylo, búaeli bo moře, aby fe [obi
oblebčilo. Sonáš po! byl Bftoupil bo
mnítř lobi, a [na! tmrbč. 3 přiftoupil
ť němu fptúroce [obi o řetl: 3 co tl)
tu ípíš? QBftoň a mgúmei 93050 fmébo,
[nab ten fe togpomene na náB, abgcbom
negabgnuli.

Qlle ťbgá bouře nepřeftúmola, bomni

moiiee íe plamci, je mutt nějatg' melitó
bříffnif meat nimi býti, pro něboá %ůb
bouři tu na ně bopuftil, ufneíli fe metoti
loíg, abl; pognali, tbobg ten begbošnú
byl. % metali lon), a vah! (06 na So
náfíe. 3 řetli iemu: Go jfi alebo učinil?
iott) ieft obtbob tmůi? Etetá aemě tmá,
a tam ibeš? aneb 3 tterěbo nárobu if!
to? 3 řell iim: Šebreiífú iíem já,
a óofpobino %oba nebes já bojim fe,
jenž učinil moře i semi; a přísnol ie jim,
že utifd ob tmáři óoípobinomg. 3 báli
íe mfíiďni melmi a řeťli: těloit? to učinil?
Go učiníme tobě, aby přeftan moře bou
řiti? S řetl iim Sondšz %egměte mne,
a umrgte bo moře, a utiffí fe, nebo iá
mim, ěe bouře tato melitá pro mne přiífla
no más. Sní pot outrpnoft 6 ním ma
iice, necbtčli tobo učiniti, nýbrž meflomali
ge mffi íilg, aby fe boftati ! semi, ale
mffeďo nabatmo, nebo moře mšbg mice
bouřiIo proti nim. Rbpě tebg miběli,
je mňeďo fnojeni ieiirb marně Mt, mo:
(ali “Bom řtouce: Stepřičíteinám miny
ímrti člomefa toboto, nebo patrno jeft,
ge ieft to můle two. 3 toóali Sonáífe
a umtbíi bo bo moře, a bneb přeftalo
bouřiti.

3 připtomil éoípobin rybu meliťou,
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aby popřela Soudffe, a byl to břiffe tě

tuby tři bui a tři uoci. 3 moblil fe
lo břifíe !:be ! 230911, řl'a: 8: [ougeui
íměbo moldm ! tobě &;)ofpobiue, mgflgě
tuue, jaro gbtobu moldm ttobě, mgflgš
hlas můi. llun'bl ifi mue bo hlubiny
moře a mlug obtlíčilg mue, gamtbl ifn
mue ob obličeie fměbo; ťóá ugřim jefftě
iebuou cbtdm troůi fmauj! 3 fmilomal
fe 23115uab fajícím proroku: a třetího

a oblcfli [: to roucha giučud. llftgfíem
to taťé frdl minimetító, mftal 3 trůnu
[měbm a obmtbl roucho rrdlomírč ob
febe, a obletí [e m ěiui, a bol obldňti
obecutj půft a uapouu'uati, aby Eašbý
fe obtdtil ob ceftg ímé glě a ob nepra
rnofti, tterouá čiuil; tbo wi, ueobrdti-Ii
ie a ueobpufti-Ii $ůb, a ueobmtdti-Ii fe
ob prchlimíti buěmu hudba a uegabpuemc.
S miběl Mb potduí jeiid), a ímilomal

bue poručil tobě, a mpmrdtila Soudňe
uo fucbo.

Spřifdgalpat Mtb Soudnomi pobrubě,
řťa: Sbi bo minium, měftd lneliťěbo,

a toš u) uěm, co; id toaťdái tobě.
S mítal Soudě a učinil poble floma
Qoípobiuotoa a fdgal minimetíťúm: Sefítě
čtyř-ibceti buů a Wiuime mumtdceuo
hub:. 3 uměřili obgmatelě minimetnti
to ?Boba, a čiuícc potdui, rogbldfili půít

íe uab nimi, a obpuftíl mít, iímá byl
btogil jim.

%glouam poíelftmi ímé muffelSoudě
3 měfta a pofabil fe proti mýcbobui ftrduě,
a ubělal tu fobě befibfu 3mětmi a feběl
pob ui to ftiuu, aby miběl, _co fe Rane
B měftem. S připramil ěoípobiu $ůb
břečtau, ťterú matoftl :: bdmaie ftiu,
tbtduil bo přeb bottom; i rabomal fe
Soudě 5 břečtauu tobo melmi. %iba



— 334—

mnal, še fe měftu nic mftalo, l;němal
a trápil ie melmi, obómoie ie, obo lbóřem
imin nebyl; i moblil ie .Spofpobinu,řlo:
ěoípobine, šbališ to ptambé iíem fe nco
bámal, še tal fe ftane? íomu iícm
ptámé přebeiiti chtěl, a ptoto ifem chtěl
utéci bo $batfí8; neboť mim, še ifi tt)
23115 miloítimú a miloftbmj, ttpélil'oó
a mnobébo ímilomóni, a še obpountiě
šofc nepromoft. Ql nyni óoípobine ned)
mne umřiti, nebo lepfli ieft mi ímtt
nešli šitoot.

Qlle Mb bo melmi přimětimé porá
tal; nafttoiil totiš čerma, řtetó břečton
pobbrgšl, a ten, fbgš iluncc miefflo,
uícbl. Ss ubeřilo [lmice na blamu Soná
ffotou a bylo mu borlo, o šóbal Fi umřiti,
ita: Eépet mi ieít umřiti, nešli šitou
býti. QIle řell ?Bůb ! němu: výle šaloft
moč nob břečtanem, o nčiuš ili iicptocomol,
aniš „i učinil, aby mštoftl. a id bod) fe
neměl flitomoti nab měítcm tal meliřg'm,
m némš jeft mice nešli fto o btoacet tiíic
libi, řtcřinešnoii ieffté tošbilu meši bobtóm
a šlg'm, a mb to i mnoho bobgtla?

Stošiimáni.

Soudě byl poilc'm ob Soho bo méíto
minime, aby tam lášal voláni. — sJli
niroe bolo iebno š neimétfíicl) o neišna
menitěifíid) měft ftotébo fměta. Eso!

ftaři fpifomatelé ie popifuiá, mělo 11 aš
12 mil to obiemu, omffem še bomp
nebolo to nepřetršitg'cl) iabácl), iol'oš
m iiafíicl) melilócb méftcd), nýbtš ftólg
u ptoftřeb šabtab o poli, ťtctéš obgma
telům poílgtomalg potratu; Dbgmatelé
téboš méfta na mětffim bile šanáneli fc
obcbobem a tubiš i méfto tal šnamenité
šťmetlo. ?lle menfeté toto obgmotelfttoo

bylo pobanílé, o méfto lešclo na pramém

břehu íigtifu, tebg bolelo ša hranicemi
šemé šibomflé.

S nebyla tato úloha inabna, coš
omnem Sonóffc nebylo toino o ptotoš
fe ii lelol, ialo nélbg ttnul Woišič,
lbgš bo Qiůb moílal, aby potomftmo
Solobotoo mgmebl šGgopto. ŠDdlemó=
šiti fluffi, še sJiinime nebylo to šóbném
ímošlu a ořibušenítmi B iiárobem ob
*Boba momolenóm, še obgmatelftmo iebo
bolo ptaciši a ob iolšima pobauílé.
?lnto tebg %ůb Siouóffc mgílal bo šemě
ciši, bo mčfta a ndtoba mšbólenébo ob
šemě šiboioílé, pošnoti bylo, še sBůb
poiotbl libem imám a še cl)ce ie milofti
imou nadnjliti ť libit jinému; coš mclil'y'm
šelemi jaloufi šáioifti naplňomalo Sonúfle,
ípno nátoba šibomiťébo, ienš š Galileie,
š lmene Babulon podmšel. sBiotoš mílccel
pobéffcn iía, mábal poflufien býti tošl'ašu
sBošil;o a chtěl utéci bolclo přes moře
aš bo Ebarfifu, méfta to (Europě (: rice
m šcmi npanělifé lešicibo.

?llc lboš nii'iše oboloti uftanotoeni

?Bošimu? Rbo imi le špěčotoati šieioné
miili Šebo? Rbgbg Sonda pošnaro
můli Éoši, íe bol pobtobil, a byl bo
sJiinime putoioal, mobl iift a bešpečcn
býti, še 23115, ltettjš mu bal roštu,), bú
mu i [ilg o bá i pošebnáni, aby bilo
ímé mnťoiial.

áťošbij čloroél nótamné cbgbuie, lbo
fe šictoné toůli Éoši protimuie. %ůb
ucšábá ob nás mice, nešli můšeme fnéfti
(\ mgťonati. Qlle libé čaftolrúte mgfli,
še co iim ieft ulošeiio, ibe nab íilg jejid),
aneb maji tošum Dolní a ftoii fioéblamě
na tom, co oni ble ímébo tošumu cbti
a ne co Mb ble ímé ueíloualé moubcofti
a lúfťg meli. (lol libé fami íobě naftto
iuii fřišů.

Weboť co jeft řřiš? ŠDtoé břema,

šllldÉ jebno ieít na přič btubému polo
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šeno; fbyby mfjai ta bmě břewa pološena
byla meble jebe, niťby anicb jóbněbn
třiše nebube. ia! taťč fbyj je můle
[ibjiá příčí můli %oši, griijtá 3 tobo
třij, fbyj ale můle libjťd je Habe a řibi
ble můie gšoji, nemůže by'ti třijů.

Eat n. p. tys příjmením boj'tai
je bo bomn libi nepoboánycb, nepoctimy'cb
a brubyrb; přifjel jfi jařo bo malěbo
Winime a ani ! tobě bIaB %oji, abys
tuto robinu i jlomem i přitlabem jinym
gfjlecbtil; jfl jařo fjtčpny' roub bo tojřalu
pláněte mlojeny, aby čajem gněyo myfjlo
omoce jlabj'ji. Stage pobmol je ioůli
9303“ sRentiťej jaro Soudě, neblebej
toómebeni B cbybujicím djotěm, ale maj
fi boájťěyo myjláni jměbo, blebej lo mo

biitbě a čajem tatě m gpoměbi a u ftolu
sBáně pojily a gotameni, čajifté 6 pomoci
?Boši gmitěčič, a bojbeš Šábouciyo cile.
%enayramiěfli libi ftaryd), tmen 3 má)
myfjly, tmě potomj'tmo jajij'tč Iepfji bube.

2. fireft %oái brčy boyonil ntifa
jicibo Sonáfje. ,Gotma je oetnul na
moři, nejmírnó těál'omyjluoft obťličila
bo, tai je je mabálil mfjecblibi a m tmrběm

jpánťu blebal jat'o gapomenuti jebejamébo.
Gpani jebo nebylo obyčejné jpani, gněyoj
pojilo myfmetú, ale bylo to fpani čloměfa
goujale'bo, jená necbce mice flyfjeti o jmětč.

*Bmto Sonáě nemjjimai ň bouře, ne gmi:
táni [obi, ne balfjibo Šimota jměbo, on
jpal. Qimffař 231019bo určil i citlimčj

[fimu tteftu.
% byl Sonáš probugen, byl ga

břifjniťa [ojem ugnán (: & [obi mymtjen
na blubinu močjtou; tu pat meiiiě rybě
pob! ga Ioupej, nepochybně té, ttetoiij
najymáme gřaloť, (: itetáš yIti jjitoťym
jicnem jinym i iočiíti melifé, ani; je
guby [mymi brti.

Še po! m břifje té ryby běyem
třed) bnů je negalťl a že ob te'to močíťě

obluby opět na fudjou gemi mymtšen
byl, nebó je jina! mylojiti, nešli je je
to smlófjtnim a aágročnym řijenim !Bo
čim ftaío. — %ab mužem, jenš ga bo
bnébo ugnón byl, aby je mu %ůb nab
pčitogeny'm apůjobem gjemomai a jemu;
toť melifá Moba ob ŠŠoba jměřena jeft,

,je měl byti obnomitelem mramů nefmirně
meliťéyo lněfta, bbčla taťé neobyčejná
progřeteblnojt sBoji.

ang na taťomou jyomimamoft a pro
ačeteblnoft gšoji při ímé nepojlnjjnofti
jpole'bati nejmime. más gaftibne treft,
anig 58:31; máš melity'mi bimy 3 ně!)o

luycbmáti. sJieb fbo jíme my, abydjom
jměIi boufati, ge ťmůli nám 23% jmění
měčné 5áťony přiroby? $ůb_ ? můIi
nám ji;; bofti bimů učinil. Gi bimy,
iteré učinil tuton Wiojjifjomou, Sojuomou
a (Šliáfjomou a bitvy, ťterě činil ©yn
%oji, toy; co čloměť fmčtem cbobil,
nejjou učiněny taťě ťmůli nám? Šiemi
bime-li je očima, nuje ncpognároáme je
ufjima?

*Brotoš niťbo nejpolebej na 93050,

je tě 3 ttejtu bčiďjů tmycb atolájjtni lájiou
a milofti mycbmáti, ale obřeťni je gcela
a úplně břicbů, abyB neóabynul na těle
i na buífi.

3. S pojlán byl Soudě pobruyé
bo sJiinime. 8 toyo mibimc, jar melice
gšobu na tom gáiejelo, aby bo i poyané
pognali, a midi jebo plnili. $ůb jeft
otcem míjed; libi; mfíimá ji i těch, ťteři

bo pojub nepognali aneb je gpěčuji po
jnati Do, 0 tyce je Hnojení přiméíti.
253 tomto bucbu myflal sBán Seáiš ímé
apofjtoly bo mefjťerébo květu, řfa: „llčte
mfjeďy nároby," a io tom buchu jebná
inaj'je eirťem, anat řajby'm totem myjilú
bo mjbáleny'cb irajin blabogměíty čili
ylafatele jm. emangelin meči nároby
pobanfiě.
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S megí námi jíou libé, ťteří Hellan
ftou míru pofub nepříiali, aneb fteří ilou
ňce l'řeífaně, amffot ! cítťmí latoliďě
fe nepřihlafluii, anobrá jí gamrhuií.
% těm ieft !Bůh otcem a chce ie ípaňtí.
S mola ie [lomem %oáím bo ímé cítíme,
amfíal' oni nemchageií. $toč? *Dlilh
čtenáři! ěnab i tt) ifí ponětub toho
příčinou. Žito libé tori; ioubí: SDle
omoce pognámóme fttom. Sbohch ftrom
bohcě omoce nete. ?lmffat oni mibí

to mtamech a činech naífínců tolif nepta
moftí, neíměbomítoíh', lichroh, pobmobu,
hóbeše, opílftmí, ímilftn-í a ial' fe míle
th hanebnoftí, ttecé něfteři tatolící páchají,
imenuií, še nab tim čafem aš tmou.
Rbhhh tito libé míběli na mílech ubech
tatoliďě círhoe mcamh počeftně a ímatě:
tošbg aaiiftě o pratoofti tě cítíme, čili
o ptambč ieiího učení mice nepochybo
malí. — *Bcotoě co platno tágatí eman
gelíum neměčícím, ťbhá měřící lami je
bnaií proti tomu emangelíum, a ffutťg
[múmí toýilebel fágání taal? *protoš,
[točf ímětlo mafie pčeb libmí tal, af
míbí mafie bobcé ítutlg a melebí otce
m nebeíích! —

4. Gil mfíech prococtroí ieft ícílání
Emeftáffomo a přebobraaení šimota ieho.
Sia! í Soudě byl gročftomatelem ofubu
sBáně a přebónačil 0qu jeho roíce ffutfem
nešli florol) fmhmi. 3 byl Soudě m moče
mám a ob mlu pohčíáeu, aby sachománi
byli ob góhuhh mfííďni oftatní, ienš fe
8 ním plamílí. Remus na! ponořil fe
na moře htogng'ch mul“ u boleftné fmtti

ímé, aby ob měčnč gúhuhh aachomal
líbftmo, ttecég fe m bouřích gimota ial'ohp
na nějalč neiífte' lobi lolííá a milá
a aby je bo hcgpečněho pčíftamu ílómh
neheíte umebl. — SDóle byl Sonaš po
tři bni to břichu melthhg ale byl tam
pobimně gachomán, čímá fe přebobmguie,

že i Gpaňtel [ročta měl po tři bní
m tmamčm llínu čemž ípočímatí a pal
! noměmu šímotu pomftati, ahh tímto
bíroem opět ofměbčil ptambu fmh'ch

ilom i utrocbil nás to nabčií naffeho
buboucího 5 mttmhch mftání flatto fám
mhllúba Gpaňtel naš toto mííto sBííma
fm., an bí: „Balog byl Soudě to bčíffe
melthhh tří bni a tří nocí: tall bube
©9n člomčla to [chci gemě tří bni a tři
noci.“ (mat. 12, 40.)

113. m irraelíkf) ohmeom oo
;ojelí aofnrrkíbo.

4. král. 14—17.

Saťťoli %ůh nácobu ifraelftěho
fttge proroťh ! polepfíení šímota napo.
mínal, jim tteflem hrogil a ítutečně taťě
míleliťhmi ftraftmi tceftal, přebceto mffeďo,
ani u Italů ani u líbu nic neprofpímalo:
Wlobloflugehnoft le náramně gmohla
a S ní mílelilé neptamoftí. llmínil tebg
%ůh pčífněii potteftati nemětnh tento
nótob.

*Boflební 3 ftálů Siraelflhd) byl
Dleúě. S činil ale pčeb Sáofpobinem.
'Bčitúhl tebh proti němu Golmanafar,
trál aBígríth, přemohl a učinil ho poplat
nh'm. 5130něl'olifa letech Dfeáě protitoil

fe ťtáli anhrfEému, nechtčje poplattů
bámati; přífíel tebh opět Golmanafat
8 moiflem melilhm a po tříletém oblečení
bohhl měfta Gamačí, Dfeóne aaial a [má
gančho bal bo žaláře, nórob pat Síta
elfth' obmebl bo 91mm, a ofabíl to toč
ličmjchmčítech.ia! učiněnfonec ftalomftmí
ilcaelíťe'mu, iegto po 254 let ttmalo.

91th gemě iítaelfló negůftala pultů,
poflal tam ltúl asfhríťh 5 líbí fmóch,
a oíabil ie m měftech Šamačflých.
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91 ibhž tam bhbliti počali, nežnali
a neciili ptaměho %oha, Qofpobina ifra—
elíťčho, ale mobldm je tlanělí. S poílal
na ně onpobin lmh, tteřiž bómili je.
3 ožnámeno jejt to ltóli anhejlěmu
aten přitážal, aby tam poílán byl jeben
že žajath'd) lněži iftaelífhch, l'terhžbh
8 nimi bhblel, a učil je uftanomenim
Ěoha žemě tě. sJiaučili je tebh ctiti
ěojpobina, ale při tom nepřeftali jloužiti
i moblóm jmhm meble obhčeie jiného.
Siento jem přimebenh eiži lib pohanílh'
jmiňl je 8 čáfti tu požůftalěho libu ifra
elll'čho; ž těchto pat jmifjenců pomftal
lib jamaritánjťú, ob žibů nenámiběnh'.

Možiimáni.

]. Bbe žapočiná tuhtj teeft pro lib
iíeaelfťh', řtethž je with m jebnoho pta
měho QSDha opět a opět žpoufjtěl. s)Jlělf

nhni $obu neměmó lib rn cižich žemid),
m útrapách a m nejnážich mjjeho Druhu
pocititi hněm Ěoži, a požnati, že nemávli
žahhnouti úplně, ř $obu fměmu je na
mrútiti a jemu mětně a little [loužiti
moji. ——au: žbetaťé počinů miBfionářil'h'

úřab téhož (ibn Seželof m rabě !Boži,
abl) netolito lib ijtaelifi) přiifel ! požnóni
jměho Šeba a ! poilufinofti $ohu po
minně, ale aby talé ímčtlem této mich
ímé oímitil buchoroni tmu nótobů po
hanífóch. Ghže toto malehlhmi troji
nanii tožpthlcně žšbh měl totiž žřetel
nótobů pohanflhd) obrácen bhti na %oha,
o němžpofub ničehož nejlhfíeli, na 93th
ttetóž jcft pouhé buch, a jebính praroh
QŠůh. jenž ftmořil nebe a žemi a mne
co jeft, a lteth'ž jeft hrožntj roe fmém [pta
mebliměm hněmu, ale tafě nejmirnh' me

ímé lójce a milofti. 3 újt tohoto núroba,
čili tožpth'lenhch robin jeho, měli mobláři

požnati bejateto přitážůni ?Božich, abh

přeftalh mtažbh, trůbeže, jimilftmi a jiné
neřefti i meži nimi-, ano pohané měli
bhti i jměbtoroě touhh, litetouž toužili
žibe' po flibeněm Wlefiál'ji a měli ftbce
ímé obrátiti ! tomutěž QBhtnpiteli, jenž
přijiti měl, abl) [patil ťcžběho přichdžeji
ciho na tento fmět. QI žibuětařé íl'utečně,

úmhjl %oži ani netuffice, tuto miBjionúř
jťou úlohu tmou řábnč mhl'onali. ung.
fjime během nájlebujicich ubálofti, jat
mužomč a ženh ž nát-oba žibomítčho
jíouee již u míře [roč utmženi a ftáli,
info na př. SDaniel, půfoliili žbátně při
bmoře tnižat pohanlfhch, otiřth'majieepob
mobh, tterěž je bílý mobl'ami; ano, že
je nójlebl'em žaieti nárofba žibomfťěho
m žemich řiffe QIBÍQtíťé a $abhlonfřě
ptamá mimi očel'ómáni přijíti Smejiáffoma
na mnoha miftech žařořeniilo i na ftoleti
ubtželo, o tom [měběi jmětníti bějepifeoroě,
jměbči i ta ubáloft, že ibihž je natobil
Sedíme, tři mubtci na mhuhoběihneb tu

fjili, že neobhčejná hměžba, ttetáž je jim
ulájala na oblože, žnamenú natoženi me
lil'ěho žibomíťého l'tóle čili Wiejiáfie.

21 jal'o tehbh žibč napřeb fměbčili
nárobům o buboueim Mefiúffi, to! po
jeho přichobu a fmtti, to.! až bo Dnů
nafiid) a fice proti lmě mlai'tni můli [měbči
o ptambě učení jeho. ólíamt), i melitá
čáft téhož nároba nepřijali Sirifta, anobcž
pomehli jim, uloubili mu fmrt řřiže a
přimolalihem jeho na febe a po
tomftmo ímé. 91 hlel nhmi potomci jich
fmětem hloubi, nemajíce niťbe froě ptamě
mlafti, ímého ftálěho pobhtťu. Sejich chrám
jeft tožfotán, oheň oběti uhajl na ražby na
jich oltáři, a co jeft hlamniho, oni nemaji
mice naběje, žeby je mohli by mrátiti
bo mlafti ímé a jpojiti opět tolem jiného
chrámu

2. Dbhmatelům Gamaříthm, tteři

utmořili fi ;; žibomjrě with a žpohanárě po2
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wčtg 3mláíítní učení o išobu, o poctě
a o přitágáníd) iebo, pobobaií fe ga nnffíd)
bob ťřeífané, ťteří fíce prawí, ge iíou
ťatolící, ale ;; tatolíďe'bo učení mppou
fítěií a sťatolíďód) mmmů mgmrbuií, co
íe iím nelíbí, přijímaiíce na mííto tobo
náblebg rogííčng'd) nomoměťúd)mubrlantů.
Dní ptamí, ěe iíou ratolící, ale gpoměb
aamrbuií, taťíe'á net!)tí měříti, Šebg byli
buchumě ali, ob %ubn na wěťg gamtgení,
můbec pofuíímaií ie Patoliďe'níu učení

o perle; towně pochubuií o lusríifíeuí
těl. Dní ptamí, ge iíou Batolící, ale

fyoíu nígflí, ge blama círl'me, papež
Sííutíl'l), ieft uepříanímú pralué oiwětě.
učenoíti a rogumněnm přenujfílení a [fou

máuí rgóličíujd) měcí; tráíee nenámíbí
mídbu mírnírébo papeše, ťbegtotato wlába
ieft blamuí íloup iebuotg a Šimota círhue.
Dni prnmí, še ifou ťatolíci, ale příl'ágání
círl'me o poftu pranic nebbaií.

Rba dne býti ťotolíťem, uíuíí meffl'etě
učení cítíme příimoutí. Dnof ieft jarním
íťmoftně ítaměnú chrám, a ťbog 5 nebo

ghe a onbe mpbobí ťué čbí aneb něťtetú
úbeíní ťámen, celé ftaweuí tím pofíťobí.
líčení ťatoíiďě cítíme jen učení Segíne
Rtífta a učení iebo apontolů i učenníťů
apofitolfťúcb; paťlí dmbiíí m iebnom,
neóaílubuií míry m onaíním.

*Bůb bal ííbítmu giemenou míru a
bal člomětu ročum, aby jim giemenou míru
chápal a bůraw :) ptambě toboto ajemeuí
poiaL Dbě tebp, igiemení Qioáí ítogum
líbíťó, pocbágí ob %Oba. ?lle není togum
čloměťu proto bón, aby fu míru fám
tmoříl; nemůše latě,. neboť co; meble
můše roguín mgíťoumaíí o měced) nab
přitogentjcb, bo iínébo ímčta uálešeiícídg.
iRobum líbíťó ieft mógán me ímém [fou

móní pouge na braníce te'to čelně. sžíle
pončmabá QSůb' gua! pýchu rogumu líb

.[rčbo a měběl, še bube tento toguín blon

batí o měced) mít—9,tebp mffe co 5iemíl,

fměřílťoftříbóní (: tubójení í mé c í tť m i,
to ieít mefiťerenítwu bífťupů u ípoiení
8 ueimgšfíím biíťupem čilí papeáem, tte:
téštů cítťmi taťe' íííbíl íeflatí í íeflal
(Ducha ímatébo, aby fe u měced) míry
omúliíí nemobla. Sřbo tebg () něťterúd)

článcíd) giemeue' míry, iať ii cítťem ťáše,

pochybuje, probčeffuie ie iii; tím iamúín
proti súťlabnímn uftanomení Segíííe .Sň'ííta
a weífťerá mím jeho ieft poftamena na
pííťu; ou ieft tatolíťeuí pouóe ble imena,
níťolí nafiať bucbeín a ítbeem. íííomně

ťbog ptamí, je jeít ťatolíťem a negadm
wámá příťóóůní círl'ewní, infog'; ieft přilá

5úuí o poftu, o čaíe gapoměg'enéín a L D.

ieft fám w íobč robbčíen; iínať měří,

jínať iebud. \Jčebot' ieftli ťbo přeíwěbčeu,

ge jeft círťem guftanoluení boěíťébo a áe
přebftawení její obbtáelí ob %oba moc
bómatí lgóťong: ieft taťé pofluíínoítí
Etěmto gáťonům múgán, a nebbá-lí iíd),
probírefíuic fe begptoftřebně proti círťmi
a proftřebně proti 230ml íaíněmu.

513mm; ťboá fe ť cíttmí l'atoííďe'

bláíííe, nebutíte jaťo ©amarítání, půl
tobe (\ půl topo, nýbrž, meffťeté učení
cítíme bege mfíebo bloubóní pčíiímeite
ga učení prome, %obem aiemene', a řítíte
íe m šimotě íměbotnítě ble příťóčóní

gšošíd) i ble togťaóů cítfemníd).

114. &obíáš bobrnhíner [mil)o lihu
m ujetí.

Rab. ]. 2.

Weg gaiatómí m trálomftmí “Migr
fl'ěm byl melmi bobaboinó a filecbetnú
muž, imenem iobíáě, ienš 6 mangelťou
[mou í íunem obmeben bn! bo minime,
níčíta nBíyríťe'bo. SB:-otose naším ílougil

&;)ofpobínu 5 ceíe'bo frbče ímébo, bal tun
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Wil) milojt přeb obličejem Gšalmanajata
trále, ltetó3 bal jemu fmobobu, aby fjel,
tam3bgťoli chtěl, maje můli činiti, co3l39

loli chtěl, ano i peně3 mnobo inu baromal.
Gbobil tebg %obiáš ře míjem, l'teři3 byli
na3ajeti, a napomenutí [poňteblná bámal
jim. Rb93 po! přinel bo Stages, iněfta
mebfťébo, nale3l tam ©abele, přibu3nčbo
jmébo, o miba, on dgub9' jeft, půjčil mu
pob 3ápiíem peni3e, tteré3 mu b9l baromal
Etúl. sBo mnoběm pal čaju, lb93 umřel
(žalmanajat, a ftaloiool geunacberib,

[9n jeho, jen3 í9n9 iftaelíťě to ofjlliwofti
měl, cbobil Sobiáě na l'a3blj ben, a těflil
lrajang ímé, (!ubělomal jebnomu ta3běn.n,
potub3 mobl, 3e ftatťn jmébo; lačně
hmil, nobúm oben) bároal, nnirly'm
o 3abit9'm B pilnofti pohřeb činil. io
lb93 o3námeno b9lo ťtáli, ro3ťá3al tento
iobiúíje 3abiti, a pobrati mefileten itatel
jebo. íebbl) Iobidě 8 man3ell'ou a 8 [9
nem jiným ntílaje, míjebo ftathi 3baioen
byl, pol jťt9l je pomoci bolavých libi,
lteři bo inilomali. ?lle po čtyřiceti
a pěti hned) 3abili hrdle [gnomč jeho,
i namtátil fe iobiůě bo bomn jiného,
a opětnamtácen mujeft toejjfetenftateljebo.

učinil pat jebnobo čaju to ben
jmútečni oběb bohu), a po3mal něťoliť
bobabojnúcb 3 přibu3enftma jmčbo. (šotmo
mna! 3aíebl 3o jtůl, o3námeno mu, 3e
jeben 3e jonů iítaelílúd) 3abitlj le3i na
ulici. 91 on bneb mftam ob ftolu fmébo,

nechal oběhu a mgffel men-, pal m3am
mrtmébo, tajně nejl bo bomn jmébo, ab9
po ílnnce 3ápabu opatrně pocbomal bo.
21 %93 nltyl tělo, fjel l ítolu a jebl
6 3alofti a 6 třeíenim. 3 bomloumali inu
mfliďni přátelé jebo, člonce: í'si3 pro
taťomou měc přifá3áuo b9lo, ab98 b9l
3abit, a lebroaB nfjel ímrti, opět pocho
mámáě mttmě! Qlle Sobiúě mice je boje
Ěoba ne3 ltále, nebmacomal těla 3abit9cb,

a uťtýmal je to bomě jměm, a o půl
noci poóomúmal je.

sIlitibobilo je pal, 3e jebnobo one
unamen ob pocbotoáioáni, přijjeb bo bomn
Ímébo, wrbl febou poblě ftěnl) a ujmul,
a 3 [)ni3ba mlaíjt'oioičibo mpablo teplé
lejno na oči jeho, a oílepl. alle toto
neíjtěfti proto non bopnftil ?Bůb, abl)
potomlům bon byl přiflab ttpělilooíti
jebo. !)Iebo ponewab3 ob bětinftmi [mil)o

m3b9ď9 je %obo bál a pčiťá3áui jel,—o
oftčibal, ne3armontil je proti $obu, 3e
naň rána [lepot9 přifjlo, ole nepobnutelnú
to bú3ni ?Bo3itnoal, bili) to3búioaje $obu
po iofjeďt) bm) 3iwota jiného. sjlšojmimali

je jemu tale přátelé a 3númi jebo, čila:
jice: Go 3 tobo máš, 3e jíl almn3n9
bámal a mrtmě podgomáioal? Que Eobiáě
přinllouwal jim, čla: žllemluwte3 tal,
nebo jgnoioě frontách jíme, o očelámáme
onobo šimota, iter93 sBill) bd těm, jen3
boujaji to nebo.

Qiniimáni.
1. iobióě mpliil'á 3mlófjtěnúbo3noíti

a bobtočinnofti. s)iúbo3noft a bobročinnoít

jjou bmě tatoliítl'g jebnobo o te'bo3 Entene,
toti3 lájť9 Mšobu. Bájfa je jemi jebnoť
touhou po gšobu a borlimofti io ojlamo
lodni bo, co3 jluje nábo3nojt, a jebnať

obla3ománim jin9d) libi, poněmab3 jíou
libé bitlp SBo3i a %ůb je milomati a jim
bobře činiti m9'llotoně meli. 3 jíon obě

t9to ratoliftlg nero3lučiteblng, jebna De3
hrubé ioabne a ujycbá. (Sloměťna pobleb
nábo3n9 t. j. čloměť, lter9 je táb a čafto
moblímá, amfjol nab bli3nini je ujtrnouti
nechce a jeho nou3e ňnemfjinnú, ano
bolonce jnab i licbtoou a jinóm 3půíobem
(bubébo tlači a Dubí: nemiluje %oba,
a celá jebo núbo3noft nemá wětíji cen9,

ne3li lichý peni3el; jeji [rořepiggg bez,
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ióbra. ?Rebot bi pifmo fm. „tliell-libg
Ebo, že miluje Qboba a bratra fme'bo

nenároibělbp, lbář Mt." (1. San 4, 20.)
QItal tafě člomčt, !tertj iinóm tab a ocbotnč
llouži a almužnt) uběluie, ale to [tbci
žábné nábožnofti nemá, flužbg Qbožižane
bbároa a můbec na $oba nempfli, neni
to pramčm ímpflu bobročiumjm, nýbrž
bobročinnoft iebo poóaži bub ž cbloubi)
aneb že žifltnofti, aby fi totiž u iinúd)
bobgl přižnč a boiněbo obbgtu froúd)
můrobtů, aneb pocbóži žpřiroženébo citu
i'itrpnofti, tma mila! nemá žóbne'bo
mtamněbo žallabu a žábnč ftůlofti, i úplně
přeftritoa, tbpž fe írbce libílč iaftjmtoli
nepřižnitoóm pobnutim žbouři. Sprotož
pifle fm. slitatoel: „QI fbbbpd) tožbal na
poh-mt) (bubtjcb meffleten ftatel fmůi,
a bod) topbal tělo ímé Hpóleni, lánu
(! QSobu) paf tbpbocl) neměl, nic mi to
neptoípima" (] Rot. 13, 3.)

sBroto libé, ienž prarol, že pramč
náboženftloi žóleži jen to [hitcicb bobród),

ilou na melilěm omplu. móboženftroi
praroě žába žbožnoft i bobročinnoft. (Si
může býti bomu bež žállabů, fttomu bež
fořene? Ia! mufi žbožnolt či laffa
l' Qtobu býti žóflabem a l'ořenem láfce

! bližnímu. 21protož iRtiHuB probláfil
láflu ! !Bobu ža ptmui a láftu ! bližnímu
ža btubě neimčtffi přitóžůni a boložil: „Wa
těchto bmou přitažónicl) mfled'en žáťon
žáleži i proroci" (Smat. 22, 40.)

2. Brolóíftni žóflubou Eobiáífomou
bylo, že pocbotoamal mttmě a to bt) fuab
uaflim čtenářům moblo pobitoně býti,
proč íe ptámě na tento fřuteř tařoioá
móba flabe. — Glufli urodžití, že tebbeiffi
bobo bolt) ob nanid) poměrů a žimota
žpůfobu ž cela rožbilnt). Šibč bgmffe
bo žemi hale asfptíl'ébo obmebeni, obbr
želi iiftě ftaiing', aby tam to žmlafltníd)
obcicb pofpolu žimi byli. uuu (žalma

nafar, jenž je tam žamčfti bal, byl, ia!
fe žbá, bofti libflij a bopřál iim, abl)
muž ž ieiicl) l'troe, totiž Iobiaě, o potřebu
ieiicl) fe ftatal; ipeněž ltomu cili jemu
poífptotoal. Qlle půmobni obgmateloroě
a tolabaři těchto ftaiin nenároiběli žibp
pro iicl) žmláfftni žpůfobl) i proto, že fe

žibě B nimi niiatž fmiftti a ipřůteliti
netbtčli; a tu pomftatoalb čaftě rmačtg
a boje, ro nid)ž mnobo libi pablo, aniž
pat tbo o to fe ftatal, abp mrtroá těla
podJotoana byla 3 tobo mufil to oněcbno
tepltjd) fraiinád) potoftati _fífoblimó pud),
a proto iobiaě, co přítel libu, ža nutnou
potřebu užnámal, aby tato těla obtližena
a pobřbena bula. — i;)ůře iefltč fe bálo
žibům, l'bpž po fmtti Gaimanafatomč
naftoupil na trůn ©ennacbetib. Eomu
fe žacbtělo, žbubiti míleďp tyto žibomftě
oíabg a přál fi, abp fe to ftalo morem.
*Bwtož žalóžal pocbomámati těla ofob
ro lončinad) těchto ofab žemřelócl), maje

ža to, že fe tal“ jebomatě páry a nemoce
togtoinou. Webblo tebt) m oné bobě
a Itaiiuě mětífibo bobrobini pro lib ži
bomfftj, iaťo ťterěbož iobiáš jim poitn
totoal, an nebbaie Prutébo a bežbožnčbo
tožtažu lráloroa, mrtmě pochomaroal;
a proto t])iímo fm. co ftutet žmláfltni
borliroofti cbroali, že iobiaš iebnobo čafu,
tbpž fi požmal bofti a ! tomu na ben
ímótečni, najebnou uflpflem, že žabitó leží
na ulici, ob ftolu mftal a mtttoolu
pocbomal, aniž bomlum přátel fmýcl)bbaie,
že tím fmůi tolaftni žimot to nebežpeči
báma.

Ba naííiá; bob iařoroe'bo bobtě'go
ítuttu není třeba, jelilož to tom oblebu
panuie u nás uejlepfli pořábet. alle
ito fe iefítě ftáti může. že ibouce ceftou
naležneme tělo mttměbo aneb žbónlimě
mrttočbo čloměta. $a! u. př. m žimč
íe ftáma, že libé po ceftad; mblobou
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tlejaji a pa! 3imau tubnau. Rbp3 pat
taťoměbo nebobe'bo člaroěta nale3neme,
nenecbámejme ba tu nemilaítbně le3eti,
ale ablibněm je o pomoc, ani3 tobo
bbejme, 3e náB to ftoji práci aneb i ně
jatau mólabu. bliřbo 3 nás nemi, co
na nebo čeřá, proto3 co cbccme, aby je
nám to babě nebobp ab jintjcl) ítalo,
čiňnie i mp jinému.

3. Iobiáb ojlepl. 3 pofmimali je
mu přátelé řiřajice: (So 3 teba máš, 3e
jft almu3ng bámal a mřtiae'parbomáraal?
Ella jmětě jeft mnobo nefjfaftntjd) libi.
mentaften jeít blucbú, nemaba 3ábněbo
iičaftenftmi bráti na bamoru jiných, bubi3

ji3pauřliměm, bubi3 obmejelnjicim; i nemá
ani to ebtámu tě útědm, aby mobl jloroem
bo3im pom3bu3en, utajen a n3bělán býti.
lípůře jefjtě běje je čloroěřn, jen3 jpoln
jeft němý; nemů3et jimjm .5jemiti, ani
co ba těfji, ani eo ba fou3i. Dn ftaět

3ná nejmice jen otem a proto3 3ná jen
mibiteblnó fmět; o bufjemnim ani 3báni
nemá. mejmětíji mfjař nefjtčfti pro člo
měfa jeft flepata. S bludyó i němtj
mobau fe molně poebpbomati fioětem
a je těfjiti 3 ťeaB jebo. Sba mobau
tonati u3iteěně práce a ta! mnbělátoati
jobě chleba. sllle flepec jeft oblon3en
! loěčně noci; an mě3i jala u meliřěm
tmaměm 3aláři; an jeft určen ! ítálě
3abálee a 3ámiji pou3e ob milafti jimjd)
libi. Elli3ebrotou nemů3e fobě patřebněbo
cbleba fnějli, leč jiný bo ftoětem jatabp
na ul'á3ťu mobi. Djlepl-li ji3 co nemlumnč,
ne3ná ani tmáře libftě a nemá ani po
jemu o libe3nafti mateřjlěbo újměcbu.
$eato3 jeft [lepee nafji útrpnoíti i naffi
pobparp nejmófje boben.

&lJZilúčtenáři! uma3, jalě máš ba

batftmí na alu jměm. Éplbga ničeba
neměl ttomě 3tařu a 3btani těla, jal
if! íjfaíten meble čloloěťa ílepěbo, bgt'bg

itenta mnobg'mi tijiei mlábl. Gioět jeft

přeb nabami tnnjmi otemřen, tp mů3eč
jiti tam dgceš; přeb nobami jlepce mfjař
jeft ftaět jalabg 3ele3nonbranou 3amlnut.
íp mů3eš fanati ptáci, fteřě3 fe tobě
3acbce, ale onen má ruce jala fioá3aně

otamp 3ele3ng'mi ! ítálě 3abálee. 159
u3iloáě ta3ličnúd) tcatodnoili, onen ttpi
blouban d):oili, tp mibiš ftájnou 3emi,
bmě3bně nebe a on nemibi leč puftou,
čirou noc a m3bp jen noc. 92e3ebtej

tebt) na ?Boba, 3e ! tobě byl měně lajťato,

ne3li f jiným; ale bnb jpolajen 8 tim,
co máš a bub toběčen 3a ta.

Slabě ! jleptjm bub io3b9 uttpng'

a ble fioě tno3nafti bobročinng'. sJteniáě-li
peně3, abys jim pojlptl na jid) potřeba,
mů3eě jiným 3půjabem ubělaroati jim
alnni3np. Sip jim mů3ea bljti můbcem
na eeftě ba d)eámu aneb bo bomn jicb

přátel, tp jim mů3eš něfbn 3 nějaťé
bobtě ťnibl) čifti, aneb jina! fjid) obmea
jeleni přifpěti; i to jeft bobeabinim.

?lle nejbtubífi futoloofti bylo bp,
fbpbt) Iba ilepci ebtěl přebba3oloati fle
potu a túra! bo pro tuto ioabn, jařo3
to činili nefmpjlni přátelé flobiáffaioi.
erme tomu, 3e jnab [lepec ojlepl ímou
neopatrnofti, amfjaf an jeft přiliš tu3e
potteítán a pobořen, ne3 abncbom bOIIIÍll'
loan aneb mg'čitlou měli jejftě mice

3třpřomati íniutnp' ofub jebo. Rba necbeeč
aneb nemů3eš inu pajtptnonti útěcha,
necbej ba ajpon to potají a pamatuj,

3e fám nemáš 3ábněba npiju ob Qioba,
3e tobě bube bopřáno bpfttěbo 3taťu a3
bo fmřti.

115. ďahiáš přiklabní) otce.

anna, man3elřa Iobiáffama, fa3bý
ben cbabila třát plátna, a co eutama
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fmtjma rmýfjimě mobla mgbělati, přiná
ífela bomů. % ftalo je, je boj'taroíji Po
gelce ga mgbu, přiuefla bo bomů. lIflgfjem
Eobiáě blao ťogelce, au bečel, řeťl:
ýlebteš, at není t'rabeuý, uamtat'teš jej
pánu jebo, nebot nejluíji nám ani jifti ani
botýtati je uičeboá ftabeuěbo. % točbuě
marofji je maujjetfa jebo, rogčitala mu
něťbejíji bobtočiuuojt i uguějíjí flepotu
jebo. QIIe Ěobidš mfjeďo trpěliroě jnafjel,
a pogbmib [tbce fměbo m moblitbě
!%obu, obemjbal je acela bo nejfmě
tějfji můle jebo.

Sja ícbiáš tě uaběje, je btgo umře,
pomolal P jobě iobiáífe jyua j'měbo
a řeťl jemu:

(číně jgnu můj, [Ioma 3 lift mg'd)
a djoloej je to ítbci íměm! Rbnš %ůb
noegme buíji mou, podjomej tělo mě.

953 uctimofti měj matťu jroou po

míjeďg bm) Šimota jejibo, nebo pomui,
jaf muobo trpěla pro tebe to jimotě
jménu, a ač oua umře, pocbomej ji poblě mne.

s130mjjeďg bm; Šimota fmébo m pa

měti měj %oba, a matuj je, abys uiřbp
uejmolil ťbřicbu, a ueopoujjtěl přiřáaúui
sBéma $oba uafjebo.

Be ftatťu fmčbo bámej almužnu,
a ucobmracuj tmóři ímé ob áábnčbo
cbubčbo, nebo tat bube, ,je ani ob tcbc
nebube obtutáceua tmař *Báuě.

Rterař bubeš moci, tať buť milo
jtbulj; bubeěxli míti muobo, bc'uoejmuobo,
jejtli-Šc málo míti bubcš, tafě i ;; mála
tab ubělomati bleB. Dbplatu jajifte'
bobtou jťlábáš jobě fe hui potřeb:).

%gjtřibej je pilně, jguu můj, míjeli.
!ěbo jmilftma; pýíjc uiřbp nebopouíjtěj,
aby pauomala m tmě mgjli aueb to tměm
florou, neboť to ui počátef 11:5an mjjeliťe'
gabguuti.

Rbošbgťoli tobě uěco bělal, bueb
gaplat mabu jemu, mgba běluil'a tměbo

at' uifoIí uegůftáma u tebe. Šebo nechceš,
aby ob jiuěbo bálo je tobě, bleti abgB
taťč uitbg jiuěmu nečinil.

SRabp mábp u moubtébo blebej.
%íjeliťěbo čaju bobrořeč ašobu,

a most ob uěbo, abg cejtt) tmě jptamomal,
a mfjeďg taby tmě at to něm gůjtamaji.

Weboj je fgnu můj, d)“blj jice gimot
meheme, ale mnoho bobtěbo míti bubeme,
jeftIi-še fe bubem báti %oba, a jeftli-áe
obftoupime ob mfjeliťěbo břidju, a bube
meeli činiti bobře.

Eebbt) obporoěbělEobiáě otci jměmu :
Dtče! %fjeďo, coš jj! mi přiťóaal,
učiuim.

'Moaiímduí.

l. “]Rangelťa iobiáfjoroa byla ruce
šeua muobg'd) ctnofti, ale měla taťč
cbpbg fmě. "Dům, še byla ctuoftuou,
opatrnou a pečlimou matťou, pojfgtuje
jgu její íobiáš; neboť byl mlábeucem
ctuoftuljm. Sinaj, gc byla Šeuou přičin
[imou pojťgtuje, ,je, ťbgg Eobiúě upabl
m ájubobu, oua praci tuťou ÍNÚd) po:
ctimč šimila robiuu celou. ?lmfjaf měla
i djgbg ímé. _ Neboť rouš jleptj iobiáš
jltjfjc to bomč jmém bečeti ťoóelce, je

bomtjíjtct, se jejt l'rabeutj a šabal, abl)
boueffeu byl pánu jeho, toabučmala je
maugelťa Žobiúfjoma a loutýťala muší
ímému jcbo muobouajobuě ueíjtějti. “Bola
tebg čajem buěmima a neopatrné i uefje
tma m řeči, jaro; můbec u buěmimúdj
libi býmd. SIRobIat ťtátce poučiti

muse jměbo, je Bojelce poctimč mtjbělala,

a byla by to bomč mifto buěmu a jou
ěeui uaftala mfjeobecuá taboft a mběčuoft.
*Zaťomg'mto djpbám búmaji čajem obbc'mg
iuejlepfji Šem). Gtatojt, péče, cbutamoft
ijaťáft přitogeuá popublíloojt a prubťoft
pomabg čiuimaji je uejpramcblimg'mi tmu:
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Šům iid), i B jiným Domácím, tať še čalem

beóe míli bůlešitě přičinp, tať čia ůčifta
ialna, přimolaii bouří a móbu bo bomn.

Žo omílem ieft na ioeliťou ffl'obn
celěbo bomu, na uimu lálťp manšelllě,
na glóbu bobtébo rogcboroáni bitef, i na
íttatu bobtěbo jmena tobinp.

s,)Jiouinxí žena o to pečuj, aby nitbl)
nebolo fioótů m bomě jejim. „3 cute
beó bobte' můle m pelgnčť le obručí."
sBtotoš bubiá ona trpělitoa a ieftli Pgloíti
nócbglna, učíš íe Protíti ptubťou pomabu
ímou. io fe bčie, m;; činí bennč, smláfitě
při ímé ranní nioblitbě, přebíemčeti, še,
ftaií fe co Rail, obce fe přemabati i cbce

obegřetně iebnati, tebp še lbg; něco
nemile'bo fe naífgtne, měc bčíioe mpfíetčí,
mpftoumá a íměbrp lvljflu'bne a par
učiní iifubel'. ělamnim ptamiblem lag
běbo, muáe i sent), má bijti, neiebnati
a nemlumiti to ptnmim námaln glofti,
ale taběii fttanou obiiti, aš 5afe mírná
a cblabna pozoaba fe mráti. Sťbo taP
iebnaií, i fobě i iimjm mnobo gelu, l'čimb,
fmárů a foubů ufietři.

2. Gtagtj iobiaě ieít mam“bořona
le'bo otce. Gfaftnč bitťg, ie; taťomébo
maji otce. Dn [mitil fgim fmému pře
mnobg'mi etnoítmi. Dn mu bal přitlab
bobtočinnofti m mlabňid; letecl) fmg'd),

polub iefftě pošímal gbtamébo grafu a
mohl fe me fmětč činné a molně pobty
bomati, on mu ocima! přiflab poctimofti

i ťbgá ie goal jiš roe [mětě nečinntjm a
abptečnóm bg'ti. Sal boiimama ieft obama
toboto otce, aby Eoůelee, ieboě m bomě

_fměmbečeti ílgííel, nebgl habent), iai
fnaáně (! ugroftlimě napomina fme' bo

múci, aby bo mrátili púnn jeho. —
sBobobně bámal fgnu fměmu přitlab trpě
limofti. Weteptal me ímé ílepotě proti
Qofpobinu, jemu; po celý šímota čaB
B tal! mnobp'íni obětmi byl íloujil, ne

šebtal, še taforog'to ofnb mu určen. %ebal
íe íme'fti nemoubtg'mi a pidglamg'mi ílomg
img'd) přátel ťeúbani, ale moubroft iebo
pobtbala bldanimou řečí ieiicb. 3 ne'
toěum ímé manželů; tiíle fnóflel, ač floma
ieii neimice bo bolela. — $al'omí při=
llabomě tobičů blnboec garúmaii íe bo
ítbci bitef a iíou broěóbg, jenš jim imi
těii ceítou šimota. ——9lle Sobióě tařé
měl bat, inoubeómi florou poučoroati fpna
íme'bo. sJščil'labomč jeho bgli jaro femeno,
jež; ntipil bo írbee fgna fmébo a íloma
iebo byla ial'o nebefťá mlába, aby ťličíei
a grůítaiiei bplina ctnofti login; byla při

file a bnala boinč na Pioět a omoce.
Gfaftng' to otec, ale ieíitě fifaftněifíi inn,
iemug %ůb taťomébo bal otce. %gf po
něm neběbil poťlabů ímétíťócb, běbi ga
iiftě poťlabii topěfíicb: opatrnoít, mou
btoft, poctirooft, bágeň $o3i a obětamou
láíťn ťblišnimu, lame to perle [tbce
libffěbo, fteeč činí čloměřa fpol'oienóm
S tebou famtjm, i frbce jinijd) libi nařlo
linií a gaíobččuii jemu.

3 tg, milý čtenáři! měl ili [nab
pobobněbo otce, ienš bámal tobě přitlab
mnobč etnofti; i bal ti napomenutí io po=
flebuid) hned) Šiioota [me'boz nuše, šil

ifí a Šiieš ble bobtěbo přitlabu iebo?
bbal ifí poílebnibo napomenutí iebo?

116. mama Gohiúš na ani ho
Rogeru.

sieti tařě sondě mnu fměmu:
Dgnamuii tobě, ge item bal beíet břimen
ftčibra, ropě ifí iefitě byl maličťg', (Babe
lomí m mageíu měftě mebílčm, a iebo
sépie mám u [ebe; a proto; poptej fe,
ťterať bgB ťněmu přiffel, a mčal ftřibto,
l'terčá ifem 11 nebo ílošil, a namtátil
jen—.n gápiB jebo. Sbi a blebei fobě
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'mčtněbo moče, tterýábp 6 tebou Hel aa
mgbu, abys maul penige toto, bofub iefftě
giro iíem. %gňeb tebbl; iobiáě, naleal
mlábence ftl'rooucibo, an ftoií opdfang'
a iafo připramenú na ceftu. 91neměba,
gebo anbčl 2303 byl, pogbtamil bo, řťa:
Sbťub pal ift? QI on obpoměbčl: Be
ípnů iítaelffúd). QI íobiáě řclí iemu:

f. .v

Stí-li poměbom ceftg, ttetáš webe bo Pra
iim; mebítě? Semuš on obpoměběl:
Siem, a čafto jíem tuby cbobil a býmal
ifem u Gabelc, ftaiana naííebo, ťterúš
bobli to BřageB. SŠ řefl íobiáš: Dře
ťámei mne tuto, až to pomím otci ímému.

S mffcb “gobiáš poměběl toto mne otci
fměmu. (žemuš pobimim fe otec, profil,
aby ten mlábeuec mnel ! němu. S mnel

mldbcnec, a pogbratoil Iobiáfíe, řta:
Ěůb ti popřei mnobo taboftí! Semuá
řeťl Sžobiášz Saťá mohu míti taboft,
ieffto ro temnofted; ícbím a fmětla nebe

[tébo nemíbim? Semuš řeťl mlábencc:

&lt; fulně mgíli, g honící—,še ob Éoba
ugbtazoenbubeě. 9M! teba iemu iobióš:
%ubeě-li moci bomefti fgna. mébo fu (&nbs

Iomi bo měfta Stages? a Ebo; fc totáh'ě,
bám tobě mgbu tmou. S řeťl iemu:
Sá bo bomebu a gafe přimebu ! tobě.
?! iobiáš obpoměběm,řeťl: Sběte fifaftně
0 $% babi; na ceítě mafií, (: anběl
iebo ibig B mámi. iebbg připramili
toneďg mčci, tteréš měli B febou mgíti
na ccftu a rogšebnal fe Ečobíáš B otcem
ímljm i B mattou ímou, a. mi oba [polu.
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%! _lbgj obejjli, počala matta jebo platati
a řifati: sBobpora ftatofti nafji obefjla,
ó by nil'bp těd) peněa nebylo, pro ftetěg

jft bo poj'lal. QIIe iobiaš těfíil ji, řfa;
Šteplačiš, abrům bojbe tam jgn nás,
a gbtúm namtati je čaje ! nám, a oči
tmě opět ují-i jej. %ěřím čajiftě, ge auběl
%oši bobtg' promobt bo, a B taboftí
čaje nameati fe ! nám. 3 taťomě řeči
přeftala matfa plařati a umltla.

3 fíel Šíobiáě a peB aa ním běáel,
igůftali ptmnim noclebem u řet'l)Žigtis.
% mpíjel, aby [obě umgl nohy, a ble
roba melitó připlgnnla, aby bo pojřela.
lllefna fc iobiáě, gti—it!. S řet'l jemu
anběl: *Bapabni ji ga ploutme a táhni
[ fobě. 91 tbgj :ogtábl ji na jucbo,
a počala je třepati přeb nobama jeho,
řel'l anběl: %gťutbej ji, a frbce a čluč
a játra jdwmej fobě, nebo to měci jíou
potřebné a ťlěfařftmi ujitečne'. $£o tbpš
učinil, upetl niafo její a měnit s'jebou
na ceftu, oítatet pat nafotili, cogbo jim
ftačilo, bofubábg nepřinli bo Stages.

Mositmání.

Dtec nařibil fgnu, aby mgblebal
mětněbo maje, ftetú by S ním fíel bo
hajing mgbúleně. 91 fbgá mlabý Eobiáě
nalečl anbčIa, jen; je mu ga :růmobčibo
propůjčil, [toumal bříme opatrný otec
toboto průmobčtbo, nešli jmolil, aby fgn
jebo 8 ním fjel.

Emili tobičomě! ma tom, 6 ťtjm majji

jgnomé bo íměta jbou, aáleji nejmirně
mnobo. *Dtlabtj čloměť jejt u wóbáleuofti
ob bomu otcomfrěbo úplně w tutou fpo
[ečnil'a jmébo. megna přemnobýcb najít-ab
a pafti, l'tetěš jmět jmění a ctnofti mla
bód) libi tlabe; jnabuo jinému, čtoláfjtě
je.-li j'tarfji, měří a rabi; jebo jlebuje.
“Btotoš mgjílajíce btttp ímé bo jměta, o

to pečujte, aby bylo to jpolečnofti ahoj.
ntjcb, j'třibmg'd), poctirog'cb a opattnód)
libi. Wemůšete-li o taromou jpolečnoft
je poftarati a mujíte-li btttg jmě bo
froěta na gbařbůb rogbati, to ajpoů jim
bo jrbce nemgblabiteblně mlogte, aby
mfjubppřítomuěbo Ěoba i fměbo anběla
ftrágce pomašomalg aa průmobči ímé a
je jid) nitbe a uijafá neapoujjtělt), nýbtá
aby je blebalg a ! nim je tulilg lo chrámu
sBinar, to jm. apoměbi, i při moblitbad)
ranních a mečerníeb; a aby je mgbalo
maly toe fmětě mjjecb libí, ťteři %oba
nemiluji a moblitbg uebbajt, neboť:
„Ebo je $oba nebojí, ten je libí ne
ftpbž;" glolántě ale, aby netomatgfjilg
niťbg B Iibmi, ťteřt je rúbajt $obu a o
atd); plati příflomi: „Rho bo nebe vlije,
na jebo mlajtnt tmář flina bije.“

117. mlabí) Gobiúš pojal „Faru ;a
manželka.

Sbtnb fe gbmibfje, přímí Pjebnomu
měítu. Sřeťl iobíáB: Rbe cbceě,abgcbom
jůftali? 91 obpomíbaje auběl, řel'l: Sejtit
tu muj, jmenem žRaguel, příbugnó spo
foleni tmébo, a ten má been: jme
nem ©ata; onaf jeít jebině bttě jebo,
a jí připabne něrbg tofíeďen ftateť jabo.
*Bwjíš tebg ga ni otce jejíbo, a bát ji
tobě aa manáelfu. *Břifjli tebg ESRa
guelomi, jen; přijal je 6 tabojtí, a po
bleběto na Ěobiafje, řeťl QInně manželce
ímé: Stať pobobntj jejt tnlúbenec tento
tíejtřenci mému Ěobiafjomi. 91 obrátilo
je ťpřidjoóim, řeťI: Dbťnb jfte mlábenci,
bratří najít? QI oni obpoměběli: 8 po:
ťolent mejtbalimoma, če gajeti millimet
jťébo. 3 řefl magnet: Budte-li Žobiófje,
bratra mébo? $tteřiáto řetli: Bnáme.
Qt ťbyš mnobo bobtěbo Staguel wypra
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momaI o něm, řeťl anběl: Iobiáč, na
Ptetěbo fe ptáš, ieftif otec toboto mlá
bcnce. ícbg fťočil magnet a B pláčem
políbil bo, (\ pláče na btble icbo, řePl:
*Doěcbnťmí bubiě tobě, ípnu můi, ncbo
bobtébc a múbomébo mušc [gn jft. íaťě
91mm, manganu jeho a Gara, bceta jejich
plaťalg tabofti. QI fbgš porqmloumalí,

a SEM;Síáťům, a $% Sarubům bubiš
B mámi a on fpoiiá lodě, a naplnig po
šebnóni ímé nab mámi. QImgamfíe papir
učinili ímIoumu mangelíťou; a potom bo
bomali bobrořečíce ?Bobu. Qmě taťé Ptámg

tučně a čtyry ffopce roótágal gabíti a
příftroiiti boby mfíecbněm [ouiebům fmg'm
i lunccbněm přátelům, a gamágal přiía=

\ \Š

?

"7m

mw\.

|\.J

-w ''„_'"f*_'*-.€

togťágal Řagucl gabiti íťopcc a připramití
boby; (: l'hoš napominal jid), abl) [cbli
ča ftůI P iíbln, řeťlEobiáš: 3M já bncB
nebubn jííti ani piti, leč ptmě profbn
mou fplniě, (\ [líbiě mi báti (šatu, bceru
ímou, ga mangelřu. lliam tebt) %gucl
protnou rnfu bcctp ímé, bal ji na ptamou

bou iobíóífe, aby pobyl u něbo ga bma
túbug. 91 ge mífebo ftatťu bal polomici

Žobiáffomi a učinil „zápis, aby polemice

pogůftalá pa fmtti iebo a manšelřp bo
ítala fe to moc ínbiáííomi.

sBamolal tcbp Šobidš průmobčíbo
[měbo l? fobč, a řeťI ! němu: íp fám

tuřu iobiáňomi, řfa: <BůbQIbmbamům, „ míč, že otec můj ftarý jeft, a jeftIi-Še
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problémati bubu o jebeu ben běle, tmou
titi je bube bujje jeho; ale jam mibiě,
item! ?Raguel jamájal mne přijahou,
3131th u něho ja bma thbnh. *Brojím
tebe, mejmi B jebou hotoaba (\ jlušebuilh,
a jbí l'u ©abelomi bo Stages, namrat'
mu jápiB jeho, přijmi ob něho peníóe a
pros ho, aby přijíel na jmatbu mou.

(Seba)Stojael pojam čthth 5Gjlujebuílů
Staguelomhch a bma melbloubh, jjel bo
Stages, a nalej ©abele, uamrátil jemu
čdpiB jeho a mjal ob něho mjjeďh peníge
a ognámil mu o mlabém Sobiáfjomi
tojjeďo, co je bálo, a přimebl ho 8 [ebou
na jmatbu.

Rbhš paf problěmal iobiúě pro
jmatbu, ftaral'je otec jeho, šla: sBroš
aft mejjlá jhu můj, aneb proč ho tam
abtáuji? Guab jeft Gabel umřel, a neni
áábněho, ješto bh jemu namtátil peníče?
3“ počal je melmi tinoutiti on i mau
jell'a jeho S ním, a počali oba plnťnti,
proto je na ben určith nenamrátil je
jhu jejich ťuim. Btoláíjtě paf motta
nebala je uiltetař upolojiti, ale na fajbh'
ben rohbihajíc hleběla můl'ol, a obdgajela
po cejtách míjech, fterh'mij mhjlela, je
půjbe, abh 5 baleťa n;,řela ho. SRaguel
pal' pramil l' jeti jme'mu: Bítjtaň ghe a
ja pofjlu pojla l' otci tmčmu, ojnámit
o jbramí tmém. Rbhj ale tento nechtěl
ímoliti, bal jemu polomíci mňeho ftatlu
jměho, a jbraměho a mejelého puftil jej
ob jebe; a ujamíje tej beeru jmou po
libili ji, (\ propuftili ji, napomíuajíce ji,
aby ctila tefti jmě'), milomala muje, če
lábfu bobře ípramomala, bům opatro
mala, a jama aby je bej uhonh 30
chomala.

*) t. j. tchána a tchýni, čili robiče mnie jmého.

Moaiímáni.

1. llčinili jmloumu manáel
jfou. ©mlouma tato thl'ala je mlaj'tně
jmění, fterěá bal Staguel bceři [roč 50
měno, abh ujijjtčno bylo pramo jeji na
toto jmění. Staroměto jmloumh běji je
až pobneB a nemohou leč jen ehmólenh
býti, poněmabš je tím přebcháai malič
nh'm rojepřim, ješbh to pábu jmrti jebnoho
neb btuhěho 5 manjelů mohlh pomjtati
meči tobínami, juichš manjelé poíjli.
?lmjjat pobftatuhch prám a pominuojtí
manjeljtmí jamčho je taťoměto jmloumh
neth'fají. ihto ptáma a pomiuuojti určeny
jfou ?Bohem jamhm a nemohou ob libi
jábnou umlutoou jměuěnh bh'ti. QBhplh'
mají 5 učelc, pro lterg' $ůh ftam mau
áeljťh ujtauomil to ráji, a pro ťterh (šhn
?Boši tento ftam atoláíjtnl ímátojti toh
jjuamenal a pofroětil. 91 fterh jej't učel
ftamu manjeljfěho? Sejt trojí, a jice:

a) 9Jlan3elítmi jeft ujtauomeuo frog
muoěeuí pofoleui libíťého. Weboť l'bhjj

ŽŠůh ftmořil pnoniho muje (\ prmní genu,
řeťl: „Sllojt'tej a mnojtc je a naplňte

jemif' (1. S))lojj. 1, 28.) Eib obhčejně
tento účel ítamu manjeljťe'ho tohjlomuje
jlomh, je jjou maujelě pomoláni „l' roj
mnojení ťůtů auběljfh'ch" (\ to jejt bobře
řečeno. s)lebot nejjou jebině l' tomu

určeni, abh jplobili bttl'h a obchomali je
poblě těla, nhbrš i t tomu, abh je ob
chomali tale ble Ducha, abh totij balí
jmětu potomftmo bohabojne' a mramně,
l'tetěšbg čajloušilo pro fmě etnoj'tí přijiti
po jmtti bo nebe, tař aby tam mřaběno
bhlo mejl l'ůrh aubělíťě l' měčuě ojlamč
$ojí. Eim jajifte' málo jeft pojloujeno
“větu, jeftli naplněn libmi hrubými, jpuft
lhmi a begbojnh'mi, lteří nemohou leč

to jamhch bojích meči jebou šití; talomi
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libé jíou Éobu obporni, jaloš jíme mi:
běli na mnoba mifted) to této fniše.
%ůb cbce, aby jmět byl oširoen libmi,
fteři ímijm jmýfflenim i jebnánim jmě
řuji ! oílamč Ěoši, fteři tebg jjou při
ťášáni jebo bobře pojluffui a mejpol
upřímnou lajfou ipojení. lenař ttomu
muji bitč ob mlabofti mebeno, mufi ím.
mírou, bobrg'm přitlabem, uapomiuanim,
matománim, tátánim i tteítanim filed)
těuo býti, a ptáme f tomu ipojit $ůb
muše a šenu, aby oba, jatoš bitěti balí
šimot těleíný, tať i jnašili je, přiměíti je
t šimotu outbomuimu a měčněmu.

b) SDtubu' účel ftamu znanšeljl'e'bo

jeft: mšájemnó Qomoc manšelů na ceftě
toboto šimota. tReťlt' Qofpobin: „bleni
bobtč čloměfu bóti jamotnému, učiiimeš
mu pomoc pobobnou jemu" (1. $Dlojš.
2, IS.) QBůb bal muši jiuě fill) a ná.
ťlonuofti nešli šeně, ač oba neíou na
jobě obraš QSoši, maji tu jamou bůítoj
noft libífou a ten fainij cil. *Diušpatrně
jeft ttomu ftmořen, abt) půíobil m jmčtě,
šena pal m bomě. Dn jeít nabdn mětfji
filou a pobnifamofti, i libuje ji to práci
namabamějfji, šeua uaptoti tomu jeft
filo [labfji i mgjli bojácuějíji a libuje
[obě ro ptaciď), ťterěš rogšabuii mice trpě=
limoíti, nešli námi a námahu. SDletobo
muš, myš je še ímé uamabamé práce
a 3 blulu fměta boinů uamrdtil, potře
buje obílubg, pobobli, můbec bomacibo
šotaioeni; šena šafe potřebuje ochrany a
šaftúniprotitošličnýmnátiíťůmšemuějíjim.
?! toť íobě mefpol napomáhají. (So muš
iogbělal mošolomitou praci jinou, šeua
opatrnou rufou fjebo i tuned) bomácid)
ušittu a občetítmeni obrati. sBalli je
praci umoubal a ocburaměl, šeua je ftnrá
o jebo ušbtameni; jeft-li pat je t ptáci
boťona nejcbopným ftal, ona šimi tobiuu
ijebo ble mošuoíti ímé. íafte'š muš

ítaró je o jmění, o bobtě jmeno a čeít
šenp [roč. Roo by po jejím jměni tufu
roštóbl, aneb jeji cti fe botetl, mraši na
muše jejibo; nebot jeji jmění jeft ijebo
jměním, jeji čeft i jebo cti. %! fbgšbg
šena nemoci ulebla, muš ftatá je o
ušbtatoenii oftatni potřeby jeji, a fbnbg
ftala je mršaťem, on ji šimi, on ji blibá
aš bo fmtti. ——sBobobnč i m bufferonicb
nebobdd), ro ítatoíted; a šarmutťu oba
polně je pobporuji a těfji. ngš jeft
muš šarmouceu a nemůše ftaroftmi ípáti,
šena mu ftaroft mgmlouma, na $oši
říšeni urašuje, fmou moblitbou mgfl jcbo
šbroibá, a čaftotráte neobyčejnou filou
šbojnébo buchu jměbo šadu'áni muše
ob malomgilnofii a šoufalofti; naproti
tomu, fboš šeně frbce frmaci, tu př. při
[mi-ti jejího otce neb jeji maily, muš ji
djlacboli a ji připomíná, še on jeít nyni
jejim otcem i jeji mattqu a še m náruči
jcbo jeít tal opatřena, jatoš búmala
ro bomě otcomít'e'm.

c) Iřeti paf účel tlamu manšelc
fťěbo jeft: abg oba manšelě je ioeípolet
ro ctnoíti ubtšomali i mšběldmali. Weboť
fm. apofítol *Baroelpíífe : „ako umaromóni
fe břichu měj jeben ťašbtj [mou manšelťu
a jebna ťašbá měj niuše jmébo." (1. Stor.
7. 1. 2.) Šliťbo neni to ctnofti ta!
utroršen, abl; fe bo šábně poťufjeni ne
týl'alo; fám náš *Bán četl: „Rho ftoji,
bleb abbé nefleíL" Sťašbij tebg potřebuje
měrnébo přítele a tábce, ftetp' bg bo
bgílrým otem pošoroioal. ©0qu člomet
jeft mlabij, má to otci a matce ímé po
šoromatele a ocbrance, lbgš pat mlábe
nec a panna šroftli a ftali je manšelem

a šenou, jjou ji mšajemně tafomg'mito
anbělg ftrášnijnii. Bena netrpí a nejiní
trpěti, aby muš je šapomeuul nab ímou
robinou a meble ui šallábal jentě jinou;
oua nemůše přimoliti, aby tramil noc
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mimo bůnr to pittórl) a tortáď), iešto tím
pobrýtoó ímé abratoí iímou mobomitoft;
ona nemůěe trpěti, aby mdgáael mfpoltg
8 libmi pobegřelými, ie alobtii a rok
puftilci, tteří bt) bo mobli tgločinům
[ročft'L 91 to! tatě muj muft bbítí nab
bobrp'm jmenem ímé šenp, ponětoabá
ieji bobtě imeno ieft gátlabem iebo cti
a cti i aaopatřeni iebo beer, on nemůže
trpěti příliffnou marnoft, brboft, oniš
toulamoft a iatoutoli rogmořiloft ímé
ženy; a on neímí přimoliti, aby bylo
to bóbtócl) a fporecl; fe [mtjm [oufebftmem

šitou. Rrátce, ieben brubébo ob rbgb
bobrómi o nčtbo i přifnómi florou obmábí.
alle fpolu taťč ieben bruběbo- ! cmičeni

Ie ro ctnoftecl; mnbtgi. S gáleši muší na
tom, aby žena byla abošnó, opatrná,
pracomítá a t. b., iatoš áeně na tom ads
leěi, aby muj "měl fe bobróm přitlabem
to očicb flood) bttet, a tubíš ieben bru
běbo mgbígí, aby poípolu ťrdčeli po
ccftáď) “Muž 0 boffli i 6 bítťami fmómi
fměbo cíle na gemi i na měčnofti.

2. Sbrag ítorcbu položený přebfta
muie Sobiófíe a nemčítu iebo, ani ie
mohli. Dni moblitbou gofmčcuit ímé
monšelíte' loáe, aby íloušilo jebině ! tomu
účelu, pro tteró 23115 manžele [poiil
Boáe jich má býti rájem, to něm; bímo=
tmorná ruta QŠoěítmoří nomč libi, amffať

nemá býti anectěno šáhnou neftřibmofti
a jáhnům jiným břichem.

ŽB pogobí mibime 3 jebně ftrang,
an brobař obcbágí, a na hrubé ftranč,
an anbčl člomčta obnáffi. to nám můše
připomenouti, ge t'be manjelňm jíd; loáe
není ímatě, še tbe manáelé naftupují bo
ftonm manáelítčbo beg QSoba, bee mo
blitbg, ien iatobg bo nějate fmětfl'ějióbg,

urrené pro poubě mgraáení aneb pro
btqnou raboft, broboř íe bran boftami.
93 tatotoém bobaprógbne'm manzelftmí,

co nemibčt naftómaii fmárn a foušení,
bibo, blob a aonfoloft, 3 tobo nemoc a
[mrt. Rbeá ale monáelftmigalošeno ieft
na láíce ! $obn, a the; můle a přitá
5óní 2305 jim fmtti a trotg ieiid) řibr'
iato bměgba $etlemítú, tam ieft potoi,
blabo a Žiwot-, tam tatě neni tal ínabno
potuniteli přúno přiftupu, a anběl Éoší
taěbébo rogpnftilce, tteróš by chtěl potoi
a blabo tobo bomu ruíliti, obbóni a bubi
a baleto obnófíi.

118. &obíůň l'e namraruje Domů.

Rbgš fe naloraeoroali a byli na
půl ceftěproti minim, řetl anbtl tíobi
ófíomi: Bič, áe ftaroft bube míti otec
tmůi, protoš óbá-[Íš ie tobě, poibme napřeb,
a pognenáblo ot ga námi ibe čelóbta
B manáeltou tmou a B bobnttem. 3 libilo
fe Sobiánomi, u “li. Slet! ale maíael
! Ěobiáňomi: QBeómt8 febou Šluč rybí,
nebot bube potřebná. ?lnna pat motta
íobióftoma febala na taábú ben u ceftg
na mrcbu boro, 3 tteréš mobla patřiti
bolelo. QI myš 3 téboě mifta togblěbala,
jiš-li bg fíel, uařela iei abaleto a pognala,
še fgn jeji ibe, a běšeci poměběla muší
[měmu.

% řetl tRofael ! íobióffomí: 213
meibeě bo bomu ímčbo, bneb potloň fe
pánu $obu fmému a pobětomam mu
přiůup ! otci [mému a polib bo; a bneb
pomoě oči iebo touto šluči robi, nebot
měs, je bneb ie otemrou oči iebo a llóřl'f
ímétlo nebeíťé otec tmůj, a miba tebe
robomati fe bube. % přebběbl ie pes,
tterý 8 nimi byl na ceftě, a iatobg
8 poíelftmím přinel, ocaíe'n mrtě robotou!
fe. 3 pomftam otec iebo flepú, počal
bčáeti, ale uróáeie fe to nobg, bol rula
íluáebnítu a mgílel to ceftu ígnu froe'mu.
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%!přijato jej, polibil bo 8 manšeltou
tmou, a počali oba platati tabofti.
%! tbgá je potlonili %obu a biťp móbali,

febli ípolu. 953mm tebg “Lobiáš jluč
rybí, pomagal oči otce jmébo, a ponedjal
tobo téměř aa půl bobiup; i počalo
bělmo 5 jeho oči jiti jaťo majora woječni,
tterouá ujalo mtabtj Žobiúš, ftrbl 8 oči
jebo, a Duch grafu jníe nabyl otec.
3 ojlamomali 23oba mnu-tui, a ítatb
Iobidš taboftně gmolalz Qobtořečím tě,
*BanesBoje ijraeljttj, neb too mne potreftal,
a tys mne uabtamil; a hle teB wibim
Iobiafje fpua jiuébo.

*Bi'iíjla tatě po jebmi bued) (žara
manáelťa jeho, i tofjeďa čeleti óbtálua.
3 mpprawomal išobiáš tobičltm jiným
mííeďa bobrobini sBoji, t'teráj učinil
B nim [ťqe člowěřn, fteróg bo mebl.

sBřiíjti taťé přibučui Éobiúíjomi rabujice
je S nim.

?! ga jebm bui bobujice, tojjiďui
tabofti toeliťou mejelili je.

sBowolal paf ! jobě Iobiáš jgua
fmčbo, a řetI: (Slo můáeme báti mučí
tomuto jmatému, tterýá íjel 8 tebou?
Dbpomibaje Siobiáě, četl otci jinému:
Dtče, fterou móbu báme jemu? aneb
co bobné můěe býti aa jebo bobrobini?
žDtne mebl i čaje přimebl me Abrami,

penige ob ©abele on najal, mangeltu
on mi objtatal, mne [amébo ob poáčeni
robi) mgímobobil, tobě tafe' učinil, abys
mibčl jmětlo nebejťě, a mjfemi bobtómi
měcmi ftróe něbo naplnění jíme. 3 co
bubeme moci jemu go to bobnčbo boti?
sBrotoě profitu tě otče můj, abl) profil
bo, jbalibp jnab ďjtčl m5iti jobě polomiei
mjjeď) měci, tterěá jjem přinejl 6 febou.
sBornolamfje bo tetu) otec a ion, mali
jej na fttauu, a počali projití, aby ráčil
ga tobě! přijiti polomiet tuned) mčei,

ftete'á jjou přinejli. Iebt) četl jim tajně:

SDobrořečte %obu nebefltěmu, a přebe

tojjemi šimúmi mggnámejte bo, nebot jeft
učinit 6 mami milojtbenftmi ímé. *Bmtoš

ajemuji mám prambu: Rop; jf: fe mobiimal
B pláčem a pocbomámal mttmě a nechá
maiB oběba íměbo a mi.-tmě urtúmal jfi
přec ben m bomě jmém a to noci pocbo

mámalB je, ját jjem obětomal (přebnójjel)
moblitbg tmě ;Bém:; a še jfi bpl příjemný
sBabu, potřebi bylo, aby potuíjeni atufilo
tebe. 91 upni pojlal mne Wm, abpcb
tebe llóbl'amil. Sá gajij'tě jjem tRafael
anběi, jeben če íebmi, !teřiá j'tojime přeb
*Báuem. ?! tbpš to ujllnjjeli, uletli je,
a tčejouce je, pabli na tmař jmou. S četl
jim anbčl: fBotoj mám, nebojte je. Webo
[bpš jjem byl 8 mami, [ti-je kvůli %oái
jjein byl, jemu bobtoiřečte a bětujte.
dbálo je, je jjem 8 mami jebl a pil,
ale já poťrmu uemibitelněbo, a nápoje,
tterú ob libi nemůáe mibin bóti, poáiwám.
*Jtnui jejt čas, abgcb fe nawtótil ttomu,
ttetúj mne pojial: mt) pat bobrořečte
%obu, a mppramujte mjjeďp bimně jruttp
jebo. QI by; to pomětněl, gmijel přeb
očima jejid), a mice bo nemiběli. Iebbp
rogproftřeni jfouee ga tři bobinp na tmář,
bobtočečili %obu, a iogpirawomali míjeďg
bimné jfutl'p jebo.

$a! jejjtě ftatg' íobiáš ob nabra
meni jměbo čtyřiceti a bmě leta giro,

a bpm ftár íto a bmč (eta umřel, a po
etimě pocbotoán jeft ro minim. Rbpj
pat tal'ě ?lzina mangelťa jebo umřela,
obejjel Iobióě ; Winime b manáelťou
jmou a 6 jgng jinými a Hel ť tej'tům
jmn'm; a nalečl je me abrazní m ftatofti
Dobré, a péči o ně měl, a fám gamčel

oči jejidj, a mfjebo běbietmi bomu Singu:
eIoma ou jam bojtal. QI ibn; mgplnil
let beioabejáte a bemčt ro bdani %oěi,
umřel. %neďo pat přibugeuftmi jeho
a mefjteten rob jebo m bobte'm Šimotě
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a m jmate'm obcománi ttmaíi, ta! je při
jemní byli %obu i íibem.

Moaiímáuí.

*žlnběí, jenž mibitebíně míabe'bo
žobiáfje ptomáseí, poučomaí a ftřebl
a jemu togíičuúm jpůjobem ! fjtějti po
ííougií, na paměť nám umdbí, še tašbú
člomčt má [měbo anběta jtrdgce, jeuš
fice nemibitebínúm ale čajijtě ličimujm
apůíobem uóB poučuje, jtíeše, maruje
i t megbejíjí fpoťojeuojti i ? buboucimu
bíabu mim uápomoci je fnají, íeč číoměť
jdm břííjntjm Šimotem jmljm ob jebe
bo japubuje a aabáuí. se; SDawib pěje:
„?íuběíům fmúm přitápí o tobě: aby tě
oftříbaíi na mfjed)cejtád; mód)/' (Šaím
90, 11) a ©pajíteí náš pramií: „!Bigteš,
abgfte jdbnébo 5 matičttjd) těcbto nepo
tupomali: neboť ptamím mám, „jeanbe'lé
jejid; ro nebejid) mábgďg bíebí na tmář
Dtce mébo, Etetg'ám nebejíd) jejt." (Wat.
18, 10;) už; jm. *Bameí nine: „Bbaíižj
mniďni uejjou jlugebni budjomě, poííáni
ť jíugbě pro to, tteříj obbtgí běhictmí
ipojení" (Šib. 1, 14.)

?ínbělé tebp láítou ť libem jašjati
o nic to! meími nepečují, než, aby iíibé
jim je tomnómi ftali a mjjem bylo bíage.
Ba tou příčinou říčenim Bojim m mpjli
není bobtě mquíénťg mjbujuji, 1123090
je ga _náB přimloumaji, m nebeapečnojted;
těla i bujje nás ochraňují a téš nám
umírajícím přijtoji. — S mjbugují iu nás
[pofitebíná mgjjíeni a buuti, jpafitebíně
city a šábojti, a ta! je ftámají pěítoung
a modjomateíi bum nafjid). 5m. otec
a učitel ?íuguftin mtjjíomně ptamí:
„Qštotoá anběíé melitou péči a bebíimou
jnajnojtí jjou při náš tajbě bobim)
a na ťajbém miftě, pomábajíce nám
a ouatrujíce nás na potřebddj nanidjf'

Še pat taté m pojíebnim otamáení,
na tu meíitou a fttaíjnou bobinu fmtti
náš neopouj'jtěji, núbtá náš tějjí, jíti
a potoj míěmaji bo ftíjnčmjd) jtbcí
najíid), a tbgj jíme jij boj jmůj botonaíi,
tbtjě bujje uafje mgftoupila 5 jmtteblněbo
příbtjtíu íměbo, je ji íajtamě přijímají
a nejen bo lůna ?íbtabamoma, bo oněd)
uabbměgbnúdj bíajeuód) mijt, tbejto
iv jiném [epjjim a botonalejním jpůjobu
jima búti má na wěťp, o tom jměbčí
fám btabobrabtj Win náš Seáiš Ktiftuě.
au prawi: „Umřel gebróť a nejen jejt
ob anbčlů bo [fiua Qíbtabamomaf' (But.
16, 22.)

sBouěumbg teho auběíě to náš íibed)

mabuzjují jpajitelná mgjjleui a hnutí,
bubij na mjjeďg ímé Dobré mgjjíéntg
pogoreu, jmíújjtě m čaé melifébo potujjeni,
m něma juabno jatdj'i tejná bájeň, aj
i třejeni celého těla tebe přepabcí 939mm,

je taťométo mójttabl) tobě báluú přímě
timtj tmůj aubčl jttójce a mgjtříbej je
alebo jťuttu, utec 5 mijta potujjeni,
imgrmi je ge jpoíečnojti porufjiteíe jmčbo.

Rbyě paf ttáčiš m fjitěm jmětě,
mgbálen bomoma a přátel jmijd), nebuB
tcjtlím a malé mpjlí, anobtg gpomeň,
še tmůj bobtú auběí háči po botu tměm.
9320in je %obu a mjg'roej ja ocbtanu

íměbo buchu jtrášnčbo, jeboá mgtjmati tebe
učili tobiče tmojí, přebřitámajice tí jíoma:
„?ínběíe SBogi fttdáce můj, tač mšbgďp
bijti ocbtance můj!"

Signí pat mfjiďni mroucím [rbeem
amulejme:

Emocrb anběífi wíjed) báli,
přijmouti rač wrouci djmáítj,
šes nám bucbtj ftrášne' bal.
Réšbb na tomto putománi
taábíj me jmém obcomáui,
jim je měrné pobobaí.

(kamion. pij, 48!l.)
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B) Rrálowňmí Subffě.

fitútkí) poblto no bíbm') now mřrí

m ktálomnmi Storkřm.

ímcblimó ofub, ltetúš pottal lrúlomítmi
Sítaclílč, potfal napotonl i ťtálomftmi
Subflč. Qlčl'olim něl'olil trálům tam

panomalo, l'teříš fe báli Qofpobina,
a borlilí pro íluábu jeho, bylo aale jimjď)
mnobo, Iteřiá činili alč přeb áěofpobinem,

moblům le llanějice a lit) přitlabem
fmtjm ! mobloflujbě a mifelifým nepta=
moftcm [mábčiice. QŠůb, img ieft milo
frbmj a bloubo fbomimaiici, i obpmatelům
ltólowftmi Subflěbo čafu popřámol, abl)
íe ! němu ouplně obrátili :: gacbomóni
byli. *Broroci přidyágeli, napomínoli,

na gťágu hálomftmi Sítoelflěbo otago
moli, a ieftliác fe Subflh' nepolepfli, těš
gláaou a aaietím iim btogili. ?lmffať ne
gůftalo při poubč broabě, nóbrj Žlůb
[futečnč něl'bp i melifómi pohromami ne
poíluflnú a tmrboffiimj lib látol a míluibě
ímé ubršomal, ia! nóflebujíci příběh
utopie.

119. Suoilb.

iobo čcíu 3móbala le řifle QIBíprílá.
3 mpflal !ról ieii Qoloferna, můbce
moifta fmébo, 6 120,000 pěflicl) boiom
nifů a 12,000 iigbmjcl)ftřelců, aby pob
manil mffcďl) gápabm' ťraiim). ©ttad)cm
mpcbágeli obgmatelé ge milců) měft proti
němu, přijímaiícc bo. uflgfíeroífc tt) měci
Suomi, báli fe, aby neučinil Seruíalemu
a chrómu *Bčmě, iaťo učinil iinóm mě
ůům a chrámům ieiicb. *Brotoš olobili

mfleďp moby bot a obebnoli gbmi mě
ftečla ímá a nanpibomali obilí. Rnčg
(Elialim píal talě le mnam, alu) ofabili
ftráně bor, lubpš by mohli nepřátelé
mttbnouti ESeruíalemu. S přitáhl Qolo
íetneB B moiflem lmým ! ?Betbulli, le
merní pemnofti gcmě Subflě a oblehl ii.
S přiláaol gpřetinati ttoubp, ftcrúmig
moba bo měítečla tella, a ftubnicc mílubp
můlol moiíťem oíabil. r9.71szneboftatl'cm
mobp bobnóni iíouce Ectbulmi, iebnali
o pobáni měfta čolofetnomi po pěti
hned).

“iu uílpffela o tom Subitb, mboma
lróínébo tomi-ení, iišto muž pogůftamil
melilěbo bobatftmi. Dna bála fe Boba
mclmi, aniá too byl, iešto by o ni glč
flomo mlumil. S napominala ftatffi mčfto,
ťbgš l ni přiflli, ť pofóni a l boufáni,
bollóbaiic: Stemftčmc fe go to wčci,
lteréš trpime, ole mpflice, je tato trů
peni menfli iíou, nešli břichomč míli,
měřme, že ty metlp *Bánč, jimi; nás iolo
[luáebníťp trelcc, lpolepííení a ne fuo
fiemu gobpnuti přiíllp. Spřibala, řlouc:
9530 ftáti bubetc u btánp noci této, a

iáť mglbu; chci pal, abgftc fe mg ne
boptúmali na flutcl milí a borubá ne
ognámim mám, nic jiného af fe ncbčie,
má moblitba ga mne l'u “Bártu Boba
naííemu. Rteři tbpš obeílli, mefila Subitb
bo moblitelmicc [roč 0 oblella íe mbo

bomi ímp'mi a Žlůl) přibal ii flmělofti,
aby nepřítomnalou háíou očím mfled)
fe ulágala.

Stano mpfttoienó mpffla fe flušlon
fmou 3 mčfta. !lla ceftě potlali fe B ni
mpamčbači acíprffti, lteři ii dgptili a le
ftanu óolofcmorou přimebli. Eógóna ifouc
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ob Qolofema, 3 jaře příčiny ob Sítael
jťhd) uflla, talto mlumíla: Bnámo jeft
gajiftě, je Bůh náš to! její hříth tog
hněmón, je toalógal jhje protory ímé
libu, se mhbd je pro hříthh jejíd).
*Doněmabá měbí [hnomě Siraelfjtí, še toss
hněmalí !Boha fměho, ftrach tmůj jeftíť

nab ními. R tomu tale hlnb přifjel na
ně, a pro neboftateť mohl) jiš mečimrtmh'mí
je počítají. So já, fluěehníce ímá, čnajíc,

6 ním bhla. žehbh maatoffí mečíl u hlamh
lůšťa jeho milicí, ubeříla m [jíji jeho, a
jfala hlamu jeho, l'tetouj běmečce ímé
bola a to5ťd5ala, abh ji mlojíla bo ph
tlíťu, na něm; potramu choroala. Slo to
mhn'lh obě bmč meble obyčeje jměho jaro
lmoblithě, a proílebfje lešení, přiňlh ! bráně
měíta, Eterouá ťbhš !Bethulfjtí otemřelí,
mhňamfji hlarou óoloferníorou, ulájala
jím. Rbhě paf maefjlo [lnu.ce, mhloěfjeua

utetla jjem ob nich a poflal mne sDán,
abych tgto měci omámila tobě. — ESbána

jeft jí [moboba, lo nocí a hřeb jmětlem
mychdjetí men Emcblítbě. — Gttotth ben
učinil bolofemeě hobh, fu ftethmš Su
bithu počínal 3 roamejelíl je a pil mina
příliš mnoho, jaťš nifbh ro šímotě [měm
nepil. sBo hobech lešel na loší, přílíffnhm
opilftmím ujnuro, tbejío Subith jama

».

ieft hlaroa Qolofetnoroa na čběch mčfta,
ťbejío mfjíďní 6 melíťhm hřmotem a lži
fem útoť učinili 91 ťbhš r.oojíťo aBíhtífč
uílhnelo, je Dolofemes flat jeft, búóní
jíouce přemojení, balí je na útěf. Ghnomě
paf ifraelfjtí mpabli bo lešení athrítěho
a loupeě pohrali. Subiith groelehena
jeft po míjí jemi iíraelílé a gemřela po
mnoha letech to Éethulíí
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Moaitmánt.

29 je tááeč, milá čtenáři, obťub
žena mjala té obmabt), jilg a btbinnofti,
že je obboblala ! jfutťu tal meliťe'mu?
%úěila [toou teťomnoft atobotěš pta
mene, 3 ftetěboš ji nabral mlábenečeť
Qamib, ťbpg mgíjel na íouboj B totem
(Boliáfj'em. Čorlimoft pro čeftóoípobina
%Oba pramébo a lájfa ! blignimu gplo
bilo to Subitbč mgíl btbinjfou. Dnat
nemobla hej nejroyěfjibo rogboeleni na
to bleběti, jat mojíto pobanjtě přeplamtlo
poímátnou genu, ttetouě sjojpobin fám
mplágal libu jinému, jal óbepojmimá je
jroatúm občabům, fterěá uftanotoil fám
óojpobin, ja! je (bgftá toto roojjfo na
ceftu ! Serujalemu, aby bo fořene tog
mtótilo chrám %oji a gničilo praroou
úctu jeho; i nebbajíc jtoěbo nebegpečí a
jmčbo šimota, uminila fi člomiti jílu to
boto mojíta, coš omfjem nejjpífje čniče
ním roůbce jebo ftáti je moblo. S ona
toe jroém rojbodeni bobře cítila, še to
ťrmamo' čin, jeboš pobnitá; ale ťbgj rod
ěila, že toto ciai roojjto mgíjlo, aby abu
bílo íta a tijíce šimotů, ano abl) Aničilo
ťtálomftmt Subjté, toš čttóta jebnobo
shoota, na jeboě gdbubu mgfjla, bola
jatobg maličtofti u přiromuáni těd; tíííců
šimotů, [tet-úd; by tím gadjotoala. Dna
tebg obmójliroou cejtu [roou naftoupila
pro čeft Qiošl a pro gacbotoóni libu [mébo
a to mu jejt, coš ttmame'mu činu jejímu
anal btbinftmi, cenu (\ flórou bobámá.

Sig miceltóte jíme na to uťagoroali,
še borlirooj't pro čejt %oáí jpojena B čin
nou jnabou o blabo jino'd; libí, aneb
ťtátce řečeno, (díra Mžobu a ! blijnímu
jeft lořenem přemnobtjcl) řtójnýd; ctnofti
to jmětě, ghe paf jajně toibíme, je jeft
tate' aátlabem bebinjtmi ro [ptaroebliměm

boji proti náfill nepřátel mlafti. Seftliáe
tento cit láíťg ! giobu a ! bliánimu můše
ílohou a lticbg'm ctnoítem určenou šenu
to bojomnou tettjni 5měniti, tím mice muji
nabúbati jihu a obtoabou 'nabaněbo muže
! činům btbinflúm to jmatčm bojí pro
?Boba, črúle a mlaft. fltbo and Šimot

mojinů, ten taťě toi, jať togumnému
můbci na tom góleší, aby mojíto jebo
[eftdtoalo 5mu3ů bobabojng'cb a fj'lecbet
nád). Bbojno' třejfanílú mojín apoměbi
a moblítbou připtatouje je ! boji; on apo
míuú, je auto jeft řebitelem ojubů lib
jfg'd), še beč jebo můle nepabá ni jebnobo
mlaíu 5 blamg libjťě, on jeft pamětlito
ímé příjabg, ttetou učinil ttáli, a jeft
přejmčbčen, ěe pabne-li to ímé pominnofti,

QSůb bá mu obměnu m nebejidj; proto
nebbó nebcgpečí šimota a jbe bo boje
írbnatě a roptrwú aš bo lťonce. Slam-cti
tomu rúbač, beabošníť,čloroěl míry ptágbnú
boji je jmtti, boji joubu po fmtti, a
proto mgbóbá je nebejpeči Šimota, tbc
a ja! jen můfje, bámú je ibneb na útčť,
jejt ababčlec, lteřg' jrog'm je-bndnim ro boji
jen jílobí, ano jeft je i co báti, aby je
neftal přeběblíťem a atúbcem mojjla
jměbo. — Bboánú mojin neptolěroá taťč
frtoe nab nejmoěfjí potřebu. Rbgš mibi, je
hoffe! roitěaftmi, še nepřítel přemoěen molá
o miloft, ibneb jmůj meč bo pocbmg
ullúbá. Dn je nemítí, aníjj, jeftli ro aemi
nepřátelffč, nepronáílebuje lib, ťtetp' ne
bojuje, totiž ftatce, ženy a bitlg. ii
jemu neublišili, ti beg tobo mají žalu a
gttátg aš naabpt, proč by je tebg jejítě
mice íoujil, nej nerogbnuteblná potřeba
ráje? Qijač i oni jjou blijní jeho a QBůl;
roeli je milomati, t. j. m potřebách ši
mota jim napomúbaň. — Sina! ň mfjal
počíná mojin begboánó. Sal gbabělo' jeft
to bitmč, ta! map a obmášlimó jeft
ro tichém pobltomi líbi poťojng'd). Zu
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ft webe pánomitě, loupi the můáe, tórá
a tepe těd), tteříš mu ochotně [louát
memgpominát na 23oba, ge babe muíeti
iebnou jemu & činů [mýcb účtg ťláfti.

2. %ibime gbe genu, ana potřela
blamu nepřítele. sBrotoá tale' mnogi uči
teloroč cirhoe při tomto příběhu mapo
minaií flow, fterg'cbá %ůb četl |! šroě:
„?lepřótelftmi poloáim meči tebou a Šenou
a meói [emenem hog'm a [emeuem ieiim,

mena ieft moc iebo. -- sIllepoffťmmětmgů
ftala Subitba i to lešení nepřátelítém,
nepofíťmmčna a čifta obe tuned) roab
toboto fměta gůftala i Marie *Banna.

%elitó byla cbmólaa čeft,ťtetouš bá
mali Subitbě pro btbinftmi jeji obgmatelě
gemě Subífč, melifá ieft ollama, [tetouě
Marii *Baunč pro gmldíltni ctnofti jeií
mgbámail gemě i nebeía.

\\
\

\\
„„

„$

&

- ___-_»

onat potře blamu tmou a to outlabg
činiti bubeš patě její", (Gen. 1, 15.) a
protož poanámaii ro Subitbě přebgnať
932ml: *Banng. Neboť into bolofemes
mgflel na gtáau libu áibomflébo, tal mg
cbóaí alá buď; na ařágu meíířetč'po libítma,
a info Šubitb imtjm btbinfttoim aničila
óoloíetna a gpůíobila útčl mojíta jebo,
tot 91mm panna imám góatačným ma
teřitmim ponlapala blamu úblamnibo ne
přítele bunt libftg'dy, ta! je na měly glo

120. yrorori Bfaiůš, Mimeííš a
Serentiáě.

*Brotocí 2303 lib poučotoali, 3 břichu

létali a při tom pal“ latě mgíl lihu
! přidJobu buboucíbo mghxpitele poabroi
boroali. Megi nimi byli neignamenitěiffí:

*Btotoť Síaiáč.
513mm! Slaiáš total lib iubffú

5 nemběčnofti a 3 mobldřftmi: „%lgnte23
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nebefa a poaotuj gemě, nebo Qofpobin
mlumi: Gom; jfem moc!)omala mgmófjil,
oni pat pobtbli mnou. Bná mů! bofpo
bóře fměbo, a nie! and pána fměbo;
SítaeI paf mne nepognal a lit) můj
neporojuměl. ?Běba nótobu břifjne'mul
Dpuftili Qofpobina, toubali je fmatěmu
ijtaeljťému, obmrótili je gpět. R čemu
jejt mi mnojjtmi oběti municí), nebo ruce
mafie jfou plny fttoe (t. j. mtašby, uti
jtomóni a loupeže). Hmojte je, čifti
butite, obejmete gloft mgjjlení majjid) ob
oči mócb, přejiaůte přetotáceně činiti,
učte je Dobřečiniti; blebejte jpeameblnoj'ti,

přijpčjte l'u pomoci potlačenčmu, futíte
titotfg, gaftaňte robotou. — QBubou-li
břichomč mafii jaťo fjatlat, jaro fníb
čbileni bubon, a bubon-li čerloení jato
četmec, jafo mlna bílí bubon. %ubete-Ií
cbtití a mne pofloucbati, bobrč mčci gemě

jifti bubete; pafli nebubete CÍJÍÍÍÍ,a popu
biteoIi mne ! bněmu, meč ašiře todo, nebo
úfta Qoípobinoma to mlumila."

SDále jim to pobobenftmi miniee na
paměť umábi míjeďa bobtobini %oši,
ale mghjfó jim fpolu nemběčnoft jejich,
a btogi pomjtou $oji: „!Binici učinil
a opletl ji, a ťameni mgbral 5 ni a fjtipil
ji mtjbomou, a mftawčl míjí u proftřeb
ni a pres mčbčlal to ní, a očeťámal,
aby nefIa btogng ale pIobiIa planě mino.
sRoni tebg obgmatelě jerujalemíjti a muší
jubfjti“ juBte meči mnou a miníci mou.
Go jeft, jento jfem mice učiniti měl
minici mě a neučinil jfem ji? sBtoč
tbgš jfem očel'ómal, aby nejla brosng,
pIobiIa planě mino? QInyni uťáši mám,
co já učinim minici [roč: obejmu plot
její a bube m togebtóni; tojbořim brabbu
jeji, a bube ro pojjlapa'ní; a polojim ji
puftou, a mótoíte na ni blogů a trni,
a oblatům přiťáji, aby nebfjtily na ni
bejjtčbýišíníce gajiftěóojpobinoma bům

iftaeljtú jeft; očeřámal jíem-fpratoeblnoft,
a [)Ie nepromoft sBtotoíj meben bube
Iib můj jatý, a urogeni jebo gabgnou
blahem, a mnošftmí jeho jíóni ufmabne.

Sia! napomínal Sjaíáš líb ijtaelfťú
tpoťáni, a přebpomibal, poťli je naprami,
tafě mojmobogení jebo ge gajeti.

QUe nejbůleěitějfjí pnrotoctmi Sfaiá
fjoma jjou, Itetýmiá přebpomibal bubon
cíbo mgtupitele, a ftce:

&) je gpanup je natobi: „QIjpanna
počne a porobi jgna, a nagtoóno bube
jmeno jebo (Emmanuel (%ůb S námi.)
Sfai. 7, 14.

b) je ; tobu Qamiboma pocbágeti
bube: „Qngbe prut ; ťořeneSche, a ťmět
3 tořene jeho mgítoupi; a obpočíne na
něm SDud)onpobinům; ibud; moubtofti
a togumu, bud) rohu a jíly, bud) umění
a nóbognoftif' Síai. 11. 1. 2.

c) je tento %obem flibomaný ©pa=
fate! fám %ůb jejt: „Waličtó natobil
je nám, a jgn ban jeft nám, a učiněno
jejt tnijectmí na rameni jcbo; a načmóno
bube jmeno jeho: sBobimng', móbce, 23%,
Gibli), Dtec buboucibo miru, tnijc pofoje;
na ftolici Samibomč a na frálomj'tmi
jebo jcbčti “babe ob tohoto čaju aj na
mag." Sfai. 9. 6.

&) je proto! melifý jej přebcbóčeti
bube: „*Dotěnte je Iibe můj, ptami %ůb
máš. 91:18 molaiicibo ma poufjti: sBři—

pramte ceftu onpobinomlu, přime učiňte
fteafg %oba najjebo. !!ijeliťě ouboli
pomójjeno bube, (\ :ojjellitá bota i pa
btbet poničen babe, a bubon třímá
mifta m přímé a brínatá m cejtg tonmě.
?! gjemi je flórou Qoípobinoma, a vaří
mfjelité tělo, je úno éofpobínoma quo
mila" Sjai 40. 1—5.

c) je loelifé gáatal'g činiti bube:
„Mb júm přijbe a ípaíi mdo; tebbáš
otemtou je oči jlepy'd), a ufji blucbúd;
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otemřeng hubou; tebbáě poíťoči tulbamg'

jaro ielen, a túómágčmbube 1059!němých/'
Sfai. 35. 4.

f) je ga břidgg lihu ttpěti bube:
„253ptambč nebubg naífc on ucil, bolefti
naffe on fnóffel; on raněn jeft pro

temřc úft ímácb. © břiňmými počtcn
ieft, a on břicha mnobód) mil a aa
přeftupniťg profil." Síai. 53.

$roroť91tióeáš.
$obobně i proto! %itbeáš napo

naííe. %íiiďni mg iaťo omcc abloubili
jíme, ieben fagbó na ceftu fmou udw'lil'
fe, a Sboípobin floěil na něj nepramofti
mífeá) nás. Dbčtomán jeft, ptoto še fám
chtěl a neotemřel úft fmúcb; ial'o omce
? gabíti meben babe, a info betóne!
přcb tím, ttetýš bo ftřiác, oněmi, a neo

a broail treftcm %ošim, i'polu mňa!
těfíil naběii r.) buboucibo mglupítele,
o něm; amlófítnč přebpomibal, Žeto $db
Iemě, měftečťu inbíťčm fe natobi, an
bi: „QI tg ?Betbleme (Efram, maličtó ití
ro tiíícíd) iubíťp'd) (t. i. neimcnífi mai
anamenitěmimí měftp iubíťámi), ale 3 tebe



—358—

mi mpjbe, jenš bube panomnifem to Síta
eli, a mbcbobomé jebo ob počátfu, obe
bnů měčnofti.“ mm;. 5. 2.

sBrotot Setemiáě.
&gbojnoft, jatouj proroci jiš po

brábná leta oplal'ámali a pro ttetouj
tteftem SBojim mpbeojomalí, mjbo mice
a mice je amdbala. %gbubil tebp %ůb
meči nimi protofa Setemiájje, ftetběbt)
jid) tu potáni napomínal. Seremiáě
btw u bran měftjfljd), 5th m cbrámu,
aneb tbefolim je lib jbromájbil, jlomp bů:
ttlitobmi umábčl jim na mojí prominent
jejid), a tajicim obpujjteni přijíibomal,
gatmtóeltjm pat tteft %oji přebpomibal. Bla
rogfaa %oji učinil jobě oromp a řetěgp
a noru! na jjtji ímé, abp mr jjemuě
uláčal, je otroctmi očetámá je, patli je
neobrátí ť SBobu óojpobinu jměmu.

Šibč, jjouce jmebeni ob mši mod;
a jalefjng'd) protoťů, bleběli Seremiájje
čabiti; ale nčfteeú tnijata a jtatjjí Iibu
gaftalí je bo, řtonce: ?Be jmenu onpo
bina $oba najjebo mlumil nám. $a
tomóm gpůjobem ujjel jmeti.

sBo muobá léta neujtól proto! napo
mínati a Pátati; ale pomjbt) nabarmo.
sBtrotoj touečně obldjil bejtou pomj'tu
?Bojí, (\ obmebeni libu bo jajeti babp
lonjťěbo, an bi tatto: ble, po tři a bmacet
let mlumim mám, ale nepoflombali jfte.
3 pojlaI bojpobin ! mám mjjeďp jluáe
bnitg jmč, protory, ale nengjjeli jíte,
anij jíte naflonili ujji fmócb, fbpj bol
čert: sRam:-ofte fe jeben Eajbú ob ceftp

jme již, (\ necbobte aa bobg eigimi, abpfte
jloujili jim a tlaněli je jim. 3 neupo
jlecbli jj'te mne. 'Brotoš toto prami ©0
jpobin jájtupů: *Broto je jíte neupojledjli
jlom mbd), aj já pofjlu s)!abucbobonojora,
ťtóle babylonjřébo, na semi tuto a na
obpmatele jeji, a gbíji je, a polojím aemi

jejicb to poufjf. a Houšiti bubou jebmbea
játe let.

53 Wlejiáfji paf protoťomal Se
temiáč, še nomou úmlumu čili gáton
učim', a je jím pognc'mi QBoba a [prame
blnoj't rojjjiřena bube po mefjfetěm
jmětě: „Qlj bnomě přijbou, bi óojpobin,
a učinim B bomem ijtaeljťp'm a B bomem
jubjřbm jmlourou nomou, ne poble jmloua
mt), ftetou jfem učinil 6 otci jejich, tboá
jjem je mpmebl ge čemž egpptfťe', a ftetoug
jtujjili; ale tato bube jmlouma má:
?Dám čárou jmůj bo mnitřnojti jejicb,
a na jtbci jejich napífji jej, a bubu jim
sBobem, a oni bubon mi libem; a paf
mfjíďni pognají mne ob nejmenjjibo
3 nic!), aj bo nejmětfjíbo; nebo milojtim
bubu nepramojti jejicb, a na břid) jejicb
nejpomenu mice"

121. fub obmebm bo pojetí babi)
lonj'lečbo.

8. a 4. „král. — 2. “Batohy

*Bonětoabjmfjeďo napomináni a mp
brojomúni u libu jatmqelébo matně
gůftalo, jal je JDojpobin mplonámati, čim
bg! po bloubg' čas brojil.

9m j'to let po jťóae ttóloťnftmi
ijtaeljťe'bopanomal to Semjalemě Soaťim,
jenů činil „u přeb onpobinem Žiobem
jmp'm. sBřitábl tebg proti němu mabu
djobonojor, frál cbalbejfťý, a oblebl
mojjťem Serujalem. Soatim je mají!
mgbáti, a %abucbobonojor pobral tofjeďo
potlabp jebo i notlabt) a slatě nábobp
3 djtámu sBúně, a jmájam Soatima řetěgo
mebl bo %abglona a B ním imnobo
aajattjd) 5 robinp ftólomjfe' i 3 jiných
mgnejjemjd) robů. “Bropujtil jice gaje
Soatima pob mtjminťouročníbo poplattu,
amjjat l'bgj Soatim po třecb leted; je
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abróbal, baň tuto platiti, přifllo opět cbobonoíororoi. “lebo přitóbl tento po
moiíťo obalbeifté, a plenilo brognč gemi třetí B rooifťem melitg'm ! Semíalcmu,
iubftou; Soalim pat gabgnul. 9533al oblehl ici a roůl'ol a můl'ol náfpg mgbělal.
totě ťtúl babylonfťg' mflcďa ťm'áata, i? měnil! to měftě blob přemelifú. Gebe
toffeďg mošné a bohaté, mňeďg řemefl- cbiáč neměběl šóbně pomoci, bal icbnč

l

I

milý a íebm tiííc moifťa B ícbou bo noci prolomili gbi měítftě a uteťl B bo
$abglona, a tolito cbubúd) libí gonetbal iommjm libem ímúm. llílgffem to globu
ro 3cmi, nab ftetómiě abecbiúfíe, ftreice cbobonofot, poílal bil moiíra [měbo ga
Soatimoma, ftálem uftanomil. *Bončto- nim. žebecbiáš byl chycen a přeb todle
lita leted; pomftal Gebedgiáš proti mabu- babylonlťébo přimcben. mabucbobonofot
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bal nejptroě fhnh jeho přeb očima jeho
pobiti, potom jemu [aměmu oči mhlou
pití, jcj řetěgh fmágati a bo Ěalíhlona
obroe'ótí. sIta to mtchl můbce mojfta
bahhlonjle'ho bo Secufalema, pobral
a dnůmu mffcďh jentě tu posůftalě nó
bohl) mčbčně a ftřibrné, a mfíeďo čehoš
tu ob jlnta bhlo, abořil gbi měftflě,
měfto a chrám gapólil, a lib, rtech ob
meče negahhnul, aneb jinam neutell, bo
*Bnbhloua obmebl. Bemě pal gůítala
floro prójbna a puíta.

mogiímáui.

1. QBůhfttooříl čloroěla, ahh Éoha
poónal, poílouchal a oflamomal a pa!
byl po fmctí ípaíen na mčťh. %Heďh
me'cí, Pterěš QŠůh ítmořil a míjeďh při

hobh a nehobh, ješ ?Bůh člomělu přiíu
guje, mají napomáhati ! tomu, aby člo
roěl fmcchu řečeného cíle froěho boffel.
23la5e tomu, lbo fměho cíle pognal a
upřímně (: ftáte je ! němu neíc; hěba
tomu, tbo cíle fme'ho ne5nó aneb čuátí
nechce a jeho je čím bále tím mice
mčbaluie.

Še tomu tal, učí nás coloně pří
běhh jebuotlitohch líbi jalo celhch nócobů.
Scftit oíub nátobů melícc poboben oíu
bům jebuotlimců a uaopal, a to proto,
poněmabj tatáá pcosřetcblnoft QSojí bbí
jal nab hlaioou jebnotlimce, tal nab
hlamaini celého nácoba. „Dn mění čafh
i měli), přenáfjí tráloncftmi i uftanomuje
Prále: bámá moubtoft monbrhm a gnó
moft rogumějícím umění.“ (Eban. 2, 20.)
into prosřeteblnoft 2303 ftopomali jíme
iv této ťni5e jiš na mnoha míftech to ji
motě jebnotliroijch libí, ghe pat poanejme
ji to htogněm oíubu, ťterh'j potlal lib
celého ťtólomftroí, totiž Subfle'ho.

% ftřebu tohoto ltálomftroí lejel
chróm Semíalemíth', na něm flojenh bhlh
jmatě beflg, bo nichž mhthl Wíojjiě 5 1:05

ťagu Éošího beíateco přitáaání; při těmš
chrámu chomalh fe lníhh pofmátnč,
m nichš aajnamenánh hhlh ctnofti a hřííhh
přeblů tohoto lihu, i jlutťt) obměňující
a ttcftající tulh %oji. Bbe te'šuftanoioen
hhl gloláfjtní řáb libí, lnějí šíbomíjtí,
lteři, ahh jat přilúčóní %oší, tal i při
hěhh přcbtů libu heg přeftání mhllóbali.
Sliab to nabe míle pal jefítě mhlilal 23ůh
čas ! čafu pcorolh, muše DuchemÉojím
oímíceně, jej mělimocnhm hlafem, jalobh
grouty hromomijmi, břímajíci nócob ge
fpónlu hříchu ptohubíti, aby je módjopil
a ťráčel ceftou rohťáganou t' cíli jinému.

;ale to mn'e bylo nagmac. mátob
opět a opět gapomínal na $oha fměho
a nebhal přilágóní jeho; on homčl toj
loífem tělelnhin heae míjí uóbh, hořel
mnemi mdfíněmi a_ nebál je ani $oha,
ani; fthběl fe libí. s13cotojpobroob,fmil
ftmí mfíeho bcuhu, loupeše, fmórh a
mcagbh bhlh měcí obecnou, jal to bo
med) lnijat, tal i pob jtřechami měft i
to fjíte'm poli.

*Brotoš bomeíjila je míra fhomíma
jicnofti ho,jflé a %ůh bal poblp' a gťajenh
lib to ruce nepřátel to hcuhofti a heg
hojnoíti jim tomnljch, ahh jfouce ob nich
pofjlapáni, cítili jal to bolí, ťbhj člowět,
ghamen ímohobh, jeft otrotem libí hoha
prósbnhch 'a aby ti tu rojpomněli na ta
lóíťhplnó a llálce óomoucí přiláóóní
%oěi, ltethmíě pomrhli. QI flutečně tato
metla gafóhla šibt) bo šima. 920 břegich
řeť habhlonflhch jebice a hlabem, bibou,
otcoctmím a tiíicerijmi útrapami 3 mnoha
ftran ftiháui jfouce, pocítili, je %ůh jejich
ob nich obmtátíl tmáří ímé a to mílím
ptámem, ponětvabá nechtěli bbáti ní při
lajů ni mh'ítrah jeho. iehbh ftutečně a
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upřímně přimtátílí fe ť němu, a míra
m iebnobo, ímotébo, fptameblimébo a moc
nébo 230511tať bluboce garpla fe to útrobu

ieiíd), še negůítalo m ítbeíd) jejich aní tě
nejmenffí ftopp přebefílě jid) nátlonnoíti
tpobanftmí, a že botomí byli pro tuto
míru [mou položití šímotů fmúcb, ano oní
tuto míru lomu a 3 ní nr.;fflou úctu a po
[luffnoft ! přitógúním gšogím i tože bo
[tbcí fměbo potomítroa tot bluboce aa
ťotmilí, še íe potom tento nátob, aní
iebnotlímě meči pobanp mršcně tobinp
ieDo, ob míry otců lmúcl), co bo měcí

pobftatnúcl), po bloubó čas neuóólilí.
sBognei tu, milý čtenáři! ial' gla

šena ieít břícbem běbičnp'm přírogenoft
líbílá, iat gatemněn točum čloměta i
íeílóblá můle jeho. (5.30to ítálo námabp
íaměbo %oba, co tu bylo bimů a gó
3tatů, co tu protoťů, co tu l'onečněpto
líto tme, ptolíto flat, co tu [eílóno
blahu, bibo, ímígelů a pobtom, neš le
lonečnč praroá míra m jebnobo %ba ga
l'ořeníla m ftbcícl) líbftma a než prmnim
a blamním přítágóním QŠoěímaietnáno
ftálě a ochotně pofluflnoftí.

sBognej bále, jal laítamú a [botní
mamg' ieft 23115, iená po mnobá ftoletí
opatomal arounlg ímé B líbem tmrbo
níinúm; nebot neuftal u ímé péči a
moče, a; boiábl mčneffeněboúmpílu [měbo,
aš líbftmo na měly uloáílo bo [tbci [mpcb
míru m ptamébo a iebínébo %oba [mého-,
protoá mpanei, milp' čtenáři, jat bí *Bíímo:
„Děl óofpobinomp fpatřuií mfleďu čcmí
a búmaií [ílu těm, fteříá [rbcem boto
nalpm to nebo měří," (2. sBrn-_16, $).)

ale „bpl-libp iebínó tmrbofíiinp, bimně
by bylo, gůftal-líbp beg pomftp, nebo u
něho (%oba) jeft miloítbenftmi i bučin."
(si:. 16, u.)

2. Webů fe upříti, že bouře wáltp

a otomp aaieti aaftíblg tale nčlterě ne

mínne'. Webof ač nátob byl porušen, ně
ťtetě tobinp přebce bplp wětng míře otců
ímtjcl) a negaílougilp taf teplého oíubu,
into neměřící a meflrče polníšenú lib. —
meč the 23% neoutobou, móltou a po
bobnp'mí pohromami treícc celp' nárob,
nemůge iinal' býti, nej je polbroma ftíbne
i topo, ftetpš jí negaíloušíl; neboť mufíl
69 23135 na toťoměm póbu čínítí pře

mnobo gnómů, abp mpmífíl a ochránil
ctnoftné. Io mfíař neleáí na tobě %oší
a to proto, poněmabš nás 28139nel'tmo
řil ien'pro tento fmět, ným; Dn nás
ftmoříl i pro giwot buboucí; tam ga
hrobem naftane bobu, lbeš fprameblnoft
2303 objemí fe to úplně bolonalofti ímé.
sproto; nás fám učí gbe ttpěti i nemínně
a učí na neaafloušeném utrpení 3 láítp
! němu tal anebomúmatí mfleďa přifdčání
iebo, jalo í tenlráte, lbg; nás aaíejpó
fmou fftěbroftí. gleboť nejíou utrpení
toboto [měta m gdbném přivomnání l'tě
nefmírně flómě, ftetouš připtamil těm,
lboš bo miluií a [etrmaií wěrní jemu aj
bo fonte. Dítatnč, lbpš rula iBoáínělbp
na olrílltu gemě ímetá gánromeň bobtě
iglé, abp ie mtbla bo pece nčiatébo
utrpení, netrmó obpčeině gtuejffí nefnáče
čloměla [prameblime'bobloubo; nebot pro
gřeteblnoft $oěí pobímně bbí nab ním,
Qiůb mu přímábí bimně přátele a bobro
bínce a S nimi megbeiffí pomoc a fftěftí.
Sůlaap tobo mibělí jíme bílem na Io
biáíli a umibíme jící) mice :m líftecb nú
ílebuiícíd). %ebot : „Qšůb íoubce ieft,
toboto poníguje a onobo pompííuie"
(Balm 74, s.)

3. %ííimní fi, níilp' čtenáři! tale

ltále a nejmoěííibo tněgena obtagu [mrcbu
poloáeném. žRetěw iíouce lenošení, ťróčeií

bo mpbnonftmí. ůóle, jat nejiíte ieít roe
3beiffí fftěftí. Šíejmpšffí bůftoinoft icft gbe

m nejblubíiím potoření, ťrál učiněn jeft
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otro!em, !něg, fltrba Éoji, ieft pofflopán
ob libi. So! gpogbile [múnleii libé, !teři
ifouce na togšfíi frupeň ro fpolečnofti
libítě poftameni, aneb iíouce bobatftroím
obbařeni, [obě brbě a gpupně počínají.
%ěbi libe' ti, co ie pot!á? S)!ají ápifů
ob $oba, řebitele oínbů libftádg, že ne
bubou nigei a cbubi? *Btejte fe ftarúdg,
a oni mám bubon togpratootoati ge ímé
atunenofti, je netteři libé, !teři ga mla
bofti tolábli tifíremi, na ftará !olena blabg
mřeli. -— ©tat!omě mečbejfíi iíou ne

jiftp, i maji ímé nepřátele: mohu, obeň,
loupešníťg a licbmáře a čofem i moinu;
protoš ni!bo pro taromě mčci neóbrbei a
neapócbei, ale mgíli: ?Sůb hal a můše
aaíe mgiti. Sen to, co jíem bobrěbo me
fmětě učinil, ien to íettmá, to jen fe mnou
ibe i bo mgbnanftmi, a; na !taj ítoěta,
ba i bále — až na měčnoft. 91 proto

molá sBifmo ! libem to bůftoinofti po:
mánenúm: .,!Dliluite [prameblnoft, mg,
jen; íoubite gemi“ (21320th. 1, 1) a bo=
báčům prami: „Ělaboílameng' bobattj,
!tery'g naleren jeft be; pofťmrng, a !terúg
glatu nepoftonpil (frbce ítoébo). (Git.
31, s.)

122. pláč proroka jertmiánc.

s330 této afáge Serufale'ma a !rá
[omftmi Subik'bo gůftal toli!o neidgubnl
lib, !tetg' fe byl toguteH, to gemi a počal

ii opět togbčlámati. © tímto lihem gůítal
tu proto! Seremiáě, !teróš febátoaie čafto
na gřiceninád; měfta Semfale'ma, boř!ou
mpfli mabgrbal a (tal ta!lo:

„Rtera! febi fnmotnš měfto, nčfbp
plně lihu; pani nárobů učiněna ieft ia!o
mbotoou, !něšna !tajin učiněna ieft po
platnon. sIšláře, pláče to noci a flag
ieii po licid) jejich, není, !bobp ji po

těffil ge tuned) milýcl; jejich. Dbftčbomal

Ie Suba, bgblí meai nárobg, ani; nalegl
obpočinutí. — 8 ml) mffiiďni, !teříj ibete
ceftou, pogoruite a migte, ieftli bolef! ia!o
boleft má; neb jen obral mne co minici,
iaťoš mlnmil Jijoípobin to ben bněmu
prrblitoofti fmě. © rog'fofti mecil obeň
to !ofti mě a potteftal mne: učinil mne
opufftěnon, celý ben 3alo1ítiumořenou.

učiněn ieft sDán jaro nepřítel, fragil
Sftaele, íraail toffed'p l;nabbg iebo, rog
metal petonoítí jebo a naplnil bceru iub:
[!ou ponišenim. QIrogmetal iato gabtabu
ftan ímůi, ftrbl ftáne! [můj;: to gapomenuti
bal óoípobin na Gionu íllatonofti [obotu
a to potupu i to roóbněmáni prrlylimofti
ímé !rále i !něge. Bamršil ieft sJ“.čánoltář

ítoůi, glořečil ímatgni ímé., mgbal to ťuťu

nepřítele abl měl jeho.
%Roapomeň fe Qoípoibine! co fe ieřt

ftalo nám. Gpabla !oruna &blamp naffi:
běhá nám, je jíme abřeffili. QIle tg, áěo
ípobinel na mě!g gůftnneě o trůn tmůi
bo nároba a nároba. sBroč na měťt)ga
pomináš na nás? opuftiašnás na blou
boft Dnů? Dbrať nás, &;)naípcbine!!fobě
a obrácení bubetne: obnoto bnp nafíe,
ia!oš bglp ob počát!u.

%ognámlča.

to! a pobobně !mílcl Seremiáě noh
5!ágou libu jibomfťebo a blamnibo měfta
a chrámu iebo. alone ím. círťeto počnátoá
to šaloftnýá) těchto gpěmiď) ípolu ta!č pro
roďý náře! nab úplnou 3!áaou topmo
lene'bo brubbp lihu 230mm, ro !teroušto
3!á5u urorgen ieit, že byl poflaněbo fobč
íprmpitele froěta utrutnlš gamtašbil; těž
mihi to tom náře! nab útlffp a áťorami,
!terp'd) lama ob nepřátel ítmúá) aannffi po
míleďp měťg; bále čte |:it!eto to těchto
flotoecl) tatě náře! ftbce Gšpaňteloma nab
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aábubou, na níž lašbá buffe břichem fc
mtbú. Ronečně paf fm. círl'em m utrpení
měfta Setufalěma přebftamuie fi mutt) a
fmrt Rrífta 513mm; proto i tento pláč
Sctcmiáífům móročně m paffiiomť) tp'ben

m toftelid) naffid) o bobínfúd) gpímc'm
býmá.

123. yrnrnk &nbitl.

ale i m nentěfti neopuftil SBůb ná

roba iměbo. 9m gaiatg'mi byl (Sacchiel,
ieboš Bůh uftanomil motorem, aby na
pomínal fgnů iftaelfťúd) ť litofti nab
hříchy ípácbanými, aby je tčffil [milomá

ním %OŠím a mpímobogením gc gaieti
babylonfl'ébo. Šibě mffat [libu tat po
těl'fitebllaému jen těšte umčřití chtěli, a

přebftamomali íobě přibgtťg ímé m gemi
ucpřátelflé co btobg, m nidyá [)Gbnaběie

jaťobg ga Šima pobřbeni byli. ?lbp ňůb
uiiftil gaílibeni

to 3mldfftnim miběnim, ťterěš Gigabite!
tatto popiíuic: Učínčna ieft nahe mnou
rula Sjoípobínoma a mgmcbla mne na
pole, iená bylo plné ťofti, a obmcbla mne
oťolo nid; můťol; bylo pat iid) melmi
mnoho na ímtcbtu pole a byly fucbé ná
ramně. 3 četl fc mně: Cfšgnu člomčči,
coť fe ti gbá, bubon-li gimp ťofti tyto?
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3 řeťl ifem: 'Bane ?Boěe, to míč! S řell

Pe mně: sBiroiroluj o Pofted) těchto, a tci

iim: Siofti futbě, ílgflte [lomo óoípobi
nomo: Slota ptami sDán Éůb: QIÍ id
mpuftim toe máš bucba a gimp bubete.
21 Dům na más aale šily, a učinim, še
gtofte na rodů malo, a otábnu mdo loži,
a Dům mám bucba a gimp bubete, a
amite, že 16 "cm Qoípobin. S protolo
mal iíem to?, ja! mi byl togtágal. 3 ftal
íe grunt, tbuě ifem jó protolomal, a ai
pobnuti: a přiftoupilg ťoíti le foftem,
ieonařašbá tfpojeni iměmn. QImiběl jíem,
a aj šily a malo na nid) mgefflo, a tog
tašena ieft na nicl; fůše pomtcbu, ale
buchu neměli. S řeťl le mně: sBrotol'uj
! buchu a tci: Síoto ptami sBán žBůb:
Doe čtyř mětrů přiibi bulbu a měi na
toto gbitě af oáimou. 3 mnel bo nicl)
buď) o ošili, a ftáli na nobácl) froýcl) gá
ftup melmi a náramně meliltj. S řetl
l'e mně: ngu čloměči, lofti toto roffeďg,
bům iftaellló ieft. Sní řiťaií: llícblg
tofti nafle a gbgnula naběie none, ani
čeni a aamtšeni jíme. *Brotoě prorofui
a bič tnim: %oto ptami sBain23%: 2li
id otemtu hroby mafie, a mgmebu más
abtobů mafiidy, libe můi, a umebu más
bo gemě iítaelftč; a gmite, še iá item
óofpobin. (cmd). 37.)

_ Bmláňt pal těfiil ©3ecbiel fraicng
ímé naběii buboueibo mglupitele, tteréboá
jim přebpomibal m obta5u bobtěbo pa
ftijře: „Soto ptami %ůb, id mglmobobim
ftábo ímé, a móbubim noo nimi paftg'ře
iebnobo, ltetóá by je páíl, [lušebnita kniha
5 tobu íDamiba, tenf je pdfti (moe a
ten bube jejich poftúřem; jó pal Sjofpo
bin hubu ieiid; QBoDem,a [lušebniť můj
Qamib lniěetem u proftřeb nich! Sá
óofpobin mlumil nem." ((Sgecb.34. 23.)

124. prorok Daniel a tři přátelé
jeho.

man. 1.

Siogfáónl pal mabucbobonoíot Ptál
fptómci lomotnilů, abl) ; utoócnód)
fgnů iíraelllócl; mlábence neiíličněmi
a nejmtipněmi mgbral a l' flušbě to po
láci l'róloroilěm připramil. 3 nařibil
lról, učiti ie piímu a jawtu tbalbeiíle'mu,
a bámati jim na ťagbý ben ftramu
3 poťrmů fmg'cl), a 3 mina, altere'bo on
fám pimal, abl) tal togcbománi iíouce
mobli bóti to flugbč l'táloroílé.

239“ pal mesi těmito mlábenci
iubítými talě SDaniel, ananiáš, Wiiíoel
a ?lgatiáš. ?lle SDaniel uminil to ítbci
fme'm, nepoěimati „ohmů Prdloroflg'cl),
aniž pití ; mina iebo, aby fe neponlrornil,
proto že cbalbeinti pošimali poltmů libu
iítaelíťěmu gólonem 5apomě3enúcb.

llítanomil ťrdl nab nimi jebnobo
aneipřebnčiflicl) bmořeninů frog'cl). 3 při
ftoupim ! tomuto SDaniel profil bo, aby
6 třemi přátelp fmg'mi ! pošimáni poltmů
ltáloroflód) nucen nebgl, nýbrž aby jim
tolilo gelinpj iiblu a moba ! piti bá
mánp bglg. Shell ale lomorniť SDanieloloi:
?Bojim fe *Bána ímébo. ltóle, lterg'á na:
řibil mám polem i nápoj; uóři-li tmáře

mafie bubeněmi nešli iinúcl) mlábenců,
bube mne tteítati na btole. tlietl po!
iDaniel: Brus nás ptoíim po beíet bni,
potom patř, iíou-li tmáře naňe blebíli
a opablejfli, nešli brubg'cl; mlábeneů,
lteřiá pošimaji potrmn ltálomíle'bo, a pat
učiň 8 námi, jal ga bobtě ugnáě. S alulil
jicl) po beíet oni. 5130 beliti po! hned)

utáóali íe obličejomě ieiicl; lepfíi a tluftfíi
nešli tuned) jiných mlábenců. icon ne
cbámol lomotnit 130th a nápoje trá
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Iomftě pro febe, a bámal jím tolifo
acting. Wiábencům těm bal ale onpobin
umění a togumnoft a moubtoft meiíťou,
SDaníeiomí pat nab to uměni, aby tajně
a jhgtč měcí gnóti a mgtlábati mobí.
s130 třech letech po! toaťógal ťról mlóbence

přimeftí ! jobě, a m;; togmloumal B nimi,
naíegl je mpcmičenějfjí a moubřejfjí nebe
mffeďt) jiné, ano i nabe míjeďn babače
a mubrce, tteříš byli me míjem frálomftmí
jebo. Sítě! je tebp bneb bo jme jlujbt)
přijal, a jim anamenité ouřabp mptógal.

Mogiimáni.

1. SDanieI projít, abl) B třemi mia:

búmí přáteli) fmg'mí ! pojímání pottmů
Etóíomítp'd) nucen nebyl.

SDaniet a tři btubomě jebo bgli
mlóbenei 3 nejmgnefjenějfjíd) robin frá
loroftmí Subjte'bo pojíli, a trčí jid) mg
cbomómóním při bmoře fme'm buť chtěl

je ťníjatům šíbomjťóm gamběčíti, aneb
chtěl jí na těchto mlábeneíd) mgcboroati

mběčně a měrné bmořenínp. sBtoto ftra
womal je poťtmp ae ftqu ímébo, aby
je me míjení bobře měli. Sieg tito potr

momé 3 meíťč čófti byli gibům autonem
Wojšífjomtjm gapoměgení, jaro n. p. majo
mepřomě, 3 čófti mfjať pocbájelí & obětí

pobonfťp'd), a 5 těd; taťé nefmělí áibé
pojímatí. SDaníel tebp a bmbomě jebo
cítili fe nadační jměbomím jmg'm, aby
je oněcbno potratů abtšeli, a protož, opa
trntjm gpůjobem o to pečomali, aby
obbršelí jinou, byť i jproftfji, fttamu.
Iito tři šíbomfjtí mldbenci připomínají
nám pomínnoft, še taťé mg m jifte' oni,
Pbeš nám cítťem nařiauje gbtšomati je
ob pojímání mafítúd) poťrmů, máme
přiťóadnícíďemníbo pojtuj'jní býti. Dmfjem
pořrm, bubiě jaťýtoli, nepojítmtňuje bufjí,
ale nepoflufjnoft ! cíttmí, pobtbání přitá

3áním jejím jí pojíttotňuje; neboť bí
Gpafítel náš: „Rho nejlgffí cítíme, bubiš
tí jaro poban a publiťán" Dmffem
; počátťu pojímalí tito mlabíci, co jim
3! ftolu ťrúloma přineíjeno bylo, poněmabš
fe mujelí togtogu fráiomu pobrobíti, jat
míle mna! pognoli, jaťóm gpůjobem by
mohli na bmoře jebo obftátí í fměbomí
fměmu mgbomětí, ftatali je o jinou ftramu.
Slot i [ibcm [lušebmjm, jímá pánomě
jejid; pofř'gtují to pojtnid) hned; fttamt)
mafité, jeft bomoleno této fttaml) pojimatí,
amlófjtě l'bpš mují tonati ptáci tubou
ťtetáá mpšabuje bojně [in tělefnč a fte
toušbp člomět při blobu mobl jí i na
abtamí jjfobiti; jar míle mna! fegnolí,
je je pónotoě jejich ťtěto ftmmě nenutí,
cnobtš še jjou molni na taťomódýo hned)
bopřóti jim poťrmů nemafítód), třeífanu
bomolenóď), mají o to projití.

QImfjať na baleťýď) ceftóď), m nemo

ced; a při [[oběm šatubťn, tattěš m bibč
a nou5í negapomíbá cítt'em pošímúní
maňtúd; poťrmií; nanemoci ani ptamíblo :
“Bošímej, čeboj Iéťař přebepjal; a to bíbě
a nougi: Seč co máš.

thatně, ťbgš jj'í jařómťoli gpůfobem
nucen, pošímati mafittjcb poťtmů m bobě
poftní, učiň jobč ajpoň nějaťč ujmt), co
bo bojnofti toboto potrmn, 0pr buchu
citťemníbo přiťc'qání, jenš góleáí m gapí
róní febe faměbo, bofti učinil.

2. 3 beebalo je, že jproftó ftroma,
ttetouš fi bobabojní mlábenci šíbomfjtí
mpšóbaii, jím fjla mp'botně ? hubu, toť
je tmóře jejid) bolt) plnějjji a ťnijnějffí,
nešli oftatníd) joubtubů jejich. iento
nújlebet mobl je gatlóbatí to amiáíjtním
řigení 930mm, jelií'oě je $obu gojijtě
líbila tato fměbomitoft mlabód; ctitelů
jeho a on botom jeft, ctnojti í abc jiš
pobimně obměňomoti, amfíať mob! taťé

pocbáaeti ; příčin příto5enýd). -— Seftiť
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to můbec gnómon mčci, še jebnobucbó
fttama lépe mlábeái fměbči nešli ftraroa
přiliš úpcamná a bujná. Sagimaci
ufttojí mlabg'd) libi jeft neporuffenč
a roelmi činně, tot še míjeďg šimici
čófttp 5 poťtmu mplučuje a to help
a to jiné potřebné íjfómg tělefné promě
ňuje. *Batli míjat mlábeg toelmi upramné
a bujně jtcawg poáiroá, aploguje je tím
přeplnění těla ťtloi i to! ground oftcoft
!me, a 3 tobo podgági nejapnoft ! ptáci
těleíné i bufjemnt a fnabno je i togličnč
nemoce, jaro; jfou aónětg, opucblinp, ťrtice
a t. o. mgminuji. sJštotoš djgbuji aámošní
tobiče, ftcři mlábeái ímé poítptuji míjebo,
čebo je ji jacbce, a negmgtaji ji ani na
fttamu jptoftnou, ani na jatg'j't pořábet
a čaB ro pojímání poťrmu. 91 to-li platí
o Iibedj me měťu mlábeneďe'm, čim mice

to platí o bíttód) malg'd). Sat mnobá
motta & necogumné [dírp otrároila bitl'o
íme'přiliš bojnou, těátou a bujnou ftramou,
bomúnlejic je, je čím mice bitč ji, tím
abátněji proípirod. Witoli tat. ©třibmoft,
mira a pořábef napotrmu jeít gátlabem
abcami a jen abcamé bitě ptoípimúl

125. Bonie! mnlojíl [m králi
babnlonfkímu.

ma
stalo je pat po bmou Ietecb, še

Wabuóobonofot měl jen, jeho; fe náramně
aběfnl, ale probubim fe ráno, nemobl je
na něj upamatomati. mogtúaal teho, abt)
ímolóni bgli babači a mubrci a rouge!
nici, a fbpš přiíjli, řeťl jim: 5měl jíem
fen, ale mgfjel mi 3 pamětí, neoanómite—lí
mi fnu tobo i mútlabu jebo, gabpnete;
pařli mi jen a mýtlab jebo mnptamíte,
obplatp a bary a čeft mnobou megmete.
Dbporoěbčíi tito: QBěc, na ttecouá ty je

ptáš, řtáli, těšl'á jeft; není člotoěta na
gemi, tterúšbg tobě měc tu ognámiti mobl,
ttomě bobů. io ujlgffem brát na ptcbli
moíti a to bněmu melite'm přitágal, abg
gabitt byli rofftďni mubtci babylonfjti.
521lbg; mgffel ortel, aby mubtci pobiti
boli, blebali taté SDaniele o tomargífů
jebo, aby gabguuli. !ngtámal je tebg
Qaniel na příčinu ta! ufrutněbo roóíubt'u,
a bogměběto ie, fjel profit tcúle, aby mu
bal čas, přiflibim, je mu ognúmi fen
i lubl'lab jcbo. %! ng; bán mu čas,
míjel bo bomu imčbo a ognúmil toma
cnnům frobm ?lnaniófjomi, Wtiíaeloroi
a Qteatiáíjomi, a ptofnli Éoba, aby jim
mgjemil tajemftmí to, aby negabgnuli
i oni B jinými mubrci babglonfťg'mi.
Echo čjemeno jeft SDanielomi tajemfttoi
to [ch mibčni m noci, i bobrořečil
%obu nebeftému, řta: 23uti jmeno sBáně
poáebnáno ob měťů aj na mčtg. Eobě
Éoje otců naffid) \bmdlu mjbámám
a tebe cbmálim, ge moubroft a fílu bal
jf: mně, a utúgal jů mi, ani jíem tč
profnl. Šábal po! tu trati uloeben býti.
Gtoje přeb bálem promil: iajemítmí.
na než je ptáš, mubtci a babači a rouge!
nici nitoli nemobou tobě ognómiti, ale
jeft %ůb na nebi, jenů gjerouje tajemftmí.
Sen troůj jejt: Bcše na loái fměm, počal
jf: mtjfliti, cobg mělo býti buboucibo;
a ten, tterg'š ajemuje tajemítmi, utdgal
tobě. %iběl ifl focbu melifou, tteráá
ftála naproti tobě, a gegřeni jeji bylo
btogně. ólawa tě jocbg byla ae alota
nejlepfjibo, MD Dat a ramena ae ftřt'bta,
ale břicho a ftebna 3 měbi; nobg ale

bylo jebno šelečná, hrubá pat bliněná.
Rbgá jf! tot bleběl na focbu, utrbl fe
támen melitg' B bot-9, a ubeřiro focbu

aetřel ji, a učiněn jeft botou melitou
a naplnil míjeďu četní. íot' jeft tmůj
jen, nyni i mútlab tobě pomím.
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19 iň ťtdl ttálů, aBůb nebeíťý
bal tobě ftálomftmi a íilu a panomúni
a flétnu, a pob panftmi tmě mňeďg
mčci poftamil, proto; tg iii ta blama
glató. 911: po tobě pomftane jiné trá
[omftmi menffi, ftříbmě, paf Etólomftmí
iiné třetí mčběnč, ťtctčš bubc panomati
nabe mm gemi; po něm; po! přijbe

hólomftmi, famo paf ftáti bubc na měly.
io anamcnó ten tómcn, ťtcrúš if! miběl.

ícbbg há! %abuóobonoíor pabl
na tmář ímou a ptamil: 933 prambě,
še %ůb máš ieft SBůI)bohů, a pán ťtúlů,
a gicmuie tajemftmi, poněmabě ifi to
mobl ropiemití tajemftmí toto! ícby
pomtjfíil ftól SDanielc, a bary mnobč

.*d_
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SMHĚUĚHHIHÍ Mam“

Č.:/'
.::.. ". ,

'. f/jýUg * '

ttólomftmí čtmttč, jaťo šelem, nebo!
iaťo áelcgo btobí a iftocuje mňeďy mčcí,
to! ono togbtobí a íetře mfleďo. ale
šcB miběl icbnu nobu šeleanou, hrubou
paf hliněnou, anamená: še to hólomftmi
togběleno bubc, obpolu pcmně, obpolu
flabé. Ba bnů paf frálomftmí těd; mčbubi
?Bůb nebeftý ťrálomftmí, má; na mětg
nebube togptýleno, ono gniči mffeďa ta

a melité bal jemu, a uftanomil ici fni
šetem nahe tunami fraiínami babylonftg'mi.

Mogiímánt

1. že 23135 taté nčťbg me fnád)

lihem fe giemil (\ iim [mou můli ognómil
i pončrub bo buboucnofti nablibnouti
bomolil, tboš by to mohl upitati? $a



lomů nabpřiro3enh fen měl Soíef, jemug'
můh m obra3e hroě3b a inopů bubouci
panltmi jeho na3načil; i ěamuelomi wůh
naftámaiici ofub robim; Qelomh me fnu
opoměbčl, a to noměm 3úloně ro3lá3al
mop Solefcmi toe ínách, aby m3al Segifle
a matlu jeho a bol fe S nimi na útěl.

QImflal to ifou ính miinořábně a
3 toho niialj nemhchó3i, gebh fe i nám
Slůh chtěl me fnách 3iemomnti, aneb šebh
nám pomoci [nů chtěl nělbh bubouci
mčci přebpomiboti ang jíme můbec toho
uehobni, a ieft to i tobě ibůftoinofti
Sbošlfě na obpoe, abh QBůh ! můli ně

lteth'm choutl'óm notlim talomě nnjttgťh
3e [mého měčne'hopořábťu čili3á3talh lonal.

?lmílať, ialtoli lagbh nepobiath to3
um, to co 3be prameno, 3a iiltou měc

u3nati mufi, ieft přebce bofti melilě mno;
ftroi libi, lteři na fnh ímé, ialo na ně:
ialé bošílě 3iemeni měří. Síou libé, lteři
bh na to přiloholi, 3e fe jim me fnóch
loteeni numero 3iemuii a na bůta3 toho
mhptomuii, še mohli ii; ftoťráte mhhtdti,
tbhbh bhli ptámě tehbh míabili. sllrio
nětteři tale flutečně welilé peni3e na
numero ble ínů ímhch neb ci3ích íó3eji,
tal 3e fe něťteři tím i ochubili. 5£oto
fá3eni bo loterie můše fe ftáti i [traflnou

můffni, tteráá ne3nó ěábnh'ch me3i; na
bůl'a3 toho umóbim, 3e ali hřeb 30 lety
bo obhčeině loterie fboli miabil 4000 3la
th'ch na iebno numero, lteréě tehbh ne
bhlo, ač íe to obyčejně při toťomhch ne

[mhflnhch [á3láth ftároá, 3amřeno a —
nemhnlo. sBrotog bomol, milh čtenáři!
obhch tě přeb touto mónni, ialo přeb
taábou jinou mónní 3be maromol. Rašbó
móífeň ieft hřiflná a běši ji na patáth
buffemni i těleínó 3áhuba. QBhibe-li něťbh
bmě i teč numer ble „fnáře" feftamenh'ch,
ieft to pouhá náhoba a m tificerhch pá
bech nemhchá3i ani jebno. ©nóř ielt lhář

a ieft feftamen na 3bařbůh. Sn nemá
to íobě ani toliť ptambh, co přebpomibáni
pomětrnofti ro lalenbáři. Sentě ťalenbúř
nil, ťbhánapifle, 3e bubou to lebnu mra39
a to tepnu bouřlh, [piffe uhobne, nešli
ínóř, lterh nemá pragábne'ho vobftatněho

pobllabup určománi loternich čifel.
2. Glomět ieft tal;l ftmořen, ge mu

o jeho buboucim oíubu ničehoš 3námo
není. S)?ůše ie free člomět' něfterhth ná
íleblů bomh'flleti, ltetě fe přito3enhm
3půíobem 3 činů libíťhch mhminuii, lu
př. ťbhš fbo 3 jara neieie, můge íe bo
mhíliti, 3e m pob3imlu nebube ftli3eti, a
lbg; ťbo to mlobofti hhři a to3ha3uie,
můše čelati, že na ftatá léta 8 moílnou
thobiti bube. QIle přihobt) a nehobh, lterě

fe 3allábaii u měcechnáhobnhch, neiiítg'ch,
a můbec ob bošílěho ři3eni tohoto íměta

3ámifieich, nemůše čloroět niial3 tuífiti.
Sloto 3ři3ení ítoětn fměbči o mou

brofti a láíee woši. %bof Ebhbh čloměf
B iiftotou přeb3mibal ofub fmůi, 3lomena
bube činnoft melilě čáfti libftma a mno3i

po eelh 3imota froěho čas nenfaítni bu
bou snahám) tu př. iinoch, nm); nhni
míli filou íe m3bělámá, aby mohl jebnou
mhbělótoati ft potřebného chleba, a tteth'3
! můli tomuto m3běldmáni eo3ličně těšte
měci pobniťó, 8 be3pečnofti měběl, še
bube člomělem bohatým, 3ba3 neuftane
to těšte ptáci a to bunemnim namahůni
imám? Bbaš neřeťne, nač mi toho (:
onoho učeni třeba? Eat 3anebbal bh
febe, a neítal bh fe jiš člomělem ctoiče
nhm a nioubthm, iaťhmš fe při nhněmim
cmilu \'tómá. — Rbhbh 3aíe jinh měbčl, še
m mlobofti umře, aneb še ťleíne to to
neb ono melilě nentěfti, 3baš fe ngni
můše tabomati 3 šimota fměho? či ne
bube fe [roč trpl'č bubouenofti bútí? ne

bube tagbh'm mečerem m3bhchati, še ieft
3aíe o trot bliěe ímé bibě a 3ló3e?
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Seti tebb fnabno pocbopiti, že nám
mfíem ušitečno, lbbš gůftane buboucnoft
míle to temně noci gabalena.

QImITat nic měně tobo fnaši fe ně

l'teří libé onu eouffťu, lteeáá přintí ofubb
ieiicb aaťtbmá, moci obbaliti a utíťaii fe
! proftřebťu jat poměeečnému to! [měš
němu, totiě — lmbťlábání latet Slutty
jim mail mpiemiti, jeftli ta neb ona ofoba
ieiíd) bůmětb a lófl't) bobna, boibou-li
na fmětě S tou oíobou fítěfti, iale'boš fx

přeji, čelo-li je bobatftmi, mbbea aneb
blba a pobtoma. 9m mffeďg tbto otóarb
pabaií Patty nóbobou a mbllabač mihi
a čte m niob, co mu ptáme napabá,
aneb co fe mu to nicb čifti libí. Dbb
čeinč jeft mbllabač fatet čloměl iglunemj
i potuteblnb, ťteeg' annie bobče pomabu,

toubb a fteglb mlabb'cb oíob i ftatnid)
mateť, ble ímé libomůle tl S nimi ffafflb
ttopi, (: ie buB foil but! bčíi, jal fe to
6 iebo tolaftnim aifťcm fromnámá. Beru,
měla bb již na libu ťřeffanfťčm tato

fměfínó poměea úplně přeítoti; neboť
neděl fe tim $ůb, ltetbš určil, aby nířbo
negmčběl buboucibo oíubu ímébo, a Eteebš
tebb gaiiftě taetami nemlumi. QInemlu
toixli ?Bůb iimi — co fe iicb tebb těšeě?

126. && mlúoenti umršeni ho má
obnimí.

Dan. 8.

Redl Enabucbobonofoe ubělal focbu

blatou, a fbromášbil mfíeďa lnišata i
ouřebnilb a mlabaře lu poíměceni íocbg tě;
a ťbpá mfííďni bgli [bromágbčnh bal
mgmolámati: Sal uflgfííte čtou! trouby
(\ mffelil'b'cb náftroiů bubebnídy, pabněte
a flaněite fe foffe tě; a palli bb fbo
nepabl a neflaněl fe, té bobinb bube
umršen bo peci obnimě. QIpeotoě mfliďni,

bneb ja! unbneli amu! trouby, pabfíe
tlaněli fe fofle alatč, jiš bbl poftatoil
mabncbobonoíoe frúl, ttomě tři mlá
benců: QInaniáffe, Wigaele a ngoríóffe.
% bbli bneb u ftúle obšalománi. Siebb
ťtól to preblimofti a bnčwu roatógal,
abb přimebeni bbli, ťtetbmšto řeťl:
953 peambč=li bobů mód; nectíte, a fofíe,

jiš iíem poftamil, fe nel'lanite? 913mm;
bneb pabněte a ťlaněite fe, palli nebu
bete fe Elaněti, tě bobinb umráeni bubete

bo peci obnimé, a ťteeb ieft Web, ieněbb
más mbttbl ; eul'b mé? SDbpoměbčmn'e
řeťli ftáli: sJteníf nám potřebí, o té načež

mnobo mlumiti. Éůb náš, ltete'boš
ctíme, může náš mytrbnouti &!peci obniloě,
a mbfmobobiti 3 euťou trobtb; a bbfbb
i necbtčl, tebb mea, še bobů trmócbneetime,

a íoffe, lteeouš if! poftatoil, fe neflaníme.
Eebb eogpólil íe ťról bnčtoem, a na

řibil, aby rogpdlena bbla pec febml'tót
mice neš obbčeinč, a muáům neiftlnějfiim
gmoiffa fme'boporučil, aby fmóaali nobp
ieiicb a bobiíi ie bo peci obnižmě. 521bneb

[máčáni iíou :: umtšeni bo peci obnimě;
pec po! byla to! příliš togpólenó, áe
moče tb, lteřiš ie tam umebli, gabil
plamen obně. Bíla! peotbógeli fe tři
mlábenci u peoftřeb plamene, cbtoáliee
$oba :: bobtořečiee jemu; nebot feílal
Web anbčla fpomoei ieiitb, ienš cbeánil
je, to! že nemali šábné fftobg, ani;
obeň co obtígnébo umebl na ně; toliťo
peomagomě, tteebmiá fmágóni bbli, íbořeli.

Qbiba gágeačně gacbomóní iicb uíttnul
mabutbobonofoe led! a řeťl bmořenínům
[mómz Bbalig jíme neumelbli tři mugů
fmáganbcb m proftřeb obnč? a ble jó
mibim čtbep muge roómáaamš, an fe pro:

cbúaeii u proftřeb obnč, a není Žábnčbo
potuííeni na nicb; a tmářnoft čtmttebo
pobobna ieft anbělu. íebb přiftoupim

ltól tpeci, četl: Glugebniei Qšobagejmbš4
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fjibo mgjbčie a pojBte lem. S l;neb
mnfjli tři mlúbenei 5 proftřeb ohně.
% střílí Wabncbobonojot: *Boáebnang'
!Bůb máš, ltetúá poílal anběla jiného,
a aadJomal más, protoěe jfie měřili
na nebo, a nellančli je šábněmu bobu,
ttomč Bohu jinému. *Batoě lbojbgloli
ge tuned) nátobů mých toubal fe jemu,
jemře a bům jeho stažen bube; neboť
není jine'bo SBoba, Ptetg'bg mobl to!
mglmobobiti jolo tento.

3 powg'jjil Etál 9lnanióíje, mlijaele
a ngatióíje a uftanomil je nab ltajinou
babylonílou.

Roaiimánl.

Rbgš mójime činy a pomabn ltdle
babylonjťébo, in můjeme pojnati, jaře
fltěfti a blabo almetlo nótobům 3 nafli
min; gjemeně. ?Rabncbobonoíot a jiní
ťtólomé pobaníjti, nemajíce šábnčbo pta
měbo pojmu 0 230511a o buňi líbili,
přeceňomali jebe a pobceůomali lib jim
! íprámě jměřeng'. SIBibonce totij, je je
jim lib meílťeten llani a je jejich mille
a moc plati ga miili a moc nejmgšfji,
potlábali jebe ga boby pojemjtě a íl'uiečnč
ně i liošflon úctu ob pobbanód) šábali.
maptoti tomu libi jobč pobbaně poma
jomali ga tmotg bege mňi ceny, na jidgš
bolu i šimotě pranic negdleji; nárobg
měli jalo aa ftdba, ltere'š nemaji jábne'bo
próma a jíou jen ! tomu určeny, aby
je bmošbilt) me fmětě pro potřeby a toč

lofje pánů fmóclj. *Bmtoj cošloli jim
napoblo a bgfbg ifebe gpojbilejíji bylo,
jaro; aajifté apočbilě bylo mjbámati bojíte
úcty íofle ťrdlomž, to platilo aa góťon
nótobiim a bibo tomu, lboš fe této libo
můli ltólomč nepobtobil; mujelťnejmenfji
nepolluflnoft jmou aaplaliti šimotem.

Saťú tu togbil to oněd; gemicl),

lbej ltólomě ptamou miton ofmiceni
febi na trůnu. (životů mira lieífanílá
jim ptami: Bůh jejt otcem tuned) libi,
ltál jeft čloměťem jaro i nejmenfji
gpobbanúd; jeho; jeji fice poftamen na
ímicen, jeít gajtupitelem íprameblimébo
Bobo na gemi a má meč, aby tteftal
begbošnč; ale pobbanú lajbý má buíji
nefmtteblnou, fimořenou ble obtagu $o=
šibo a ptotoě nejmi Erál plg'hvoti Šimotg
libllg'mi. !Bůl)bal lrólům i pobbang'm jejich
jeben a temná góťon, aáťon lóítg Mšobu
a ! bližnímu a ble tobo bubon mniďni
libé přeb jebnou řtoliei 2303 íongeni.
S bi sBijmo fm.: „Sjoípobin nepřijímá
ofob lnišat, ani; pojnal moenóře, ťbgš
tojepři roebl proti cbubčmu; nebo bilo
tulou jebo jíou mfliďni." sBrotoáItólomě
gólon ?Boáimaji polojiti 50 gátlab mffem
libítg'm góťonům jiným a boji-li gófmll),
ltetěšbn je jóťonn bojimu přičilg, plati
tu ílomo, še ílufji wíce poíloucbati 58050
nešli libi. $a? mito lřeft'anflá je slúel)
lnijat učinila otce nátobů.

QI jolo pomabu lcólů jíjlecbtila
sjememi mira, ta! i pomohu nátobů.
Sldtobomé maji cbomnti úctu Hnišaiiim
jmg'm a maji jid) pollufjni býti, ne jalo
ga čajů pobanilúd; goltoďč bágnč čili ae
íteacbu přeb jejid; pomfton, núbrš 5 lóftg
Mšobu a pro [mou obměnu na nebefid).
Slieboť%ůb to! fám ufianomil, aby jaro
tobing maji ímé otce, ta! aby měli
i nótobomč ímé otcomjlě blamg čili ímé

mtcbnofti. — Snebof l'D noměm góloně

čteme: „meni mocnoj'ti, jebinč ob 23oba.

QI protoj lbo je moenofti _ptotimi, bo
jimu gřiaeni je prolínat" (Slim. 13, l.)
Dbtnb taťé podgógi, je hólomě ťřefjfanfjti
le piňi: „s milojti 230W, co; anamená,
še ltál jmůj manefjeng' úřab cti a Do
fjetři jalo úřab ob sBoba mu jměřeng',
& něboš babe mníeti jebnou účet lláfti
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těmui *Bónu nebes a gemč, ieni „měni
čafg iměrp o přenáfii hólomítmí iufta
nomuie bále“ (59cm. 2, 20.)

127. Daniel ponejprm nmtien bo
jámu) lmomč.

Dan. 14.

%gla m &nbploně mohla imenem
$a, ieni [túla toe melírem ihooituěm
chrámě, a $abplonfiti ii ga šimon brieli
mpílice, ie ii a piie, protoi přebťlábali
přeb ni na raábú ben bmanácte měr
moufp, a omec čtpřiceti, a mina bibónů
iieft. Rról taťě ctil iei a cbobil na

faibó ben tlančt ie iemg; ale Qaníel
Hanel ie 2301311inoěmu. met! tebp iemu

tról: proč ie neflaníě 23ělomi? meni;
obporočběm řetl: *Bwto ie nectim mobel
ruťou ubělanýcb, ale široébo QBoba, ttetýš
itmořil nebe i gemi, a má moc nabe
mfiim. 3 řetl iemu hůl: Šteibá ie tobě
býti %ěl 23% gimp? Bbai nemíě, ia!
mnobo [m' a mgpiie na taibb ben?
S aaimáto ie SDaniel, řeťI: memy! fe
trdli; neboť mohlo to ieft mnitř blinčnó
a raně mčbčná, unii lbg ii, nebo piie.
3 toabněmaro ie ['t-úl, pomolal ťněii QŠěa
!oroýcb, o řeťl iim: mepomite-li mí, fbo

ieft ten, jen; poiímó iíbel, l'teréi flobete
přeb žida, semi-ete; palli ufdiete, ie
aaa tg mčcí fiibó, umře SDoniel, nebo

toubal fe %ělomi. 3 řel'I iDapiel Průlomi:
Gtoň ie poble iloma tměbo. mm pat
tužší $ělomýd) [ebmbefóte frontě žen

a bčti_ieiicb.
Gel tebg há! 6 Ebonielem bo chrómu

$ěloma, a četli Enčii: ai mp mgibeme
men, a ty hóli polož trmč a nalei ruina,
a pa! autoři bmčře a gapečef prňenem
imám; o tobě meibeš ráno a neiblebóŠ-Ii,

ie mfieďo [nčběno ieft ob %ěla, necbať
wiiiďni aemřeme. Robi mgiili ťněii
a ftól přebíoáil ftmč aščlotoi, togťáial
Qaniel iluiebnifům imám, aby přineíli
popele, a pottouiil bo přeb l'tálem po
mfiem órámč; a topiiebiie galořeli bměře,
a gapečetimiieptitenem trálomitóm obeiili.

iRóuo po! mito! ftál při prmnim
imitání a SDaniel 6 nim, a. přifieb tu
broéřim tbtómowóm, řeťl l'tůl: (želé-li iiou
pečet-i? Rtettji obpomčbčl: Gelč, tráli!
91 i bueb, ia! otemřel bmčře, pobleběm
Itó! ua itůl, gťřil'l bloiem weliťóm:
%elitý ift %čli, a není u tebe uiáóbnč
lití. 3 gaimól ie Qanicl agabtiel tróle,
aby tam nemcbágel, a četl: pobleti na
poblabu, a anameuei, či iíou file'pčie
tyto? 3 řefI hůl: %ibim filépčiemuiů
igen ibčti. S fili po filěpčiid), a naleali
pob ftolem tainé bmčře, [ťtie řterěi l'aibč
noci lněgi B manielťami a bětmí [mómi
bo chrámu tbobili, přebloienč $e'lomi
pottmy fttámili, a gebo ie Wl iiibal,
lbaIi. moibnčmam ie tebp ttál, tága!
pobiti pobmobnih) tyto, a 23ěle bal
na moc SDanielomu, tterúi togmrótil iei
i chróm iebo.

939! tal'é m $abglonč brať, totii

bab iimb meljtó, ieboi $abploníiti co
$oba ctili. inet! tebp ftól Qanielomi:
D tom přece nemůieě říci, iebg nebyl
Mb iimg', protoi Hanči ie mu. 3 řefl
Qoniel: *Búnu $obu [mčmu ie Haním,
nebo on ieft $ůb iimó, tento paf není
23136iimb. 329 po! kůli, bei mi moc
a gabím bral'a bei meče a ťgie. Dal
mu há! tu moc. žeby loga! SDaniel
[311qu a tu! a chlupy, a tvořil to ipoln,
a nabčlol fiifiet, a bol ie to úfta bratu,
i mapa" fe bral. 3 řetl Qaniel: ble
ten, tterěboi ifte ctimali.

io lbgá uílgiieli $abgloníití, rogbnč
mali ie náramně, a [bromášbimífe ie

24“
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proti ltdli, řelli: Šibem učiněnieft ftál;
!Bčle gabil, brala gabil, a ťnčii pomtaibil.
QI přifiebiic fu lrúli, řelli: Qngei nám
Qaniele, iinal anbiieme tebe ibiim tmůi.
Iebn miba ťrúl, ie ie na něi obořili
náramně, i bonucen iia, mpbal iim ŠDani
ele. Rteřiito ici umrbli bo iómt) lmomč.
!Bnlo pat m jámě febm lmů a bámali
jim na lašbó ben bmě omce a bmč iinó
gmiřata; ale tebbói nebylo jim nic bóno,
aby ipíiie ieirali ŠDaniele. %! po!
tobo čaiu Qabalul' proto! na Subitmu,
a ten umařil oběb, a neíl na pole iencům.
3 přifiel ! němu anbčl a četl: 92:6
občb tento bo Ěabglona Qanielomi,
ftetlji ieit m iómě lmomč. S řeťl Qa
balut: 'Bane, niťbn iicm nebo! to 93cm).
lonč, a newim o iómč lmomě. íebn
uchopim bo anbčl %nč ga mrd) blamt)
iebo, a neia iei ga mlaig, poitamil
m $abploně u idmg. Bmolal tebg
Embatnl bolů, řl'a: *Daniele, iluiebniče
Qšoii, mimi oběb, ťtetúi poiiló tobě
Ěůb. S řell Qaniel: moipomenul iii
ie na mne, QŠoie! a neopuftil if: miluiícíd)
tebe. ?! milana Qaniel iebl, anběl sBáně
pal gaie boneil Qabal'ula na přebciilč
miito iebo. QŠDl pal SDaniel na iómč
lmomě iiei't bni. *Břiiicl pat iebmébo
bne lról ! iómč, aby tmilil Qaniele;
ale pobleběm bo ni, uařel Qaniele, an
iebčl u proftřeb lmů. S amolal lról
blaiem melihjm: %eliltj iii *Bane %oie
Qanielům! 3 roitáial mgtábnouti iei
aiómp lmomč. 39 paf, lteřii byli při
činon gabpnuti iebo, bal mmetati ibo
iámg, i ieiróni iiou m olamieni přeb
nim. íebg řetl ltál: Ěoite ic miiiďni
libé %Oba Qanieloma, nebot on ieit ipa
i'itel, ieni činí bitvy a id_iralt; na gemi,
tterg'i mnimobobil Qaniele giámg lmome'.

Rosiimánl.

SDanielmnitopomal a oblrnl banebng'
pnbmob lnčii %élomýd). Ba čaiů poban=
ilúd) bylo tatoměto pobmobt) n měced)
nóboieniltjcl; tal řla na bennim pořóbťu.
Wlobloiluiba ie 3 roětiii čáiti na nicl)

gallábala. 2:5m nárobegb iinal oimicemjd),
ialoš boli žlieťomě (\ Slimane, boli obli
beni mčfitci (: měňttgnč, lteřii přebilábali
bobům toiličně otóil'n ble šóboiti ctitelů
ieiicl) a po! gněla beiproitřebně obpoměti

init těd)to bobů, coš amiiem ien pobmobem
ie bilo.

Raibn' pobmob ieit mčci banebnou,
ale neibanebněifii pobmob ieit ten, lteriji
ie běic u měced)%ba iaměbo fe týlaiicid),
čili u měced) nóboicniród). <iiaronnj pob—

mob ieit túbamé gabrómúni neimyěiii
a neiimětěiiii mocnoiti a ieft ipolu nabu
iimóni tobo neimineiieněiiiibo citu, ieboš
ieit icbopno itbce libil'ě, totii nett) !%obu.
Rba talomód; hříchů ie bopoufitěli, o těd;
plati ilomo živit „Qt—obotemřený ieft
btblo iciicb; fubiš ie %ůbf' QE naíi'i
im. citliví plati iloma im. *Betra: „ěloite
mfieliťongloit a mfielilou left a polrptftmif'
(1. *Dett. 2, l.) 21 plati-li to miíem
u mčced) obecntjcl), plati-li to na obcbobu,
na trhu i m bomócnofti, tim n—iceto
platí lnčiftmu u měced) naiii im. mit-9
(: ro (brámid) lřeitaniťúd). Bbe neimi
býti ani [topg něiatěbo pobwobn, a protoi
laibó biitup čas tčaiu procbáii a namíitč
muie miieďg ťofteln imébo oťtillu biítup
ile'bo (: mimo ubělománi imdtoiti biřmo
máni probliši tale loftelg a mfieliťé iicl)
náčiní, probliii geimena pečeti im. oftatlů
i obtain, aby ie přeiměbčil, že co ibe
ieft, miieďo iei't na iállabč prambp a hle
přebpiiu cirlme, učitelťg a ftrúilgnč
ptambg. SS fbgšbg ie nělbe rogneila
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poměft o nějaťe'm žóžtařu, mýfila ibneb
bijtup ímé bůměrnil'ý, aby mčc mýíjetřili
žerotubně a beže míjí přebpojatofti, a [ble
ba-li je, že bomnělý žážraf nemůže
úplně a bolonale co žjero nabpřitožený
bolóžón býti, žapomibó tožblafjowáni tal?
žmanéýo žážtatu, aneb flora je o ptambitoě
umeřejněni tě celé ubóloftl.

ŠDle jalýel) žafab je citlem u poja
žomdni najl'gtujicid; fe žážtal'ů řibi,
nejlépe mýfmětluje přiběý ž žimota [m.

čilipa Stetejjťčbo: — Ba jeýo bob tož
neila je na iRimě poměít o žážtacicb,
ťteréž ptý jiitá žbožná jeptijjta tonala
a tu l'terčžlibé již ýoufně putomali. $!:th
papež onoýo moubrěýo a můžene'ýo fněže
mýjlal na mýíjetřeni měei. Rbýž l'omijat
papežfťý přijjel bo llaíjteta, žabal abý
nan přebítaroili onu jeptifjl'u, což je iýneb
ftalo. *Břimolana táže je hlěžt gilipa,
jalou by měl žáboft? S obtuj'ji, že pře
bemíjim o to profi, aby mu mýcibila
ftřemíce, Etetč fi byl :eftou žnečiftiL
lefjat jeptifjla nemoli je žapýřilaa jpěíjně
a btbě obeíjla Síla tož išilip ničebož
mice nemýfjetřomal, ale namrótim íe bo
papežjtébo paláeu, pramil: „ěmatý Dtče!
to neni jmatou, tim me'nč fond žážraťý,
neboť ona nemá — pointy." 'Baťora
jeft totiž žórlabni ctnoft třejtanjťe'bo
žimota; ž ní je mýminuje žapitani jebe,
obětarooft a lájla ! bližnímu. íěmito
a pobobnými ctnoítmi ítmělý je mjjeďý
oíobý, jícýž nažýmame ímatými. .Rbe
tebe) není té ptmni a žótlabni ctnoíti,
nemůže býti oftatnid). QI lbýbý tbo, jenž
těchto ctnofti nema, lonal měci na poýleb
žóžtačně, žojiftě netonú je žmoei QŠoží,
nýbrž měži na tom nějató left, nějal'ý
tlatn sBlati i žbe ílomo jm. $amla:
„91 ťbýbýd) měl míjeďn miru, tal žebgcl)

botý přenónel, lóíťt) pat fbýbod) nemel,
nie nejjem." (1. Rot. 13, 2.)

Qlle moýl bý něťoo říci: !Dlnoýými
oftatlý Gmatýd) i obražý ta! žwanými
žážračnými přebce je jen pobmob ftroji;
nebot mnoýč oftatlt) Gmatýcý jjou pobmr—
ženě, a obraž je plátno a barva, a ne
může tonati žóžratů.

Go je týče oftattů jmatýdj, máme
jící) ž bobý nejftatfji a ž bobi) nomějjli.
S nechceme npirati, že je to nejftatfjid)
bobad) nětteři pobwobníci, mibouce, jat
melitou cenu třeífané na oftatfý Gmatýel;
llabou, o to potouíjeli, abý pobmrženč
čili neptaroč oftattý ža hrabě peníže
leýťoroěrným [ibem pobali. alle přebfta
meni eirime to žáby žpožotomamíje, žame
žili tatomý pobmob a uftanomili m jněmid)
citl'emnid;, že žóbný oftateť ematýd) ne
může a nejmi libu na obim a lúctč
pojťýtomón býti, o němž je bijťup,
na jehož Eoftele tento oftatet [počitoó,
botonale a B úplnou jiftotou o ptamol'ti
jebo nepřefmčbčil; natož má talomýto
praroý oftatet bo ftčinč naložen a pečeti
opatřen býti a nejmi tato pečeť nitbý
žtujjena býti. ta! je jen ong oftatťý
ž nejftatíji bobý to úctě meřejné ubrželý,
tteté jfou prome, a při oftatcicý ž nome
bobý ýneb ob počdtťu te'to opatrnofti
bylo ijetí-eno, ta! že žbe pobmobu nelže
ani mýfliti. — Gielen) tebý nilomu
netáže etiti oftatl'ý, !tete'ž jintečnč [mibe
ctroi a nepotníjenou pečet nějatéýo bijťupa
nemaji; a čtení na ímýcl) loftelícl; ! úctě
mýftamnje, o těd), totiž o jicl) půmobn,
aneb obtub je [oftel obbtžel, žábné tajemo
ftmi nečiní, tat že ťažbe'mu žnateli bějef
piju možno pojoubiti, jjou-li ptamé aneb
jfou-li poeýýbně.

Go je pa! týče žážtačnýd) obtažů,

tebg eirl'em neuči, žebg to tědjto obra:
žid) nějata bimotmotna moe jpočitoala,
aniž tat nejjptoftfji lřejfan měří, nýbrž
jim: to obtažý, přeb nimiž je něťteři
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třcíťaně Éobu moblice a sIšannn Warii
aneb ©matěbo, ici; ohmů přebftamuie,
o přimlurou togg'maiice, bofili pobimně

ano gógmčnč mgíltmeni nioblitbt) ímé.
fiat ieft to měci mnobtjm fmčbectmim
bobnomětnúd) libi boťdganou, je přeb
tatomúmi obtaw neieben člomětnemocný,
ob [érařů ga negboiitebiněbo probiáffeng',
obbršcl usbtaweni, tbtomg', ttetúš tam
o berlích íotma bolegi, pogbgi tam dno
motg, flcpij tamtěá ptoblibi a mnohé
iině tcinč profbg mangelet a mate! honit)
tamtéá pobimnébo mgílgneni. - %!ta! cittem
nepřičitó mňeďg tyto bimně účinrg onomu
obragu, núbtá moci miry pcmné, moblitbg
mřelé a boufanlimé, a onen obtag i mifio
the [: toť ftaio, ctitolifo co němé fměblg
ne3pgtatelněbo říčeni a giemománi ic
Ióírg 2305.

128. _Bunitl ;atbowal ttnnnnou
ýufunnu.

Dan. 13.

$9blil taťč m %abglonč mus, imenem
Soaťim, Etetý měl manganu, jmenem €u
fannu, mimi ttáfnou a bobaboinon, nebo
tobičomč icii, iíouce [pramcblimi ropučili
těš bcern fmou poblc gáťona mnišiňoma.
%! par Soaťim bohatý melmi, a měl
fitěpnici biiaťo Domu “něho, a fcbágiroali
fe ! němu šibé, ptotoác maácněifíi byl
nabc mfieďp iinč. 3 uftanowcni jfou &[ibu
bma ftarci aa foubcc na tom roce, ?teřiš
tařě čafto cbobimali bo bomn Soaťimoma,
a přirbógeli tam ! nim mniďní, Itcříá
měli íoubg. Rba; paf (ib mtacomal fc
o polebui, mtbógeia ©ufanna a prochdana
fc ro “těpniti muse [mčbm % mibali ii
tito ftatci na ťašbú ben tam móógcti a
fc procbágcti, a gapólili fc ěóbofti glon a
přemrútili [mgfl Irvin, aapomenoncc, je

icft na nebi [ptameblimý huba, ttctýš
bcgbošnoft itcícc. QI ptotuš blebaii při
lcšitofti, ial' bg funnflu fměbo mc ffuteť
umcbli. S ftalo íe, ěe iebnobo bne memo
©ufanna 6 bměma běmečfama bo “třp
nice, aby [: umgla, neboť bylo borřo.
wonala tebg běwečtg, aby ii přineflg
oleje a móbla, a bměře u fitěpnice aby
gamřelg. %ito bma íoubcomě, ienš fe byli
břime m ntěpnici fftpli, mibouce ©uíannu
famotnou, přiběbli l' ni a ? těštému břichu
ii přemloumaiicc, ptamili: iDmcřc u
ňtěpnice gamřing iíou, a šóbnó nás ne
mibi, ptočcj učiň noble áóbofti naííi.
“Batti nebubeš tbtiti, mgbdmc proti tobě
fměbectwi, je iíme tě bopabli rn břichu
přetěštěm. 8 mgbgcblaěuíanna 0 Min:
Dugfoůi ifou mi ge tuned) ftran, nebo
učinim-Ii to, mníim umříti, pafli ale ne
učinim, ncuibn tuťou mafiid). QImffat
lépe mi icft, beat íťuttu upabnouti na ruce
mafie, nešli břcfíiti přcb obličcicm sBánč.
io řetfii, počala molati o pomoc, ale i
fiat-ci tito balí fc bo Ritu, a běžel icbcn
čnící; ře bmcřim fftěpnice a otemřel.
Rbgš fluácbnici m bomč uílpíicii tři!
na fftěpnici, bčácli tam fm: čabni bmcře,
aby miběli, co bt) fe bylo ftalo. Glgnicc
ale co ftatci mgptamomaii o ©ufanně,
aatagili fe náramně, nebo nitbg nebyla
pramenu o ©ufanně měc tal'omó.

Enabtubg' ben, ibn; přincl [ib tmuší
iciímu, přímí i brna ftatci plni nepta
mčbo [múnleni proti ©níanně. 3 ťógali
přiměfti ©uíannu a počali na ni Přiroě
šaiomatí, je bopabii ii m gabtabě 3 mld
bencem a uměřili iim mfíid'ni, infošto
ftatfiim :: íoubcům lihu, a obíonbili ji
na fmtt. sIišlaťali paf nab ni mfíiďni,
ťteříj ji anali. Bioolala ale blaíem me
[irg'm Gufanna, a řetla: 2303: měčng',
[tetýá pognúmdč [frgtě měci, rtetg' mííeďo
ptmč míč, nešli ie ftanc, tg míč, je třímě
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[měbectmí mhbali proti mně; aj, umřiti
mufim, a přebc jíem neučinila, co tito
břímě šalomali proti mně.

S mhjlhfjel 513mlmoláni jeji. Rbhj
jiš mebena byla na jmrt, mabubil Éůh
Ducha jiného m SDaiiíeíomí, abl) poanal
neminnoft jeji; proto; aťříí'l hlaj'itě: Sá
nechcibh'timinenfmttí geny této. Sobtú
tím je meífťeten lib ! němu, řeťlz Go

to ptamíě? Gtoje par ŠDanieIu proftřeb
nich, řeřlz iai-li ponetílí jíte [hitomě
íítaelfjti? Dbfoubilíf jíte bcetu iftaelíťou,
prmě nešli jíte jal? nálegi měc mgfjetříli.
Wamtaíte fe Houba, nebo třímě [mě
bectmí míumili tito proti ní. 3 namtátil
fe Iíb B ehmútáním, Qaníeí pat tojťájaí
obbělítí ftatce thto jebnoho ob Druhého.
91 mg; rogběíení bhli, pomolam jebnoho
3 nich, řeH ! němu: sJíoněroabš ptamíč,
še jjí mibčí m fjtěpníei ale činiti, poměa
nhní, pob [tethm fttomem je to ftalo?
Rtethš řeťlz sBob lenthfjťem. QI obbhm
toho, tojtúgal přijítí btuhému, a tága!
fe ho: sBob tterhm fttomem poftihl th
jfí hříchu. QI on řeťl: iBob jmíbou. ia!

je proarabilí jami řečí jmou, nebot nhni
patrné bylo, še Ihalí. íebh robičome',
manáel i mefjl'eren Iib melebilí %oha,
Hei-hj mhfmobojuje boufojíci to něho,
smlújjt paf tobičomě a maluje! jeji tabo
mali je, je není jhlebána na ni bečbošuó
měe tato. ii bma nefílechetní ftatcome'
byli pro třime' jměbectroi, rtethmš ne
minnou o šííoot připramítí chtěli, na [mrt
obíougení a uťamenománi. ŠDaníela ale
lib fi ob té boby mnoho mágíl.

moaiímánt.

]. „ŠBřeb fjebímou híamou mftaň a
ctí ojobu jiného," bí mara, (3. Wíojš.
19. 32.) amíjať ghe [Ihííeli jíme roěeí o
bmou ftatcich, ttere'š nás naplňují hoř- .

fotti a hněmem fprameblimh'm. Sat máme
onomu přífájdní tojumčti, mhímitá 5 ji
ného mifta *Biíma [m., ťbeš čteme: „Ro
tuna bůftojnojti, ftaroft, l'tetúj na cel'tě
[ptamebínofti nalegena bube." (*Břííl.
16, 31.) Iebh ptamíblem jejt, abychom
etiIi tašbého ftatce, poťub by je hřicht)
[mómi fám míjí úcth negbamil. Weboť
ftatec jeft muj aťufjenh', přeítál me ímětě
mnohé boje, jmíóele a holí); nám teprm
jcít toho mfjeho gťoufíetí. ©tařee jejt muj,
djhftající je t obehobu 3 tohoto jměta,

má tebh těšfh' Eroť přeb íebou, potřebuje
poťoje ťpřiptamě; nerujfme neúctou po
ťlíb jeho, at je řdbně připtami.

QIle mhfottj mě! přeb ponetilofti ne
chtóní. Nechat tebh ftatee toho pamětlim
jeft, a jnaái fe jmětu obumřiti, nechat
febe bořouale gapirů, abt) netogmnošil
počet hříchů jiných taťřl'a u [amé bránh
přeb boěí [oubnou ftolící. sBatti ftařec tleíá
to hřithh, Eterhcbj ani při míabiťu omlu
miti neíje, nabtjmaji hřichomé tito mětfjí
máhh a mino ftářím a člunenoítí i po
ftaroenim jeho to tobině. Webof ť jeho
přitlabu hlebi íhnomě, been) ironoučata
jeho. QI jejtííše ghřefjíí a hřích jeho přeb
ímětem promlčen její, jiš jeft je fthbětí
ga ten hřiih ne jemu jamému, ale íbit
fám a mnoučatům jeho. Seho čejt a

jeho hanba jeft cti a hanbou mefiferého
potomj'tma jeho. [Riťú je face, še nemohou
bitťh ga tobíče, proto ale přebce mnoai
jina! fmíjfjleji (: m hněmu přebhagují mnou
čatům, jaťt) bhl otec a jaťó bhl běh.

2. %fjimněm jí lo tomto příběhu,
jalh těáfh' treft bh! uftancmen na hřích
nemětnoíti manšeífiě. Saťlábal je na
přiťájání Mojáifjomě, l'tetěš ani: „(Sičo
[očí-Ii tbo B šenou Druhého, ať [mtti
umtou, i cíaoloánit i eígcíognicef' (3. mois.
20, 10.) 589“ tebí) pro tento hříchurčen
tentg'ě tteft jaío ga mrašbu. — Rboá je
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to“ tomu hube bimití? neboť na račt

uofti manšeljré gatlábó je mefjteten šimot
tobinnh, na tom jpočimó Idjta, upřímnoft,
bůměra obou manšelů i lóíťa oteoma
čbittóm. Rbe není bomútího poloje, tu
tale neni chuti ! ptáci, umi pořáblu, 0
the toho není, neni gniru a abatu to ho—
fpobářftmi; tu tarě není bobte'ho mocho
mání bitet, ne tabojti 3 nih, ne poboorh
m nich, anobtg mne je tu to,jpaoamá,
tOóÍÍóč, čáeí a hhne; bům fám ro jobč
toóbělenh je boíi.

3. Qlwfjof tu tale mibime, jat Éůh
chrání neminnoft, bhfbh itoóličnhm ujl'ov
čem a besbojnojti libítou to pobejřeni
jebe horíji umebeua byla. Bbe rohjlal
$ůh mlaběho muáe, aby larmu ftrhl
3 tmóře prohnanhm aločimům a to apů
jobem melmi jnabnhm a přirojenh'm.
Wald mše, otóóto: „*Dobltethm ftromem

poftihlB je ?" ftačila, abg byla mhpdtrána
ptamba. $a! nělbh i Galomoun na gá
tlabě přirojenčho citu matečíle'ho poónal
jnabno prolhanou nepramou matfu.

SDimná to měc, še onu praltitu,
fterouj aft přeb třemi tijici let mhmhjlili
tito hřijfni ftareomě, ahh pobmebli ctnojt
nou ěuíaunu, ujimaji taťe'ímílniei naíji
bobh. sBiemloumajice totij etně ěenh a
bímlh ! hříchu, mhhtojujl jim, je nepři
moli-li jim, toghldji mesi oftatni mlábeji
leč, že 6 nimi ahřejjili, i jlibuji jpolu,
[moli-li jim, je glěho činu toho gataji.
S boji je ženy a bimlh tatomh'eh [mil
uiťů pro gnómon lehtomújnojt a nefthba
toft jejich, a přichágimaji nčtterě bo těj
čého potufjeni. -— 92:5 fboj m tatomou
paft jíte mběhlh, gpomeňte Gujannh i
apůjohu, jal %ůh obtthl a potreftal ha
nehnojt poťujjitelů jejich. Steleťejte je toh
htůjlh; taábh' jmilnit jeft ahabělec; i
učiňteš jemu tágnou mhhriijťu, ěe roh jtiš
uojti tmou na patřičném míftě přebejbete

hanebnou pomlutou jeho. ienthj $ůh,
jen; jmětem mlábl aa čajů etnoftně Gu
jannh, mlóbne pofub a nemění je me
jiné moubtofti, ani lájce a péči o blaho

ctitelů jmh'eh.

129. Daniel umlojil králi tajní
uij'mo.

Dan. 5.

sBo imrti %abuchobonoíoromě Italo
roal ro Ěabhloně mnuť jeho, jmenem
$althafat. 50 jeho panomúni přifjel
Ghmů, ťtál uetjth, a Satine trůl mebjfh,
a oblehli %abhlon. 933 Druhém roce
toho oblečeni učinil %althaíat meliťě
hobh mrdjuim ouřebniťům jmhm, a jja
opilý rogtágal, abh ptineíli núbobi alatě
a ftčibrné, ťtetěě byl obnejl %abuchobo
noíor, běb jeho, gchrómu Semjalemjte'ho.
3 pili & těchto náboh, trál, i ouřebniei
jeho a ženy jejich, a chmálili při tom
moblh ímé. 953tom ale uťágala je jaro
tura člomčči, čteróá pjala na protějjji
j'těně. Illeťl je ťtól toho melmi, tot ěe
ghlebl, a jttadnm tolena je mu třójla.

S gřřiťl jilnč, a poručil, abh příme
beni bhli mubteomě a habači, tterhmj,
tbhš přímí, řetl: Rbojtoli přečte pijmo
toto, a mhťlab jeho mi ognómi, fjarlatem
obin hube, a glath četla miti hube na
hrble, a třetím bube to trálomftmi me'm.
953ml! nemohli ani pijma čifti, ani mh
ťlabu jeho ojnómití hráli. *Brotoš hůl
melmí je atotmoutil, a obličej jeho je
směnil. Iebh ognámeno jeft tráli, je
Qaníel je and me měeech tajných. *Btk

molam tebh ltál Qaniele četl: žDtůšeŠ-li
pijmo to čij'ti o mhčlab jeho mně oaná

míti, jjotlatem obin Dubeč, a glath četěa
bubeě uofití na htble jmčm, a učinim
tě třetím ro ttálomjtmi mém. SRačeš
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obpoměběm Sanjet, řetl přeb ftólem:
Weebej jobě barů, aneb je bej jinému;

amííal piímo to čifti bubu tobě, a múťlab
jeho ul'áji tobě. D ftáli, Éůb nejmošíjí
pomýíjil tebe, a bol ti frálomftmi i me
lebnoft a ílómu i čeft, to ale neponijil
jft ftbce jměbo, ale pojbmibl jfu je proti
panomnilu nebejl'ěmu, a ma! jf: nábobí
bomu jebo, a pili jíte anebo, to i ouře
bniei tmoji i jem) mone, a cbmúlili jíte
moblg mafje, 23000 pat, ftetýj má jimot
tmuj m ruce jmě, i mljeďg ceftg tmě,
neoílamomal jft. sBtotoj pojlána jeft
ob nebo rula, ťteráj napjala pijmo na
ftěně palúcu tměbo; a pijmo to jeft:
allane, ibefel, gates, a tento jeft múllab
jebo: Mane, ačetl ?Bůb ttólomítmí tmě,
a botonal je. ibelel: Baměňen jít na
máje, ale lebtó nalejen jí!, to jeít, nebobnó,
aby %ůbbnů tmúd;probloujil, a frálomítmi
tměbo pro tebe uíjetřil. išareB: Stojběleno
bube frálomítmi tmě, a bóno !mebílóm
a *Berílým. íebg gtogl'agu trále oblečen
jejt Qaniel m fjarlat, a řetěg glato' bun
na brblo jebo, a probláffeno jejt o něm,
že jeft třetí po báli na celém lrólomftmi.

alle těj noci to,jat jeft %ubglon,
a $altbaíat gabit, a íDariuB ftól mebító
najtoupil na rrdlomflmi.

moaiimánt.

$altbafat byl čloměl proftg' míjí
ctnofti panomniďě. io ponětub tatě
3 tobo mgjmitá, je neblebal a neuměl
fi májití moubtócl) libi, l'teři mu u mlábě
mobli melmi projpěn'ni býti; neboť mibl
me, je íDaniele, jeboj přebejjlý rtál meliee
ctil, ani negnal. íebbg jebo neopatrnoíti
je ftalo, je mpabli bo jemi jebo bma
mocní foufebě, ttál petjťp' a ted! mebjfú,
a on proti jejich mpábu nečinil jábmjcl;
přiměřených připtam. *Bři tom byl me

liló tojlofjnit, maje aalíbeni m bobecb,
pitlád) a meíelě gabálce. Sig ftúla mojíta
nepřáteljlá to! šlo přeb branami měfta,
anť ?Baltbaíat bobomal m role fmg'd)
jen a pocblebníťů, a me fmě proftopáíínofti
tal balece fe aopomněl, še tájal přiněfti
pojmůtnč nóbobp, jicbj přebel jebo co
ťořijt přineíl 3 chrámu Seruíalemítěbo
a na něj i pobanjlg' lib babolonílú co
na měei bobu jibomftěmu pofměceně
S úctou poblíjel; on pal anjel) bobomal.
sllle u proítřeb bobů nóble je mgjťptlo
na ftěněproti ltáli tajemně pífmo, jemu;
nerosuměl, amfjat tufítl, je to něm ílo
jena mýftraba %oší. sBtotoj ufttnul
a 8 ebmatem nejmětňíbo lel'nuti jbóněl
je po muší, jenšbl) 6 to byl mglojiti mu
toto přímo. Ronečně ameběm o Sante
lomi, jamolal bo. -— Snu jíme pojub
fejnali SDaniele co gbojněbo čloměl'a, eo

moubre'bo rdbee trolů, co bojomníťa
proti moblúřftmi, co mg'borněbo ioubce,

gbe mňa! muftoupil co proto!. 3 m9
lojil báli tajně piímo neobrojeně; be5
obalu oblrgl ttóli fttafjnou buboucnoít,
tteráj bo čelá: Bůb jčetl trálomftmi tmě,
fegnal, je jfe neboben a bol řifji tmou
to moc nepřátel tmp'd).

íoto pijmo bubij inóm na mg'fttabu.
Rajbg' pamatuj na pojlebui měei. ábo
felamí jmúmi plótmó, ťbo búři, pomin
noftí jmád; nebbó a jim jejt jalobg ne
bylo buboucnofti, %oba a touhu jebo,
ten neebat je bojí, že i jemu řečeno bube:

alone, íčetl QBůbtmě Prálomftmí,
totij mfje to, co ti jměřil: rogum, ímobobnou
můli, nejmrteblnou buííi, felně.tělo a pět
abtamód; jmgflů, i míje ftattg toboto
jměta, jimij fu měl ť blobu jměmu, [mě
manjeltp i fmg'cl)bitel bojpobařiti.

iberel, gamčjjen jít na máje,
u leblb nalečen jj't, totij: rojumem jft
mumýnlel leč, újťoť a pobmob, fmobobně
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můle jf: je gbamil, učinim je otrotem
alúd) mýtů a mófjni Ímýd), ňlněbo těla
a gbtamýd) [mgílů jmóď; potají! fi neftřib
mafií, a bejřenim nočním, a ftattg
megbejfjimi ň lecjatB plútmal, ta! je jfi íebe
i jinou tobinu přimebl na miginu; protoj

%area, togbělenobube Itálomftmi tmě.
ímá buffe togbělena bube ob těla (: bojbe
aaíioušenýd; tteftů na měčnoiti, tělo tmě
bube čabtabúno m jemi, aniš l'bo ílgou
mběčnofti poli-opi btobu tměbo, jměni
tmě bube m entou jináč), a těm, lteři
abobatli ftattg tmijmi, jlonjiti bubon
bittg tmě, aneb baronce gebrati bubon
u jejich prahu

sBiotoš, milý čtenáři, megmi ti nebobu
jiných ga mófitabu a jpořábej jimot
jmůj, botamábe čas; a mebl-li jfi mjbg
šimot pořůbnú, běťuj Qšobu, je ti bómol
! tomu fmou miloft, i pomohli je ga bobro
bince, ťteřitebe na tuto eeftuctnofti umebli.

130. _Boniel po Druhé umtjm oo
jámu) lmomč.

Dan. 6.

llftanomil pa! ŠDatiuBnab ftólom
ftmim jmg'm ouřebnirů jto a bmaceti, a
nab nimi !niiata tři, 5 niebá jeben bol
SDanieL QIIe SDonieI přemúfíomal mfíeďa

ta tnišota, nebo bud; %oji bojnějffi byl
to něm; i ťtól bo měl u melifě májnofti,
a uítanomil bo nabe mfjim ttálomftmim.
Bámiběli mu ale příčně trálomg oftatni
ouřebnici, a bleběli ataaiti bo. sBroma
urobili je meípoleť, a přemtumili ttdle,
obo tento toaťaf, mobal: QBffelitú,!bojbo
profil ga něrterou měe l'terěbotoli boha
nebo čloměťa, ná bo třiceti bnů, tromě
bále, aby umrjen bg! bo jámy lmomě.
SDobře měběli glomgj'lnici tito, je SDaniel

nebube jjetřiti gáťona toho, a mgýmati
bube %oba [měbo. (5203m íťutťu fe talě

ftalo; nebo Qaniel mfíeb bo bomu jměbo,
a moje otemřená olna me mečeřable
fměm, m tu fttanu, ťbe Semíalem byl,
po třiťtót ga ben Heinl na toiena ímá,
mohlimai je a bity mgbámall Qiobu [měmu.
Gitajili ho po! pilně nepřátelé jeho, a
mibouce, on je mohli, ojnámili to fráli.
Glgfíe to, garmoutil je lťtól melmi, o
bleběl SDaniele mgjmobobiti. QIIe irag
uměmffe nepřátelé úmgjlu ťtúlomu, bolé
bali naň, aby přijně mgpnnil gúfon baný.

žeby přirájal rtů! a přimebli Spaniele,
a umtbli jej bo jámy Imomě. Sier! ale
ted! SDanieIomi: QŠůbtmůj, ftetěboš mábgďg

ctiě, on mgjmobobi tebe. 3 final při
nefti ťámen a polojiti na otmor jámy,
jejě gapečetil ptftenem jmy'lm, a prftenem
nejmgšfíiď) ouřebniťů jmýdb, aby je něco
neftalo proti 'Danielomi.

S obeífel ted! to bomu fměbo, a
šalofti nejebl a nejpal; a bneb na úfmitě
mftam 6 djmátánim nel li jámě [momě,
a přibliáim Ie tni, bla'íem Šaloftnóm
smolal na SDaniele: SDaniieIi, jluěebniče
$oba šiměbo, !Bůb tmůj, ťterěmuš tg
íloujiě mjbgďp, moblsli ttě mpímobobiti
ob (mů. S obpoměběm *Daniel ťráli
četl: 23% můj pojlal anběla íměbo,
a gamřel úfta (mů a neufjťobili mně.
íebg ťrál melmi je 3 tobo tabomal,
a togl'áial SDaniele mgtóšmouti 3 jámy,
a góbuěbo outagu nebylo nalegeno na
něm. sBotučil po! fail .přimefti nepřá

tele SDanielomg: geny a běti jejid), a bobiti
bo jámy lmomě, tteřiá, nebojúbffe ani
poblabp jámy, ob lmů uchopení a ještáni
jfou. lljtanomil paf řtálí mífemu lihu
trólomftmi jměbo, aby báli Ie ašoba
SDanieIoma, neboť on je jeft %ůb jimú
a měčný na měťp, on je jeft mgjmobo
bitel a jpojitel.

s]3řipojeno bubiš jentě gbe protoctmi
SDanielomo o mgrupiteli.
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Bioluptmníbo panomání lrále Qatía
toapomenul fe SDnniel, še ble přebporoěbění

Setemiáfíe protola apun'těníSerufalema a
aaietí nútobu febmbefóte let ttmoti bube, a
že čas tento lu lonci fe blíží. SBrotošobrátil
tmář fmon 1' 230911 fměmu, a m poítecl;

moblil fe řla: sBoneÉoěe melilý a broanp',
iená činíě miloltbenftmí těm, lteří tě
miluii a oftříbaií přílóaúni tmách: břen'ili
jíme, nepramoft iíme činili a nd3úlili
ifme fe ob přilágdní tmúdn nepoíloucbali
ilme flušebnílů trop'cl), ptotolů, lteříš
mlumíli l nám me imenu tměm. QInpní
pane gšoáe náš, lterúš iň mgmebl lib
ímůi ge aemě eggptflě tulou fílnou, obmtať
ob nás bnčm fmůj, fmilui fe nab fma
tpní fmou, ťtetáš gpnntěna ieft, i nab
měftem, nab ltetómá ieft mgp'roónojmeno
tmě. 91 lbpá jeíftě fe moblil, ai anběl
Gabriel rpcble přiletěl a hotel! fe bo,
a řetl: SDanieli, npní ifem mpflel, abgd)
tě naučil. óneb na počátlu moblitbp
tmě poničeno jeft mi, oanómiti tobě,
proto še Boba milý ití sBtotoá pogotui
pilně řeči mě: Gebmbefáte těd; bnů utráo
ceno ieft nab libem tmp'm inab měftem
ítomným, aby lonec mgal bříd) a fblageno
byla nepramoft, a přimebena byla [prame
blnoft měčnó, a aby fe naplnilo protoctmí,
o pomaacín byl Gmatp' fmatúcb. Big
tebp a podotui ob mópomčbi, aby aale
mgbělán byl Setufalem, aš bo Rtiíto
měmobp, těbnů febm, o těbnů fíebeíáte
a bma hubou, a po těbobned; ffebefáti
a bmou gabit bube SitiítuB, a líb, ťtetýš
bo gapře, přeftane býti libem jeho;
a po! příibe nócob B měroobou _lmým

a togmece měfto i imatgni, a přeftane
oběť a bube to chrámě obamnoít a apu
fltění, a aj bo flonáni a lonce bube
ttmatí gpuíítění to.

Roaiímání.
ěfoumaiíce běb jimoía SDaníeloma,

mufíme poanoti, ge celp'm šimotem jebo,
ialobp flmělečetmeně páfmo tábne fe
501 jeho pro tt) ptambp, že 28% iftaelíťú

ieft iebintj ptamó %ůb a ie gólon iebo
ieft bálon ob něbo gieroenó, naproti tomu
moblóřftmí ěe ieft mámení lion. Sefítě
jia mlůbenečlem ii; mgftupuie B třemi
[polutoítenci fmómi na toto boiifftě, a bpm
na prmní úřabg toaleblě řííle babylonílě
pomúílen, trpí pro tyto prambg. $e5e
rofíebo oblebu na přígeň a nepříčeň pomě
rečněbolibu fmělou rulon obltýmó ltólům
pobmobp moblářům a neuftúmá u fmč
botlimoíti pro míru a ptambu, ač broa
l'tóte pro tuto botlimoft bogen ieít bo
iómp lrooroě. ——3 není pochyby, še

nóbogeníťě přefměbčeni iebo aa ptambimč
ugnáno ieft ob mnoba libí nótobů po:
banílúd), me3í nimiž sil. SDma mocní
l'rólomě, a ruce iDatiuB sDlebílú a nóftupce
iebo (Syrus byli smláfltní příanimci jeho
a měli po 3a íměbo bůměrne'bo přítele;
i bpli očití fměblomč, ia! bo pomětečnp'
lib pronóflebnje pro ptambn a jal on
nicméně tobo ftoii u přefměbčení ímém;
aaiíftě ge tito ltdlomč, ač fe goblebů na
ímou [mětíton mlúbu negřellí míry po
banílě, m ítbci ímém Qanielomi u měced)
míry jebo bamali aa prambu. iomu
naíměbčnie amláfltč to ubaloft, je (Syrus
ptopuftil gibt; bo fm. čemě a pečoroal
o mgftamění chrámu Setuíolemílěbo.

lať tebg $ůb úftg gajatěbo libn
[měbo m $abploně tága! giemenou míru
nátobům a jich oči obracel na gaílíbene'bo
Wieíiáne, ťtetúá měl příiíti lfpcífe nárobů
meilletěbo fměta a míled; měřic — gie,
ia! ěBůb i abánlímě melilč nen'těftí činímá
pramenem fpáfp pro mnohé.

-——o->o-\-o—-—



VII. Doha.

Do námratu gc gaictí anulonírčoo až ho narostni
chiíít Sirma\W

131. čom iioů mrari [: ho firmami;
mělto & obrům [: nami.

l. Gibt. 1. - &.

Rog; naplnilo fe febmbefate Ict 5a
ieti baboíoníťébo, [plnil 93x16, coá byl
protofem ímúm Seremiáňem přebporoěběL
5130[mrti Itala Qatia panomal to %abg
loni a nabc mňi gcmi na mýchoběGyros.
S mgbubil Qofpobin budja icbo, še bal
ptomolati po lonem ťrálomítroi froém
ita: Sioto ptami Gyros, l'tál períťtj:
Bňeďa řtáloioftmi 5emě bai mi Qoípobin
?Bůb nebes, a on mi přiřágal, abych mu
mgítaměl bům m Scrofalemě, m gemi
Subíťé. Řbo tebg mesi mami ieft gc
mňebo Iibu Šebo, nedjať jbc bo Sei—nfa
tma, a ftami Dům Qoípobina %oba
ifraclffébo. %gbal tal'é Gyros mibobg
chrómu apoípobinoma, Ptetčá byl *)iabucbo
bonofor 3 Setuíalema pobral, a naiibii
mííem pobbamjm frog'm, aby pomábali
ítříbrem i glatem, i ftatťem i boroabg,
mimo to, coš bobromoině tbcc l'ašbtj báti

|?mgftgmeni chrámu %oěibo m Scrufalemě.
Glo teho pob fprámou Botobabele

(ienš bol gčclebi Sóamibomo) a mimoš
ffibo ťněse Soíue přes 40000 gpět bo
mlaíti [roč. 93:59 po ímém naioráceni
íbtomógbili fe ro Scruíalemč a [[aroili
fmáteť ftánťů, a mbělali oltář Qoípobimi
a přindffeli oběti, ia! přitagáno bylo
na gatoně s.Dloigiňomě. Spo roce pat ga
čali ftaměti chrám sBáně; a ropě počali

gebuici msběláioati gátlab chrámu, ftóli
fněgi a Iemilomě to mam froém, a cbmá
licc QŠoba gpiroali: 3: Dobrý icít, a že
na ioěťp ttroá miloírbenftmi jeho.

3 mcífťeten Iib dgmalilňšoba, a potři
i'omaI rabofti, še gnomu galošen icít chrám
óoípobinům. S uílgffcli ©amatitaně,
3:01) gibč gaíe ftaměli chrám Qoípobinu
930911iftaelítému, přiííli tBorobabelomi
a ftatnim líbit a řetli jim: Eilean: mia

Raměti B mami, nebo_tať jai'o mo, ctíme
i mg %oba maííebo. Sier! pa! Borobabcl:
Sicíliiffi nám fpolu 8 mami ftaroěti, ale
my fami ftaměti bubcme, iaťá přitápí
nam (Samé, ital perftg'. óleběli tcbp
©amaritanč roólično'mi žalobami game
3iti ftaměni. Gtalo fc taťě ble ú'mgílu
gibů a mffaf magi tim přetrgeno ieft bilo
Domu sBáně na fíeftnóctc Ict.
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muto obpotu Weboťpřemnobómi útra

Mogiímáni. pami ! tomu přeíměbčcnipřimebeni
bgroffe, je icft můlc $ogi, aby fc měrnč

Šibčobpíraliěamarítanům,ťteřícbtěli btšcli [měbo $oba a gáfona jeho, ga
ípolu S nimi ftaročti chrám Serufalcmftg'. ímou pominnoft měli móbalotoati fc mffcbo

Smoblbg něfo říci, go to byla neínáfíen- ni3ťčbo[poiení 6 pobanp; a (šamaritóni,

limoft gc ftrang áíbů, jeliřoš (fčamaritáni byli rolaftně pohané; neboť ačťoli praloili,
byli taťč potomci téboá nátoba šibomiťébo ge ctí %oba tobotéš jaro šibě, ctiIi [polu
a ctili taťč Éoba QIbrabamoma, i té; i jiných bobů a přináíícli jim oběti.
mnohé gáťong a obyčeje šibotofťé gacbo- Sbálc muíeli [: gibě báti, 3: Gamaritáni,
mómali. ťbgšbg 8 nimi chróm Scrofalcmírú ftamčli,

Weg gibč měli bůlešitě příčiny fto- tafé práma ! fpoluušimdni těboš (bromu
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nabubou a ěe hubou taťč po tomto můrou
šóbati, aby fmělí m noměm dnámě ímé
toalíčnč boby etíti a jim obětomati,
cošbg omnem bylo nejbotn'ím pobančním
těboš chrámu býmalo. Wegbúroalo tebg
šibům nie iíněbo, neš mgioučítí Gummi:
tóny ob ftambg chrómu iebinčmu ptamčmu
930911 měnomanébo.

Sato šíbě měli fmou miru mffim
prótoem ga iebinou protnou miru, to!
i mg máme fmou cítřem tatoiiďou ga
protnou ob Rtifta uftanomenou cítťem
a to na aáflabě piíma fm., bojíte trubice
i iinýd) nemgrotatnúd) bůmobů. Sfouf
fíce meble ní mnobé iíně eírfme me fmětě,

Pterěá Ie ob ní obfítipilg, jaťoj ieft cítrem
angliťónfió, po! emangeliďá augffburfťe'bo
a iinó belmetítěbo mpgnóní. QBfíeďg
tyto cirime mganámaii ftce iebnobo a te'boš
Ešoba Dtee, měří i na Gona Sebo Seáine
Štika, i m bucba fmatébo, proto mna!
přebee to mnohých a ruce pobftatnýd;
měced) ob míry, ttetouá cítťem nan'e
blófó a ftřeěe, fe iiffí. ?! nám není
bomoieno 8 mggnůmačí jiné miry neš
ieft tatolíďá, ftamčtí fpoIečnébo chrámu
aneb obcoroati ieiid) [[ušbóm Éoším
Webot obcuiíee [[uěbám QŠoším fl'utečnč
a meřejnč mggnómáme, še ic ! učení té
míry a cítíme, ieiíš flušbg ?Boši namíítě
muieme, přígnótoóme 0 mg nefmíme íe
jen ! tč míře a círťmi [iomem i [tuttem

přígnómati, ťterouš aa iebině peamou
ugnómóme. Bbe platí ílomo “Mně:
Rboj není fe mnou, proti mně jeft, a ťbo
nefbtomóětiuie fe mnou, roaptgiuie. —
11 měced) mít!) a flušeb !Boáid) nemůže
tubiá šóbnč fnáffeiímofti čili mlaftně
fpoienofti B biubng'mi eirfmemí býti.
íaťomóto fnóffelimoft, fbebg totiá člomětu
Ibofteino bylo, joe-Ii bo roftela tatoiíďěbo
neb emangelíďěbo, bgiabg nóbošenffá
netečnoft, ita-6,3 jeft břífiná.

lenaf u měced) obecněbo šimota
a sejmena to ťonání ftutřů míloítbnód)
můžeme imáme 8 libmí iině míry bobře
fe ítomnámati. iu nám byl bón ob
íamébo Reifta přeťráfnó přítlab, ieIíťoš
on Dobře činil i pohanům; taťě *Bán
náš bal nám pobobenfttoí o míioftbném
Gamaritónu, to něm; fe 1an m obruče
utaguje, ge máme při melíťg'd) nebobód;
biiánímu [točmu, bubíj jatěťoii miry,
pro Ěrifta ochotně ibea obiebu na nčiaťou
[Trobu tmou pomábati a [[onšítí.

132. prorokomí Signum
a .Bumatíúš.

Ěčbem čaíu orbabla botlimoft šibů
u ftatoění bomů ?Boěíbo; pro íebe fta
měií bomg ťróíné a pobobině, chrómu
sBóně mnať ganebbótoalí, řiťajíce, ěe iefftě
nepřífíel čas, aby ftamen byl bům ©0
ípohinůro. iu potoftal proto! 2303,
nggeuů, a rogtýtaie jim netečnoft tuto
bříffnou, ptamíI: íoto ptamí—Qofpobin,
58115aáftupů: „Seít-[íá mám čas, abgfte
bgbleli m bomíd) íhooftně mgftamenýd),
a Dům %oái jeft puftú! QInyni, toto bí
óoípobin: Dblebněte Ie na práce íme;
nic mám není pošebnáno; fili ifte mnoho,
a mneíli jíte málo; iebli ifte a neifte
nafocení; pili ifte a nejíte napojeni. *Bm
ťtetou příčinu, ptamí Qoípobin adftupů?
sBroto, je bům můi puftý ieft, a my po
fpícbóte faěbó bo bomu [mébo 'Brotoš
gabtáněno jeft nab mómi nebeíům, aby
nebalg rofg, a gemí gobeónčno ieft, aby
nebola plobu fměbo. %ftupte tebg na
botu, nofte břími a ftaměite Dům, a při.
iemnó mi bube a oíiamen hubu, pramí
óofpobín" Babanbení těmito mg'čittami,
ochotně balí fe bo ftatoeni. Šteiftarni ale

; lihu, l'teří jentč byli anali ťráíntj chróm
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Šalomounůlo, šatoftně nařitali, je tento
ani to? meltg' ani tať ftrooftnó není.
% těfiit je thgeus a přebpomtbal, še

cbtam ten, ačťoti móftamnoftí a ťtúíou
Galomounfťe'mu fe nemotomnú, přebc
[tamněiffi nab něi babe, ieIitoš ro něj
přijiti měl šóbouei mffem nátobům.
Webototo pratoi Sjoípobin: „3 e ff tě to a
Iičťo, a přiibe áábouct mfíecbnčm
nátobům, a naplnim bům tento
tlamou; a meiita bube Hama
bomu toboto poílebnibo, mětffi
nešli ptmnibo; na miftě tomto
bóm poťoi; prami Sáofpobin gá
ftupů." 9199. 2. 8. 10.

©19qu 6 ngeufem prototomal Ba
cbatióě po namtáceni fe gibů ge gaieti
babglonífe'bo, těffil a potilňoroai těd),
tteří íe pro iftomné a obtijné gačáttp
měíta a chrámu tmoutiii a o tooplněni
přiílibení 9303111)pocbgbomati počínali,

ale i tam!, napominal a treftal tg, jen;
opět neptamofti a neíptameblnofti ie bo
poufftčli. i) Weíiófíi pat přebporoibal:

a) je Hamnč bo Setuíalema
meibe: „Merci rodice bcero Gionftó,
meíel fe beero Semíalemítá, ai tra! ttoůi
přiibe tobě fprameblimý a (parita, fám
:bubó a febě na oflici a na oílatťu jejim/'
Bad). 9. 9.

b) je ga třicet ftřibrnód) pto
bón bube: „S řetl item; ieítli to bobté
přeb očima maffima, přinefte mgbu mou.
3 obmágiii mgbu mou třiceti ftřibtnúcb.
S řetl óoípobin te mně: %tate přeb
brnčiřc, tráínou mabu, tterou item oce
něn ob nid). 3 ma! ifem třiceti ftři
brnýd), i umtbl jfem je bo bomu ějofpo
binoma přeb hrnčíře." Bati). 11. 2.

c) še umučen bube: „3 moleii
na bům SDamibům a na obgioateie Se
ruíalemfťě buiba miiofti; a patřiti bubon
na toho, tterěboč boinJ' Bad; 12. 10.

„S bube mu řečeno: Go iíou tang toto
u proftřeb tutou ttoýcb? $ bi: íěmi
raněn ifem to bomu těcb, fteři mne milo
maIi." 13. 16.

133. gnatbodnuo a ktůlomna (Silber.

s„malá toiiťo čóft narobu ifraeiítěbo
pouěila pomoieni tróiotoa, a natotótila
fe bo mlaíti ímé; toětffi bil moli! taběii
šimot poboblnó to ci5inč, nešli neínóge,

jenž je očeťamalp m fpuftofíeně mIaíti.
QBífat ale uftutný ofub btogil těm, ťteřiš
poaůftali n) $abgioně.

mímetus, ieben gpotomnid) tróiů
babyloníťg'cb, učinil iebnobo čaíu to trů
Iomíťém měftě fměm Gufan, ťnišatům a
ncipřebněiffim m aemi bobo melitč, aby
utačai bobatftmi a ílómu trálomftmi [měba
i íegmal tatě mefiteten Iib, co; bo toli
bylo m©uían ob nejmenfíibo až bo nei
mčtňibo. Staré manzelťa tráloma %aftbi
učinila bobo genom to paláci fměm.
ŠDne pat íebme'bo, tbgš byl řtól roeíe
Ieiffi, toaiáóal ťomotnitům, aby přimebli
žBaítbi trůlomuu, ítamice na biamu
ieii fotonu, aby uťóaal mnem Iibem
a tnigatům ttófu jeji. Rtóiomna mna!
ifouc melmi btbá obepřela, a ! toóťagu
tráiomífěmu přiiiti pobtbala. sBročeš
rogbnčmam fe ha!, na tabu ímg'd) bmořeo
ninů aapubil ii, a jinou ga bólomnu
uftanomiti uminil.

239! pat tobo čaíu to mčftč Gufan
gib, jmenem Marbocbeus; ten po ímtti
bratra ímébo přiial ! tobě bcetu iebo,
imenem Gftbet, a pěftomal ii, a jato
bitč ímé milomal. 9391a pat Gftbet pět
nébo poblebu. llíigfíero o ni trail, pojal
ii aa manáeltu, i wftamil na blamu ieit
totunu ftalomíťou, a učinil ii trálomnou
mifto !Baftbi; a toaťógal připtamiti boby
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přemelité mffedmčm fníjatům a [Ingeb
m'fům imám Hňatťu fmému, ano mffem
pobbaným na rot Daně a jiná břemena
obpuftiL Watbocbeus pat ob tobo čaíu
btjmal čafto u brány paláce tráloroítébo.
©ebě tal“ iebnobo Dne 11 brány uflgffel,
ttetař brna úřebníci ttálomfíti umlumili
fe, še gamtašbi Ptáte. S očnámil to
!Htarbocbeus ttálomně Gftber, a ona
jmenem Warbodjeomtjm trati. $9Ia pat
ta mčc mgffetřomóna a naleglo íe taf,
iařš oanámil s)JtatbocIJeuB, i občfíeni iíou
oba na ffibenici; a gapfúno ieft to ho
řněb pamótmjd), (: natočeno bo letopiíů
ftdlomíťód).

S)?čl rtů! Qlímetua úřebnířa neigna
menitěiňíbo, imenem QImana, ftete'boš
pomtjffil nabe mneda ťnígata gemč.
QI mffiďni úřebnici hólomffti tleťali na

ťolena a tlanělí fe leanomi; iebing'
tolifo Watboócuů netletal na ťolena,
aniš fe ťlaněl iemu. 3 osnámili to oftatni
ílušebnici QImanomi, Ptení; togbnčmam fe
náramně, umínil gablabiti netolifo *.Utar
bocbea, ale mffeďen nátob gibomíťó, ťtcttjg
byl to trálomftwi ?tíweromu. Šel tebt)
fu báli a mnelifúmi třimómi galnbami
bleběl ttóle přemlumiti, aby fmgblageni
šibů [moliL ano přiílibomal ťtáli 10,000
břiwen ftříbra ge ftatfu mgbubene'bo ná
roba gibomífébo. sMemlwncn ifa hůl,
obpomčbčl ?lmauomi: (šiřibto, tterěš
ílibuieě, netbei fobč, 6 Iibem tim pat
uřiů, jala fe ti líbí. mostům! tebg lean
pifařům ftólomítúm uapíati [iftů, aby
mffiďni Šibě iebním bnem pobiti byli,
a óapečetim je prftenem trálomíťtjm, to
geílal po mffeó fraiiuácb.

9:0 im,—3uflngcl Wlarboóeus, tomb!
roucho ímé a oblet! Ie m gini, poígpam
blamu popelem, a me welife'm tmilem'

ffel aš te bweřim paláce; me tuned) taťě
hajinód), tamštoli to ul'mtnč mgtčeni

A

ťtólomfťě přímo, bylo meliťě načítání
a půft (\ fwileni i pláč obe tuned) Šibů.
*Dtarbodyeus ognámil mfíeďo hólomnč
iopiB uťrutnébo mgrčcnipoíIal ji, a napo
menuI, aby fila fe báli a profila Do 30
lib [můi. Štetášto mu mgtágala: QBffiďni
flušebníci bálomfítí měbi to, je fašbú,
řbošbg neiía pomolón, mnel te bráti,
bneb beg mentáni má gabit býti. *Bwtoč
ťterať mám já jíti ť trati, t'begto jiš
třiceti bní neifem pomolána ! němu.
(503 tbgš uflgffel Marboóeus anfe mgťóbal
Giftbeře řťa: Enemym [obě, aby šimot

fmůi gadjomala [ama se mffed) Šibů,
proto še ift m bomu ftálomítěm, nebo
bubeŠ-li ngm' mlčeti, iinúm gpůfobem
bubou mgfmoboseni Šibě, a ty i bům
otce tměbo gabgnete. %! tbo mi, abaliá
if: proto nepřímo te trúlomftmi, 0596
m tatomě nougi pomohla [ibu ímému.
SEebg opět Gftbet mgťúgala Smatbocbeomi:

Shi a fbromašti mffcďg šibg, tterěá na
legneě rv ©uían, a mobIete íe aa mne.
Steiegte ani piite aa tři but a ga tři
noci, a já pobobně 6 bčmečtami ímómi
bubu fe poftiti, a paf meibu ! l'eáli
proti uítanomeni jeho, a mgbám fe na
fun-t a ro nebcópečeuftmí pro nútob ímůi.
íebg fie! 'Dlatbocbeus a učinil mňeďo,
coš mu mgfógnla (Šítber.

S moblil ie %Ratbodjeus ť sBártu,
a řetl: Spam, l'róli mffemobouci! mmoci
tmě čajiíte' mňeďg měci patogeny iíou a
není, Ebobg mobl obolati můli tmě,
tbgá bys ulogil, aby mgfmobogen byl
Sirael. $!) iíi učinil nebe i semi, a pá
nem if: tuned) měci, auig ieft, Pbo by
obolal mclcbuofti tmě. %ííeďg mčci anáž
a míč, get" ne 3 pujcim ani potupy aneb

nčiatě šóboíti flórou) učinil item to, še
ifem fe ncťlanél ppffněmu almanomi, ale
bál iíem Ie, abgd) cti Šuba mébo ne
přeneíl na čloměta a abych šábnčmu
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nellaněl fe from 230511 iroěmu. QI nyni,

pane, ťráli, ?Boše lerabamům, [milui fe
nab libem _ímg'm, a obrat šaloft naili
m raboft, abychom šimi iíouce, cbroálili

immo tmě. QBcffťeten tařě Sirael týmž
frbcem i moblitbou molal ! “Donu. _

sBoftila íe tebp (Šítber aa tři but
a íhoufleně a lebečně ? ?Bobu o pomoc
molala. iDne paf třetíbo obleťla fe
to roucho ťtálotoíl'č a m ilámu tmou;
inla, mgúmaiie míleeb mčeí íptátoce a fpas
fltele, %oba, ffqe mfleďt) l'omnatp frá
lomífé, aj přiffla přeb íamébo ťtále, fbeš
on feběl na trůnu lrólomflém, oblečen
m toucbo Ptálowíťé, ttl'wěie fe blatem a
brabp'm l'amením. 31393 paf pogbmibl
tmáři [roč, a ugřel ťtáloronu, čuříwě na ni

poblebl, ťtetááto uleťyTife, pabla ablebífi, a
naťlonila mblě blamg na běloečťu. 3 na
flonil Éůb but-ba ťtáloroa [milofti, fte
túgto boje fe o šimot ťtálotong, rychle
[točil 8 trůnu, a mam ji na loltl) [roč,
holub; bg neofřúla, labobil ji, řťa:
9teboi fe, nenmřeš, jaťá ieft proíba trvá?
23ng proftla ga půl ťrúlomftmí,bánot
bube tobě. Gítber přiííebííi &aíe ? fobě,
obpoměběla: Bibidi fe tráli, profim, aby
přiflel bneB fe mně a QIman S tebou na
bobo, ttetéš jfem připtamila. íebg lrál
ibneb řeťl: Studie gamoleite leana, at
npoílecbne můle ltálorong. Qt tal přiífel
ťtál 6 ?lmanem na bobo, l'tetéš iim byla
lrúlorona připramila. Ebpá fe byl ťtál
mina napil, řel'l f ní: (So dgceš, aby
bylo báno tobě, ga Pterou měc šdbóš?
Semuá obporoěbčla (Eftberz Seftlige jfem
nalegla miloít u tebe, ťtáli, přiib i ótitta
na boby 6 Wmanem ře mně a pa? oónú
mím šáboft ímou.

9Iarotátil [e' paf ?lman tobo bne
ob ftálomnp 8 melil'on rabotli. alle lbgŠ
našel Warbocbea, an febi přebe btoeřmi
paláce, a netolifo, še nepotoftal přeb ním,

ale ani fe nebnul ; mifta, na lterčm
feběl, toóbněmal fe melmi, a přiffeb bo
bomu fměbo, ftoolal ! [obč přátelg ímé
a genu fmou, a mgpramomal jim 0 roce
liťe'm íftěfti fmém a o flámě ímé, v. lterať

ťtálomna gábnčbo iiněbo nepočwala na
bobo, nešli iebo, a ěe seitra tale B ní
občbmati bube. ?lle, boloáil, ačřolim toto
mneďo mám, gbá mi fe, iaťo bud) nic
nemel, boťubg minim mtatbomea, giba,
feběti u bmeří řtáloroífp'el). Dbpomčbčli

mu čena i přátelé iebo: Stoófaš ubělati
flibenici mpíoťou na pabefáte lořtů, a
ráno rci ťtáli, aby oběífen byl na ní
žUIatbocbeuB, a tať půibeě roeíel B ftálem

na boot). Bibila fe mn roba ta, a rog
l'áóal učiniti ffibenici myíoťou.

Sin noc l'tál fttámil beg fpaní, a
roaláóal [obě přineítt ťnibp pamětne' a
letopiíg ptwnčjílid) čaíů. Rong přeb ním
čtent) bglg, přiffli na to mííto, Ibea piáno
bylo, l'terať iRorboebenB giewil onťlabp
bmou ťomornílů, ťteřig dotěli uímrtiti
ťtále. ilo ťbgá uílgfíel frál, řeťl: Salé
cti a obplan) bone! *JJIatboebeuB ga tu
měrnoít? Dbpoměběli jemu bmořaně:
Šúbné omffem obplatt) neboítal. íebg
i ťtál bneb řefl: Rho jeft to fint? Db
potoěběli: lean ttoií w líní. *Bříflel
paf lean čaíně bo bomn ťtáloloíťébo,
cbtěiepřemlnwiti frále, aby togťdgal Slint:
hodna oběňti na ííibenici, řtetáš jemu
byla připtamena. Slobl'ágal tebg ťtál,
abt) míle! lean, ltetúš ťbgá mnel, řeťl
mu ťrál: Go íe má ftdti muší, ťtete'bo
ťtól obceuctiti? Étoile paf QIman to ítbei
ime'm a maje aa to, Šebo gúbnébo iinébo

nemínil uctíti ťtál, iebiné iebo, obpomč
')ěl: (Sloměl', jeboš ťtól (bee uctiti, má

búti oblečen m roucho lrálotofťé, a rola

gen na l'oně, na l'tere'mš itóbi ťtál, a
maiti ťorunn ltálotoíťou na blatou ímon,
a neipřebněmí 3 trálomíťg'tl) ťniáat at

25
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btěi lonč jeho, a_po ulicid) měfta jba,
af malá: $a! má býti ctěn, loboj fról
ctiti cbce. 3 četl jemu ltdl: *Bojpěě,
a učiň, jala jfi řefl, Warboóeomi, jibu,
rten) [ebi přebe bmeřmi paláce, a bleů,
abgB ničebo neopujtil ótobo, což jí!
tell. žlebu načal QIman roucho i tonč, a
obléťl mlorboóea na ulici metla, a jebi

:'r. rijnr'' 'r_'
“nh _A _'__nun; S

L / *"

teba přifjel ftál a QIman a bobo
mali 8 ťrálomnou. S řeťl lról: Saló

jeft teba áóboft tmá, Giftberl a co chceš,
at je ftane? Semuj ona obpoměbčla:
Seftliše jfem naleala miloft přeb tebou,
() hráli, a jejtlige je tobě libi, baruj mi
šimot můj, ga fterljá peoíim, a lib můj,
aa tterg'j áúbóm. Weboť uftanomeno jeít,

J"
J 40 .(.:

cibo na loni přebcbógela molal: Salome

cti jeít buben, ťoboáťoli ťrál ctiti chce.
Siamtátil je pat gaje SJiarbodjeuB le
bmeřim paláce, a QIman pln l;němu a
bořťofti pojpifjil bomů, a mgptamomal
mffe manželce a přátelům jmg'm 21 fbgá
jejítě mlumil, přifjli tomornici ftúlomnti
(: přinutili jej jiti na boby, ltetéš byla
l'rólomna připramila.

_—

abychom byli pobiti, a abychom mfjiďni
gabgnuli. S řeťl lrál: Sho jeít ten, a
ťteré moci, aby jměl to učiniti? ítřeťla
(šítbetz sBrotimnil a nepřítel náš nejv
horni jeft tento alman. 3 ajemila nyni
(šítbet trůli, je fama 5 nátobu šibomífébo
jeít, jej3 chce gablabiti &lman. S toabně

mal fe fgál melmi, a ťágal mgměfti
leana meil paf jeben5 [omornifů trů
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Iomffýeb: Seiftě ftoii ffibenice, ftetouš
připramil QIman Watboóeomi, ťterúš
tráIi šimot anebomal. Semug četl ťrál:
Dběéteě bo na ni. Seba) oběffen ieft
?lman. sJIŠomg'yffiIpat ťtól s.))tatbocbea na

mifto leanomo, a gruňil líítg o mgbla
geni jibů, 3 čeboá nátob ten fe toelice
taboroal, a po mffeďt) čafg [Iamili mó
točni památtu na pobětománi aa ímé
aneboroóni.

Roaitmánt.

1. Eibě (buběbo ftamu, negnaiice
ta! řta jiné ftatofti, neš aby nemřeli
blahem, anobrš praci [múdg tutou fobě
mnbělali toIit, čeboš ! Šimotu nemnbnu—
teblně ieft třeba, aačaftě mbflimaii, še
bobatci a ťnigata iíou libé na fmětč
neimg'ffe fft'aftni, že mají ptamě nebe na
gemi. me; to tomto příběbu mibíme,
še ťbgá čloměť nemá ftaroíti o cble'b,
má ftarofti jiné, a nemá-lí ftutečně
gábnúd), to; čafem fi iid) fám ímémolně
nabělá. lean pogimaie u fráIe bůmětt)
(: gaftámaie ieben gneipřebněmid) úřabů
při bmoře jeho, opIómal cti ibobatftmim,
amffať nebyl iefftě fpoťoien. mcpatrnú
čloměť, !)?atbocbcub, gib, bo muší! a fice

tím, ge íe iemu bIe můle iebo netlaněl,
še iemu upíra! pocty, ttetáá mu ble
fměbomi Watbocbeoma nenálegela. 3 ča
bořeI QIman mftou proti tomuto muší,
gabořel nenórqífti proti celému nótobu,
3 něboš Wlarbocbeus pocbágel a to bunt
jebo fe mnminul btognó úmgfl, totiš
přemlumiti Ptáte, aby tábal gablabih' celý
nátob šibomffó, tebg tiíice neminnúd) mujů,
jen i bitet. Said to mufela býti mni
třní bouře, inf trapný mAteE,ia! palčlimá
mftimoft, 3 níš fe tof obtomnú gločin
mobl minbnouti. — QBffimnifi tobo, milý

nefpočimó u měced) gemnčiffid), nelpi na
ftěnócb fťmoftntjcb tnigecid) bomů, není
gafotmena m iid) bobatg'd; poťlabnicid),
np'brš ona má ímé íiblo ro ptfed) čloměta'.
nm); člomeť cbotoá čifte, wffed) móffni
progbně ftbce, ťbgg blanmi toubn iebo
bIebi tQšobu, aby sBubu fe aacbomal,
a iebo nulofti fi giebnnl, čili aby Ponal
měrné pominnofti ftawu froe'bo blány
ťřbobu, a měl a &acbotoal rugby ímebomi
bobtě, toš poflib buííe boftami ie mimo
rooIně. ?Bani-Ii čloměl' čiftébo [měbomi
pob niatóm ttomem, aneb m tomnatč
ťnišeci, na tom neóáíeši, to ieft měci
meblemi; aniš to měci pobftatnou, mú=Ii
ftattu málo aneb mnobo. Rho; ieft
ctnoftng', nepotřebuje mnobo ťáimotu
fmému, on ieft me mnem mírný, a proto;
ieft Bmálem fpol'oien; nn'x-Iimfíať mnobo,
mi, ěe to nemá jen pro ícbe, ng'brš že
má tím taté iintjm pomáhati, a tubíá
gůítároú i m bobatftmí při fme' iftomně
míře a uběIuie gnaběleni %oáíbo jiným,
jaro by to jim fpqu nóleáelo, při čem;
oroffem co moubtú bofpobář gncbomámá
ílufíně opatrnofti, a bělá togbílg meai
[ibmi a Iibmi, i pamatuje na poílební
tence. sBřítlab čIomčta, iená oplg'má
potIibcm bune, poftptuie nám ím. sBomel,
an piňe: „Sá ie naučil bofti míti na
tom, co mám. llmimt i [nigen býti,
umím i boinoíti míti-, i naígcen bóti
i [ačněti; i boinoft míti i ttpěti." (gilip.
4, 12.)

2. 93% pgnnbd) porušuje a poror
núd; pompfíuie. to mibíme to této ubá
Iofti info 11melil'ód) literáti) prftem ?Boším
napfanócb. ótbg' bmořenin, ieboš pýcha
negnó iiš šóbněbo ťonce a jenž utlabg
útoji celému gibomfťěmunúrobu, poněmabš
ieben 5 téboá nároba ble bomnění iebo
gneuctil bo, [tm-gen ieft apobnoěi trůnu,

čtenáři! ge potlib buffe čili [poťoienoft 1 tbeě byl ílámou a moci ogóřen, ro p::opaft25
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banbg a m boleft fmrti aločinců; ten,
ienš ffibenici ufttoiil iiněmu, na těž Hibe
nici poměnen ieft. íaťowy'cb bůtagů
fpramebtiměbo řiaeni 230350 bylo jiš
přemnobo me fmětě, ta! že můbee platí
ta gťunenoft: Rho jinému jámu tupá,
fám bo nj npabú.

3. (Eim květní nouge, tím bliáfíi
nab. Šibě uflgnemne () uma), ttere'š
toaeflat Říman 5 togtagu ttáloma, omífem
u meliťě pabti hnilení, ale tale 6 tím
mětífi mroucnofti ťonali nuointbg ímé,
aby jim Qšůb, ieboš ie jiš měrné btěetí,
přifpčt ! pomocí. % mpflnfíel Wat)
lt'ajícíd; blaíů iejid) a óničíl útlabg ieiid)
nepřítele opatrnottí iebně Dcery 5 ieiid)
km:. 21 čím mčtííí byla ieiiď) btůóa
přeb tím, tím květní byla jejich taboft
a mbččnoft „Babu potom. 8 mběčnofti
nftanomili gmlántní hnáni, jehož naómali
'Butim a ieng bn! ben abošnč rabofti;
iebo památfa ie aj pobneB m potomcích
ieiid) trbtgela, a ieft to nnněmt tať amanú
mníopůft 3ibů.-— Dteomě naní fm. citfme
atuláfítě [m. Setong'm mibi na této uhá
lofti přebanaft) utrpení není cítťme, l'tetů
má též; ímé nepřátelg a fterě ie té;
abouba fttoji; a luna! ona ftoiic pob
3mlántni ochranou žBogi, mšbn mnebo
nebegpečt gniťne a [[awně iebnou nabe
mnemi protituniťg gmítěói.

134. Síná řúlt jana mraeí [: ho
mlani poh Gaůráííem a Hebemiánnn.

1. Gebr. 7.——10.

Db tobe čaíu byl ttálšibům melmi
naťloněn, ano bomolil i těm namrótiti

ie bo semi iubítě, fteřiě ieíftě m gaiett
bolí. 932mm gate B rabofti ie mgbali na
ceftu. sBoílal tebg S nimi bo Setufalema
nábojne'bo a nčeněbo ťněge, imenem

(semene, jemuž bal pomatent mneďo
ftřibro a alato B íebou míti, iešbn fbo
bobromotně občtomat 230511íímetíťému

a [[uěbě jeho; ano imnedJněm fttášnúm
portabnice obecné nařibil, aby bea pro
blent balí, eošfoli bube šábati ob nic!)
Gabtáš Enea, učitel gátona !Boba nebe
ftébo. Rágat těž Gšbránomi, aby ufta
nomil íoubee a úřebniťg, tteiíá bn íoubili
menteeen lib, a učitele, tteři bg neumělě
učili gáťonu Éoáímu. Que nenalegl Cisbtóě
Seeuíalem a obnmatele iebo tal, jat
mgílil a fobě bp! přál. Šibě mnohých
nepromofti ie bopountěli, mláňt pat
nětteřt brali fobě manjelťp 3 pobanfťýd)
nátobů, obnidÉ pat ťmnobúm beg
bošnoftem ímebeni bómnli; gbi měftítě
byla tě; poíub abořené. Bíba to (žebráš
togttbt roucho ímé, a Mečepřeb chrámem
ěoípobinomg'm plata! blame, a mohli!
fe ť %obu, řťa: 2303e můi, banbím íe
a ftpbtm fe, pogbmibnnuti tmáři ímé
ť tobě, nebo neprawofti none fe roamno
gily a břidn) none maroftu) as ! nebi.
3M; íe tať moblil a mgómal %oba,
pláče a teče přeb chrámem %oáim, fenel

fe ť nemu welmi melitó gáftup [ibu iíra
elíťěbo, muší: i gen i bětt, (\ platali Bnim.
s)tapomínal paf iirb (&Sbtóě tu poťóní,
a mífiďni mmnámaiice břichu)ímé, ilibili
polepnení, a učinili [mlounm B Emípo
binem, še ob tě babe) přiíně me mírem

gaabomámati hubou přifáóúní bboípobina
%Oba iiraelíte'bo.

s1313!paf nátob iíraelító po named

ceni [měm ge gajeti babylonfťébo ntifťo
mén ob mlabařů, ie; byli uftanmnilí reá
[ome' babylonífti nab četní iubfťou, ano
i můťolni nepřátelé šibů ie fušomali a
itn: u mgftamění měíta mfíeliťě přetááťn
flabli. Ši! pat tobe čafu m gemi petite
nábošntj šib, jmenem mebemiáě. %!
činníťem řtúle períťe'bo. 513mmpaf ť němu
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něl'teři 3 Subftma, a tága! fe iicl) sRebe
miaš na ťrajang ímé a na Serufalem.
3 řel'li mu: %rob tmůj ieft u meliťčm
nátifl'n a pobaněni, a setí Sernfalema
rogbořena ieít a brani) iebo mppálenp.
Rterdáto floma tboá uílpfiel, plata! a
ťioílil po mnobč tmy a poftil a moblil fe
přeb tmaři ašoba nebefťébo. ©talo fe
paf, ge iebnobo bne pobámaje mina ťráli,
bol melmi ímutný. 3 že?! mu bral: $roč
obličei ttoůi ieft fmutnt'), ínab něco těš=

ťe'bo jeft na frbci tměm? % obpowčběl
%ebemiáš: Rteral' nemám btjti fmnten,
long měfto, i'beg jeft brob otce mčbo,

apofitěno ieft, a brány iebo rogpóleno
obněm? 3 řel'l mu opět ťról: (Šebo šá
báě? QBóóival tebg %ebemiáč to bncbn
$oba o pomoc a mnuťnuti, a_obpomí
baie, řell: Gbceě=limi něial'on miloft pro
fáóati, o ťráli, Šábám, aboB mne poílal
bo Subftma, bo měfta brobu otce mébo,
abgd) ie mgftaměl. S poioolil mu frál
iiti tam na 12 let, a učinil bo mrdmim
fprámcem gemě iubftě, ano i ťnigata moifťa
a iegbce poflal Sním. “BřiflebWebemiáš
bo Serníalema a beg měbomi fprátoců
měíta obléhal gbi měltfťé, i naleól je
to neibibnějfíím ftamu. ©molam paf
obomatele, řeťl ! nim: sJšoititega ftaměime
gbi Ser-nfalemíle', aby měfto naffe nebolo
mice m pobančni. S líbila fe řeč ta libu,
a počali borlimě ftaměti. Db neimgěffibo
rněge až ho neiíproítffíbo čloměťa mfiiďni
bnem i noci nennameně pracotoali; $te
bemiáŠ paf fe fmp'm libem byl neibor
liměifii, nefmlěťaie obletu fmébo, řromě
ťboš fe cbtčl omúti. QBibouce paf ©a
maritaně [našeni Šibů, pofmimali fe jim,
nejprtoě řífaiíce: sReebt ftaměii, toffať
přiibe-li liflťa, přeíťoči geo žeiid) Pamen
nou. Rbgě ale šibě tím fe neboli mófti,
a neunameně ftaroěli abi měftfťě, přifili
nepřátelé 8 mori meliťou, aby přeragili

bilo počaté. Webemióš ale ogbrojil lib,
a poftatoil bo ro pořabfu ga gbi mčft
fťou, a četl jim: Nebojte ie, pamatujte
na éofpobina meliřébo a broaněbo, a
boiuite ga bratry ímé, a ga iont) me, a
bcerg ímé, a ga mangell'g ímé a bonn)
ímé. Rboš uflofíeli to nepřátelé, gaban
beni obtabli pryč. Db tobo bne, aby
fnab lftně ob nepřátel nebyli přepabení,
rogtágal Webemiaš, aby polomice mlá
benců bělali [roč bilo, a poloroice botomí
boli ťboii, ano mffiďni gůftaliogbroieni,
tal že i pracniice, pomábg botomi boli
ť boji.

iať 6 pomoci ašoši a neuftálou
prací libn ro pabefáti bmou hned; bo
ftamena byla acti, a torata bo bran ga
miíiena, a ftrášnici poftameni na gbi
mčftfťe'.

sBo bořonaném bile feflel fe meille
ren Sirael bo E'serufalema na flamnoft
ftánťů; píinefl paf Góbróč t'něg [nibu
gólona Woiáifioma přeb fbromááběnú lib,
aby četl ani, (1 nm;; ii otemřel, pomftal
mefiťeren lib. 91 ťbgg četl m ni, a ílo

neli flomabarona %ogíbo, plafal meme
ren lib. Sier! paf Webemiaě a Gébróš
mílemn libu: SDen tento jeft pofměcenp'
'Sjofpobinu gšobu nafiemn, protoš ne
rmut'teá fe a neplačte, neboť raboft Qo
fpobinonaa ieft fila nafíe.

Šernfalem bol fire gafe čbi obebnán,
ale málo obnmatelů nacbáóelo ie to něm,
protož melel *Rebemiáě, aby metali lofg
a řaábg' befótú muj mufel Ie přeftčbo
toati bo Serufalema; paf bplo mčfto
flanmě pofměceno; a po neblouběm čafe
opět fe pomčneílo f přebefflě flame ímé.

Moaiimáni.

1. %ebemiáš byl čloměf melmi file

cbetnp'. É'sfačiffníťem lróle babplonfťčbo měl
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ůřab mtjnofnó a poáímal mclifc' máánofti roffe pobobli 0 Domácí toatone ímé
u jiných, jaro ťaábtj 3 neiblišffid) bmo- a putomal bo mlafti.
řcninů ťtůlomfťtjm amffal uílgfíem o - Sebo touha po mlafti nebo! onen
bibnčm ftamu měfta a chrámu Seruía- přítomní cit, ťterp' činí, še fe čloměťu
lemfťěbo a těg o utiffomdm' libu šibom- u m5bólenód) ftaiid) po bomomu ftófťd
fřébo mc mlafti, neměl áábněbo potěffeni a ftetó bo nutí, obr) bo mlafti fe namtótil;

"'Ulilllllllf!

Ac mííelgo ghogi [měbo m wbgloně, ale: neboť \)lcbemiáo u mg;:nanftmi gtogen
gabořel toubou, aby i on fe mobl torá— a obcbomán bpm, niťbg poíub nemibčl
titi bo scmě otců fmód) (: aby tam pů- mlafti otců [totjcb a tubig taťě nemobl
íobil ! roaťměm jejímu a tu blobu fta- pocítiti onoho fteífu po ťtaiinád), iimá
janů [mtjdy ?! ťbgá fe mu boítalo, čeboš uíťoo neumofl, núbtátouba iebo po imatě
šůbal, a on na bmanácte let byl pro- \emi gořldbala fe na iebo fm. míře.
pufftěn obe bmora ťtúlorofl'ěbo, opufh'l Dn anal gřnčb frontách ceftp i flibg
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Qofpobinotog, on mčběl, ěe“nátob Šiboto
ffó mgmolen ieft ob $oba ř melihjm
činům a že gcbrámu iebo má mgiiti
epafitel mefiťerěbo froěta; a protoá mu
na tom gólešelo, aby lib i chrám mgbělán
a připtamen byl ť přicbobu s)Jiefuiííomu.
sBroto tougil po mlafti, abn aúčaftnil le
11 móbělároóni libu fměbo (\ aemě ímtjeb
otců; i nebbal mlaftnid) obtigi, ne gttátl)
fmébo imeni, iebo mgneílenú cil byl ie
binúm ařetelem iebo a toho ebtěl bojiti,
byl by i ftálo tolaftni Žiwot iebo.

ia! negiíltně (\ obětamě iebnó tolifo
mně fflecbetnú; amfiať gahněltj bud),
fobče, čili čloměf, jen; tolíio o íebe bbá,
nemůge togneííenoft tafome'bo muze ani
gntěřiti ani mníliti, a nagtjloú bo obyčejně
— bobttjm bláónem.

9.8 bobáel; ťřeífanífúd), fbeš plati ga
ptmni galon: Wtilui %oba nabe wíieďo
a blišníbo, info fcbe famčbo", 0 the;
gni to uchu tagběbo ťřeífana připoměb
Gona !Bogibo: „Gogťoli učiníte iebnomu
5 tnijel) neimennid) pro jmeno mé, mně
jíte učinili". bylo přemnobo tatomúd) file
dntnúd; ofob, mugů i žen, rteři pro ?Boba
a citfem, i pro ťtále a lolnít obětomali
meffťeré imeni a pobobli ímé, obětoroali

íebe, pološili i gimot fmůi.
Siaei mušomé bnli (Sutil a inetbob,

tteři přineíli bo frajů nafiid; fenieno
miro, taei iíou milionáři, tteři poíub
roóebc'qeii íe fraiinami pobaníťo'mi. Incl
bgli aaflabateloroé lláíltetů, jimiá puftě
ťmie proměněno ifou m úrobné pole a
gabrabn a jimi; to ftatg'd) bobád; togbě
lání byli oboloatelč toůťolnid; Praiů; tací
bnli anťlabatelé nemocnic, foftelů, fiťol,
moftů, fllnic a jimjd; Dobročinnód)úftamů,
iielgš [polu tafé bobatč nabalí ímým
jměním, mgbou to mnoba praci šimota
ieiieb. QSutiteá jim bity a gebnóni ob libi,
tteři polub gieiid) bobrobini tmou mgbě

lanoft, notoč abrami lo nemoci i úletou
to nougi a potěchu m górmutl'n a jiné
mtjbob'o berou! ?Bůb gaiifté ftal fe jiš
boinijm obměnitelem jeiid) m nebeíieb.

2. myš móšime, 6 iaiými obtigemi
šibě ftaměli mčfto fmatě a cbtóm bbo

fpobinům, jat pracuiice tarifu iebnou
tuťou bránili fe proti nepřátelům a bru
bou ťlnbli rameni, a lbg; ipolu poblib
nome na nnííi bobu a none obranu), ——-iať
iime u přiromnáni ! nim nfaftni a bo
batil mam iťoro to l'aábě obci pogůftaroili
přeblomě chrámů 6 potřebu, ro mčíted)
paf mgftamili chrámy meleíl'moftně a
nábberné, taf ěe netřeba nám, leč jen
tobo běbietmi gacboloati, aneb nejmóš ghe
a onbe cbrám nějaťijm přiftamfem tomi
řiti. — Db nás fe tebn co ho boboflugbn
nesahá leč jen, nbgcbom tyto cbtómt)
m nebčli a me fmátef namntěmomali
a tam florou ?Bogimu naflouelmli i obět
nefrmamou při mílí [m. přinaneli; a to
ieft mnoběmu —- neínabně a mnoho!
S llúdy'me gačafté libi nořifati, še ieft
chrám přiliš móbálen, še—eefta ! němu
bo touhu, aneb ěe blatimá, aneb ibn;
chrám ftoií přeb Domem, še není ani
čaín tam mejiti. D třeftančl ieš ta!
mlumíte, poftamte le meble oněebno ftawi
telů chrámu Seruíalemfťěbo a reeteš,
nemuíite ie přeb nimi ftnbčti? nebubon oni
[měbťg proti mám na foubu Qoáim?

135. palubní proton, malamiáš.

Ba čaíů Webemián'omád) toabubil
SBůb poílebníbo 3 proroiů Wlaladgiáíle;
šil aft 400 let přeb natoóením spona
Spo iebo lmrti nemgbubil $% mice šá
bnébo proroťa m nátobu šibomíťém,
nebot co 23% poínb přebpoměběl fttge
protory o buboueím mgfupiteli, to tlačilo,



—392—

aby nárobomě po něm toujili, a 0359
přiífel, aby ho pognali. Bnamenitč jeft
protocttoí Molmhíófjomo a) o amelebeni
jmena ?Bojiho me mfjech nárobech ob
mýchobn až na gópab, a o oběti čijtě
na tofjech lniftech %ohn mgbómaně:
„Stemám galíbeni me más, pramiéojpobín
aáftupů, a barů nepřijmn 5 tnťh mafji.
Stebo ob mhchobu ílnnce a; na aápab
meliťě jeft jmeno mě meči nárobh, a na
ťaábčm miftě obětomána jeft jmenu tněmn
ohět čiftc'n“ SDM. 1. 10.

b) 9 přebchůbcí sDteňčn'jorot—šbí: „Sá

poíílóm onběla jmého, a příptami ceftu
přeb tmáři mou—,a hneb přígbe bo chrómu

jiného panomniť, jehoš mg hlebáte;
a anběl gólona, ťteréhoš top chcete.“
sJJtal. 3. 1.

136. lltil'komání inou poh f.?lnti
odjem, králem Snrfkíjm.

1. míná.

Šibé bhblíce nyní na jemi ímé, 3íli
ga blonhh čaB poťojně a fjt'aftnč; a ma
jice moblojlnšebnojt to ofjl'limofti, [longili
wčrně óojpobinn “Bohu jmému. lefjal
pogbčji npabli čaje n) rojliřně hřicht)
a nepmwofti. >Bůh je tebn whbal opět
to ruce nepřátel jejich. Šlejhorjji pal'
Íncpřitel bhl ?lntiothnB Gpijance, ťrál
Ghrjtú. Dn bobpl mčíta Sernfalcma,
pobral jmaté nóbobh 3 chrámu, pobil
mnoho tific mnšů, jen 0 Děti, a mnoho

jith m otroctmi togprobal. Balágal jmě
titi joboth a jiné jlamnofti, a přináfjcti
oběti %ohn, ono to chrámě moblh pohanít'ě
pojtamil a jim obětomal na oltáři, na
nemá jen ptatoěmn *Bohn obětománo
bhmalo, frontě ťnihh gibů bal jpáliti,
a šibt) nutil, ahl) pošimali pohnnů adfo
mm gapotoěgenóth. Rho je nechtěl pobro

ln'tí uťtntnh'm gáfonům těmto, hhlnjmrcen.
sJJtnogí ge Šibů báli fe jmeti mice, nešli
hříchu a hněmu %oáiho, a gonebbóroajíce

oběti a [mútťh přiláganě, čili ble gpůjobn
pohanů, ano imnogí moblc'nn ohětomali.
%ětfji bil tofjať aůftali %ohn točení,
a roběji fmrt pobjtoupili, nešli-bt) bhli
činili, co gáťonem bhlo gaťdaáno. Stať
bmě jem) both obšalomám), je [t)nt) ímé
obřegalt), a bylo je gbí měftítě jmeáenh;
jiní paf, ftcřiš je bo blíčťtjch jejťgň jefjli,
abl) fťrntě ben fobotni fmětili, upálení
jjon. Megi jinhmi hhl taťě &leagat,
jeben gpřebnich gáťonnltů, mně jiš ftařičlh
a fjebinn). S on byl nucen, abl) jebl
mcpřomé mato. ?llc on mmoolim flamnon
jmrt mběji, nešli ohamntj Šimot, bobro
molně fjel na popramu. měťteři pal
5 ofolo ftojícich pro bámné B ním přá
telftmí jrbečnou lítojti nab nim pohnutí
jjonce, pojali jej jonftomí, a proj'tli,
abl) bomolíl, je mu přínefon mafo, tterěš
jijti tnu čáfonem bomoleno jej't, tojjal'
aby je ftaměl, jal'o bt) jebl ob frále
nařióenč malo, a tof mhímobogen byl
ob jmtti. Qlle on obpomčběl: sJtejlnfji
na měl můj, abych je přetmařomal a to!
ofjemctně jebnal. Sbaltj bt) je mnogi
3 mlabtjch libi nebotnnimali, še (Eleasat,
jja to bemabeíáti letech, pohonem fe ftal?
(Dlouho-li jentě girohubu? sllmé potrhtftmi,
ftete'hošbhch je pro tratičté anchomání
Šímota bopnjtil, pohorfjilo bh mlóbeš,
a ftartj měl“ můj oharoně bh pojfmtnilo.
91 co by mi ptoípčlo mhjmoboaenn bhti
nhni ob mul libjltjch, ješto bhth pomfth
Qijemohoucího, ani jim ani mrtem, ne
ufjel? $wto$ 3mu3ile 3 tohoto Šimota
mhchágeje, ntáji je hobna ftarého měla;
a mlábencům gůftamim hrbinfl'h' přitlab,

.jej'tli-še ochotnou mhjli a ftatečnč pro
jmaté sálonh počeftnou jmrt pobjtonpim.
Stoh; to poměběl, hneb jej táhli na po
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pcamu. Rbgš pat ranami uímtcomán
byl, m5bcd;I: sBone, ftetp'š gnóš wííeďy
měci, 19 miŠ patrně, je, moba ob fmrti
mpímoboaen býti, mnohé bnlcfti natčle
ínófíím; ale poble Duff: tab to pro
bágeů tmou trpím.

Elat boťonal šimot fmůi netoliťo

saťlábala ie m jabo fměbomí. Webof
Ěůb úftp SJIoišiííomg'mi gapomčběl fměmu
mymolenému Iibu poáinnati maía iiftg'd)
gwířat. Bóťou, img :) tom iebnů, gui
taťto: „QSSffeliťčbomabo, ťteréš má to
pgta rugběleně a přešimá, iifti bubcte.
Gošťoli paf přegimá face, ale má Popgta

iu.Jilm

?;
f'l

£" - „T*/' ' 3% k-'
.. ___...-—_»»/:_'._'—'  ....—

mlabxjm ale i mífemu udtobu památťu
[mtti fmé ča přiflab mofti a ftatečnofti
pogůftamim.

Mogiimáni.

(Elmar fc gpěčomal poáimati wepřo
mčbo maía. “příčina tobotn wěčománi

nerogbělenč,iaťo mchIoub a iíuá, ne bu
betc iiftí a 30 nečiftépočtete. Qtáliť
ftetlj ač přejímá, ale ťoppta togbělcnčbo
nemá, nečiftó icft. ínlifěá ímině: ťtetá,
ač fopgto rogběleně má, nepřejimáf'
(2 Wai. 11. S.) sJišřičinatéto gápomčbi
není ubóna m adfoně sBáně, mpřlóbatelě
piíma fm. fe toliťo bomúnleii, ěe tato
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jápoměb ftala je mjhlebem na jbtomí
jíbů; poněmabj to oněchno trajínád), na
mětfjím bíle hotl'hch, pojímání tučného
maja, jatoj mímá mcpřomh bobhtel',
eoglíčnhd) nemocí jplobití by mohlo. mej
bubij příčina tohoto jálona jal'áťoli,
jdlon %ojí jeft jáťon, jemuj lajbtj člomčť
fe lmó pobrooliti, botubbh %ůh fám toho
jóťona nemhjbtvihl, jaloj je jťutečně ob
Reifta ěhna %ojího a báece momého
gálona ftalo.

Glenaae tebh apítaje je jmaja mepřo
me'ho jíftí, jebual ble júťona jiného,
ojměbčomaltím pojlufjnoít [roou l$ohu
(: jajluhuje pro tuto ímou [měbomítoít
úctu a djmálu.

2. Gleaautomí eabilí přátelé jeho,
abh pojímal maja mepřoměho jen na
olo; on mfjal nechtel je přehoařomati.
3 na tom mujiníe Gleajata chmólití.
sBřetmařonuíníčilí talomé jebnóní, tteeúmj

jumhjlnč libí mhlíme, abychom jính'mí
je jbólí nejlí jíme, jelt pobmob, nebů
ítojnh' čloměťa. sJšlatí gbe, co bí lníha
přijlomí: Dhamnojtí jfou bbojpobinu
ttomč ljímí: ale ti, jenj točené činí, libí
je jemu." (12, 22.)

3. SDále ílufjí májiti, je l'bhbh byl
Gleajar lftí jemu ob přátel namehomanou
ímé mučítele ořlamal, bhlbh přebce jen
ghřefjil, pouěmabj by byl jemuítřním
jlutlem aáťon přeítoupíl (: oftatním jibům
jlh přitlab bal. memohlit wmďui libé
jměbčti, je maja toepřoměho jen na olo
jebl a bhlibh je jfutečně o něm bomh=
jjlelí, že galon í mnitřním jlutlem čili
ímou můlí přeftoupil. 3 jeít to pomin
uoltí fajbého člomčl'a, arolúfjtčale májeuhch
a na tohžfíich mífteeh poftamenheb mujů
a jtarců, aby míjeho pohotnlimčho jl'utl'u
je jbtjomali, nebot mlúbej říbí je přítla
bem jtarfjíeh. iíto tebg tbpj hřejjí, neto
lílo rolaftním, ale i cijími hříchy minnh

je ftóroají. „Ěěba člomčřu tomu, fťtje
něhoj přidjójí pohotíjení" (mlat. 18, 7.)

137. Umučení [ebmibratrů mojho
IJfillífnb

2. !Raóab. s. 7.

wřihobílo je tatě, je febm bratří
8 matlou ímou popabení a bičí a jílamí
mučení bhlí, abl) majo toepřotoě proti
jálonu jeblí. Žebh nejltneíjí 3 ních řell
tráli: “Be-očnás uutíš? gotomi jíme
tabčjí jemřítí, nejlí otcomjlě góťonh %ojí
přeftoupítí. íebh to_jhněmam je real,

_eujjl'ájal jagg! jemu uřejatí, ťůji 6 hlamh
ftáhnoutí, (: fonce tutou a nohou ujeťati;
pat pdnme a hrnce meběné pobpálíti,
a jeho, an jeíjtě bhehá, na nich hnojní.
Matta pat i oftatuí bratři je muj'ílí
na jeho trápení bímati; ale 6 matťou
mefpolet je napomínali, abh ubatnč
gemřelí. S přimeblí bruhého a l'ůší
8 mlafh mu 6 hlaroh íebřemífe, tájalí
je, babe-li jv'jtí prmč, nejlí bl) po míjem
těle na tajbe'm oubu mučen bhl. Dn
pat obpomčběm, řeťl: meučiním toho!
sBrotoj i ten pobltoupil trápení jal'o
ptmuí, (\ umímje tatto řetl: Qlčťolí tg
neňleehetuíče m přítomném jimotě nás
jabijíš, a mfjat lrál jměta nás pro já
tony jeho umele ! jímotu měčnému
mjlříjí.

'Bat přimeben jeft třetí, a tbhj ob
něho jdbán byl jajhl, íhneb jej mh:
plačíl, te'j ruce ochotně tojtáhl a boufan
límě řel'l: €; nebe thto měcí mám, ale
pro gálon %ojí nemájím jich jobě nhní,
neb nabějí mám, je jich ob %oha jaje
boftanu; ta! je je ttól i ti, tteříj S ním
bhlí, pobimili mhjli mlábeuce, je jaro
nic nemójil íobě umučení.

QI ťbhš tento jl'onal, čtwrtého thmj
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gpůiobem mučice trápili, ftetp'áto, fbgj
měl iii umřiti, tatto žert: Běpef icft těm,
ťtetéš libé na imrt rogbómaii, toýi ob
$oba boufoii a očetámaii, je aaie ob
něbo mgťřifieni bubou; tt) paf nebubeě
míti mgtřifieni ! jimotu.

QI tbgš přimcbii pátého, aby ttápiIi
ici, řefl hóli: s.)Jioc nab iibmi moi:
činiš co chceš, o tona! nebomnimei ie,

Rbpi pat přimeben byl neimlabiii,
netolito i(omp bo napomina! řtól, ale
i přííabou potmqomal, ie obftoupi-li ob
górono otců) ici oboboti a iifoftnčbo
učiní, a še ici bube míti ga přítele.
?lle fbpš ie ! tomu miábenec niťtetať
nenatloůomai, pornolam ttál matlp iebo,
přimloutoal ii, aby byla mlóbenci tabou
ťiadiománi. Rop; pot ii byl mnobómi

gebo nárob nás oo “Boba opuiitěn bol;
ale trpělimě počtei a ugřiě meliřou moc
icbo, tieto! tebe iíimě tmě trápiti bubc.

sBotom přimebli fieitěbo, aten poči
naic umimti, tatto četl: memo! ie,
ottáli: mg iaiifté příčinou [mou tyto
ročci trpime, břenimn'e proti QSobufměmu;
tp paf neumi, ie ti to be; pomftg proibe,
proto ice ic poťuňl, proti %obu boiomati.

ílorog uapominal, připoměběla, ie bubo
ionu íměmu přimloumoti. žeby nadión
limiii fe l?němu, řefia iawťem áibomiťúm:
ěgnu můi imilui ie nahe mnou, ttetáš
iíem tě to Šimotě noi'iia, a té Emila
a ! tomuto mčfu bochotoalo, proíim tě,
ionu, abys poblebčl na nebe i na gemi
a na miieďg měci, ttetéš to nid) iiou.
a pognal, je 3 ničeho QŠůb učinil ie;
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ta! je jtane, je nebnbeš je báň toboto
fata, ale boben bratří jmp'd; pobftnp
fmrt, abgd) tě to onom jmětě B bratřími
twg'mi saje jpatřila. 91 !bgj ona jefjtě
mlnmila, řeťI mlabenee: (Eo jefjtě čeťate?
Weapojlecbnnť rogťaju ťrdlama, ale přifa
3áni aáťona, tterýg ban jeít nám ftrůe
Smojjifje. Eg pat nejjlerbetníče a ae
míjed; libi nej!)anebnějíjí, tterúj glojti
a ntrntnojti naplněn jít proti gibům,
neujbeš ruce 2303. Sebbg fra! rogpalim
je bněroem, na toho nahe míjeďg nťrut
něji je roglítil, že je mu pojmimal.
Stejnojléóe paf po jgned) nmnčena byla
i matfa.

iRoaiimáni.

!% bějinád) nároba Šibamjfčbo jegnali
jíme něťoltť jen, fteré ctnajtmi brbinjťúmi
mpntťah). Grbnratofti mgniťala ga boby
joubeů abojna a moubrá Sebora, jená
amujilěbo $araťa mgbibla a rogborlila
! witěčnénru boji proti nepřátelům libn
?Boáíbo; bále jluíji mapomenonti bcerp
Sejtomg, ttera je ochotněpobmolila jmrti,
jen aby otec negrnjjil přijabg jme; bále
jíme jlgfjeli a opatrně leígaile, manjelce
aposbilébo Šřábala, fteráš mgjíla utajen
némn SDamibomi mftřic a pročřeteblnojti
jmon íl'rotila [)nčm jeho; pat jíme je
bimili Snbitbě, ťteraj je abmáěila bo
nepřáteljťc'botábora, aby jablajením bro
anébo ájaoloferna ojmobobila mějte ímé
icelon semi; tařé [lgjjeli jíme o cnojtně
©njanně, ťterá raběji chtěla umřiti, než
aby byla manjeljťan měrnoft jwon
mihla; tonečně bylo nám poměběno,
jat (Ejtber obmójila je 6 nebegpečenftmim
šimota [měbo tu tráli, aby profila :) 5acbo
mani Iibn jměbo m řijji $abglonjťé.
Que nahe míjeďg toto ctibobné refgně
mgniťa jmou bujjenmí Wan a mytrwalofti

ro nejborfjim boji matťa fg'tů Wacha
bejífúd), tteráj m bějinád; jtarébo jmčta
nema jobč romné a jejt nejbůftojnějíjírn
přebónaťem matťg sDaně.

Qbo ana pomabn jrbce mateřjfěbo,
ten mi ja! je fajbg' bol, jenj bitě potťa,
ajóma m jrbci jejim a jat ona raběji
farna trpí, jen aby bitě fmě trpěti nemi
běla. (530to ftoji pláče matfu, řbgj jí
jmrt Dítě 3 náruči mgrme, natož tbgj
má fmě Dítě farna fjmrti měfti. 21 ble,
matťa ígnů Maebabejířúcb íanta ! jmrti
mebla jebmero jgnů jiš bojpělg'ď) aneb
boípimajícicba meíťróegbařilúcb; febmero
jgnů jnnjd), celg' jmůj rob, fonečně ijebe
polojila na oltář ga obět, pro miru 230
bem ajemenon a pro satan 9303.

S mgpramuje fmato)bějepijec 8 meliřon
úctoui B njajem, je tato rnatl'a přimlou
mala jgnům imám, by je ani mntami
jmúmi ani oblebem na bol [rbee jejiba
nebali móliti u měrnofti ímé I,“ %Obn

a aáfonn jeho, a je mgtrmala při brusném
mučení ípnů jmúd), aj je přejměbčila,
je mjjiďni aš bo poerbnibo mlabiftměbo
jgnfa jejibo gemřeli me ímé *pominnofti,
jemřeli co ctitelé a mggnamači pramébo
$aba a co měrni plnitelé aáťona jebo.
matně jama je pobmolila mufám 0 mm,
roj omfjem gbálo je ji býti obětí tou nej
meníji. — Math) třejfanjťě, „volantů mg,
Eteré nemáte jiš manželů, aneb jíte tal'
neíjfaftnp, je manjelomě mafii je 0 Dobré
mgdgomání biteť jináč) neftaraji, počnejte
ghe nlobu jmon. meni na tom bafti,
abgfte bítl'p toliřo porabilp a tělejně
macbomalg, tať aby byli čnící) Iibě gbrami
a frlni a f praci febopní, nýbrž; na tom
galeji blamnč a nejmire, abgfte obtbomalt)
bitťg rtnoftně t. j. bitťg, tteréj gšoba bnaji
a miluji a na jeho přifúganíd) měrné
ftojí, aniž je šabng'm potníjenirn, šáhnou
tčIefnon fjťobon, ni pobrůjťou jmrti ob
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těchto přiťágáni obmrátití nebojí. Maců
Ěojt a ctnofti třejfanftě jfou to, co
čtomětu cenu bámá, co ho na ímětč
jpotojenhm, ro očích jinh'ch etihobnhm
a milým činí, a co mu připramuje tepfji
Šimotpo fmtti. !))tatta, fteta jen hojnhm
potrmem o této jwh'ch bíteť fe ftarú,
amíjat o fílechtěni jtbcí jejich pomocí fm.
with nepečuje, není mattou třeíťanftou,
ieft jen mattou pro jebnu a ruce pro
tělefnou polomici [múch biteť a negaftu
huje ob ních úplně mběčnofti; taťč ji
jťutečně m šimotě nebodn'lji. Weboť

bítth, jich; frbce jeft aanebbaně a ptajbně
with a ctnofti, bhmaji [toto meíttóe tmtbe'
a učíme proti feftatatúm mattám ímh'm,
bhfbh jim bhlh i hojných ftattů nahro
mabilh.

alle taťě mh bitthl pojnejte iatá
to boteft pro gbojně matth mafie, tbhj
hřeffíte. ŠJtatta bratři Wtachabeiftheh
přimloumata [hnům kajut, abh tabeji
gemřeli, nešli-bh hřeííili. ?! nemufelh-bh
imatth maíje, tbhj bh [Ihnelh jat hrubě
QSoha urájite, jat proti játonům jeho
iebnáte, jat netotito m gdhubn těteínou
ale i to aáhubu [toč bufíe tat' řta horem
pábem pabáte, nemuíeth-bh, bim, m bufji
ímé mgbhchati: „S) téjbh bylo toto mě
bitě m ftamu ímé neminnofti jemřelo!
Š) tégbhchnhni aípoň jajlechla tu nominu,
je ÍD“ můj, je bcera má [egí m ratmi.
EUtěněbt) mne to tanito„ neš mne tant
gptamh o jejich hřiňich! S) %oje, napram
bitě mě, at nejhnnc na weth aneb učiň,

abheh gapomněla, je jeít mmm, je jeft
beerou moul" — B_běba bitěti, nab nimá
tat motta pláče! (Sehoj je můje nabití
ob Éoha? Stebot $iímo prami: „Belmi
jtč poloěfti jeft, tboj oponfjti otce iroe'ho:
a jeít protleth ob 23oha ten, tboá po
ponji thněmu matth [měf' (Git. 3,18.)

138. mit; matatíůš a lit! Bohu
mtrm').

l. Wtadpah. 2.

Rbhá gibt tat přenáramnč ob QInti
ocha [ušomant bhli, utett nejmhčíji tnča
ŠIRatatióĚ B pěti fhnh [tohmi a mnojftmim
tibu, &Serufatema, a přebh'mal na horách,
tam; nepřátelé tat lehce přiftupn neměli.
au: i tam přímí mhítauci trátomi je pře:
mlonmat a nutit, bh obftoupiti ob gátona
%oáiho. innost je balí gaftraffiti mh'hrůj
tami, ate sIltatatiáž a íhnomě jeho 5fl=
jtatt měmi játonu Woijifíomu. 'Bočat
pat Matatiáš po měftě meřejně molati
řta: Rajbh, tboj hortimoft má pro góton,
a ftoji ! jmloumě otcům naijieh, nedjf
mhjbe ga mnou. QI utetl on i íhnomě
jeho na hory, a opuftiti, cojtoli ro měftč
měli. *Dtnogipat, tteři milomati aáton
*Boji, najlebomali je na poufít, a ofabili
je tam 6 bětmi, B šenami i B bohhttem
fmhm. !Brjl) fe tatě t sJRatatián'omi
fhromájbili nejubatnčifji mujoroč 3 celé
jemě, tteřij mniďni hotomi byli, pro
játon Qiogí trem [mou mhliti. žlutioch
potla! mojíto ímé proti ním, ale Watatiáš
ubeřil je fmtjmš na ně, potají! a točehnal
je. *Bat bořit mobtám poftameně oltáře,
poímátně obhčeje mffube jaje umábět,
a nefftechetnitům nab ctiteli $ojími
opanomati nebal.

Rbhj je pat přiblijil Bonecílamněho
gimota jeho, pomolam íhnů fmhch tíobě
bi jim: &ltite hortímhmi ochrancigatona,
Dejte jimoth froe' pro gaton otců maních, a
pamatujte na jtutth jejich, a bojbete jldmh
metítě a jmena měčného. spamatujte na
91brahama,30jefa, Samiba, (šltáffe a 590
niete, a nalegnete, še tteřij bouíaji
měoípobina, neumblěmaji. sBrotoj po
fth'tte je a amujile jobě počinejte při
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aáťonu; nebo "th něi [Iamni bubctc.
Ěratt máš SubaB bubiš mim ťniěctcm
wojíťa, a on pomebc lib fboji. 91po
šebnam iim umřel.

moaiimání.

EIRatatióš gi! a umře! m bobě meli
ťg'd) fttafti a bouří. QBaMlcn chrámu,
m něm,? byl pomolán floujiti 1*Bobu,

ftetc'á íám íobč 5 měrnofti ! %bu uloěil,
jia obbán bo můlc %oši a těnc ic naběii
lcpni buboucnofti. Byl o laíťamě pto
gřcteblnofti mši ta! přefměbčen, ěe umí
raie fgng ímé ia! tmgtrmaloíti na ccítě,
ťterouá fám ťrúčcl, to ieft na ccítě aáťona
s230311310mgbigcl, ta! inatlěií, še jim Mtb

pomůše, tčffil.
Sar poťoinó a naběiná jeft fmrt

čloméťa, ťtettjg fc íeítaral m bobaboinoíti

mgbúlen [mčbo Domu a abamcn mííebo
ítattu “něho, potloutal [: ít [gng [múmi
a B lihem ašobu wěrným po horách
wbibč a nouai a mftólěm očeťúmúm';je
i tam ob nepřátel ptamébo 230ml ftíbón
bubc. micménč šil ctnoftně atrpělimč, opi
taie fc o nabčii napomoc mši Sn měběl,
ácicbnú, ia! 23115tdšc, a protog byl ípoťoien
fám 8 ícbau, mne oftatni bylo mu měci
meblejni. 3 umřel to tomto mgbnanftmi,

a u měměm plnění adfonů pramé miry
ímé. sBaťli to platí o šitru bobaboiněm,
čim mice to platí o fřcífam: išoba milu
iicím. Buen měl aanibmi buboucibo
mgťupitele, tento má přcb rul'ami poťlab
aáílul) Rtiftomód). Ru ťišcffanu přicbáóí

Rúftus a ptamí: „Sá iíem prambq, ccfta
a ívaícní, tbo mc mne měří, ším bube
na měťg. *Boititeš fc mně mfíiďni, ťboj

_ těšte pracnictc, id más občcrftmim."
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ano, tento Rriftuě fám přirýági
tumiraiicimu a pobátoá iemu ! pošt:
mání íebe to nejfmětěifíi ímátofti oltářní,
059 nm bal m ímátoftnim těle [měm
aárobamet 3iroota měčněýo.

sBrotog, milý čtenáři! pamatui na
fmrt fioou, tteréě gajifté neuibeč a ftarei
fe, aby byla potoiná a nabčiná. s]Bomni.
še šimot celý má býti připramou Ifmrti.
maftup šimot boýaboiný a mebeĚ—lišimot

tal'omý ob mnoýa let aneb ob mlabofti
fmé, obnoto přebfemgeti, še ničím fe nebáš
smýliti na bobrě eeftě [roč, ani boýaprá—
abnými řečmi noroěýo měiu, ani přitlabý
tiíiců iinýd) libi, Eteři moýou fire toe
měcerl) toýoto fměta opatrní býti, ale
u měrecý ímé bufle a iiněýo imčta ifou
nerogumni a leýtomááni. Wiýíli gačaftě
na [mrt fmou, lterá můěe přijíti břime,
neš mýfol'ý měl; nebot ! mnoýému
přirbági poílebni ben iato alobči, prámč
teýbý, tbýš fe ýo nilbo býl nenabál.
sBros ?Boýa, aby tě (bránil náýlč a nena
bálě [mrti, (1596 totiž nabýl čafu iefítě
přeb fmrti, co neimýne potřebno, opatřiti,
i o %oýem [mým fe [mířiti a potěíliti.
mapominei te'š bomácid) [mýd), aby
to pramý čas poftarali íe o Dutýonmi
potřeby tmě, o geopatřeni tmě fmátoftmi,
a tbýbýs upabl ro těštou nemoc, abý fe
ani neptali po fmoleni troém, nýbrž abý
učinili ble uanáni fměýo, ielitoš čloměť
nemocný čaftolráte ani netuííi nebeópeči
ímé, aniš mírná úplnou mlábu rogumu
[měým

139. porubní Dobr)přelinaroirnim
páně.

sBo fmrti mtatntiáflotoě přemgal tebý
Subae pčiimim Elliacbabeua, fprárou libu,
poragil mojffa tráloma, opanomal Seru

falem, abořil moblý, l'terě býl QIntioď)
to cýrámě poítamil, a mýčiftím chrám,
gafe ýo t poctě praméýo Éoýa poímětil.
antiorý, _nabým otom gprámý, náramně
fe roglitil, a umínil na gibed) fe pomftiti.
3 rogiásal 566 přeftáni toně [roč ýnáti,
abý přiieba bo Semíalema, gnčýo ýrob
mílem gibům ubělal. Qlle %ůý, tterýš
toned'o mi a mibi, grafíil nefilerýetný
oumýfl jeýo, nebot naiebnou iei přepablo
ul'rutné bolení ftřem a ýrognč [miráni
toe míled) mnitřnofted). Rbýá pat tim
prubčeii ieti rogtágal, ípabl 8 longu
a tal těšte íe poranil, še na mfíerý
oubed) přebrognč ie trápil. trápení to
ben obe bne fe mnošilo, ta! že počal
aa široa ýniti, čermi lečli 5 těla ieýo,
ťnfý mala 8 nebo pabalý, a ta! oýýgbný
pud) ob něýo mýcbágel, še šábný u něýo
obftáti nemoýl. iu tebý počal pýd;ý
fmč ifa abatoen, fu poanáni íebe přichá
3eti; a ťbýš jiš ani fám fmčýo fmrabu
nemoýl fněfti, tatto četl: Cfšpratoeblimč
ieft, býti pobbánu %oýu a ímrtelněmu
čloměl'u měci Qiobu romnýd) neímýffleti.
%a on i moblil fe sBánu a měfto, gněýoš
ýromabu ýrobů břime cýtěl učiniti, rýtčl
nýni fmobobné učiniti; gibg rýtěl amelebiti,
id)rám neilepífimi bary 05bobiti, nab to
chtěl fám gibem fe ftáti. Eille l'býš bolefti
nepřeftámalý , píal jeft šibům lift na
apůfob obproffománi. sBat po mnoýém
trápení bibnou fmrti áiroot botonal.

*Bo ímrti 2lntiorýomě gmitěgil SnbaB
ro mnoýýd) trtoamýd) bitmád) nab ne
přátelý ifraelítými. ětalo fe pal to iebnč
bitmč, še ien málo šibů pablo. Rbýš pal
SubaB fe froými bruýéýo bne přinel,
abý těla porašenýcý poýřbil, naleóli pob
fuinčrni gabitýcl) 3 občti_ mobel, l'tere'ě
gáton Šibům gaporoibá. 3 poanali, že
pro tu příčinu pabli. sBročeš mfliďni
meiebiii fpraroebliroý foub páně, tterýg
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ftrgtě měci učinil giemně; a moblili fe, Subfťúm. *Btgg pa! na to pabl í Subas
bg břitů tento obpufítěn byl pabhjm. muřtutněm boii proti thftým. S šelel
SubaB paťpoflal12tificbrad)emftřibta bo melmi mefffetg'nátob šibomfťý.
bo Semfalema, aby obětomúna byla oběť 5130ímtti Subomě čapubili bratři
ga břicho mrtmód), bobřc a nábogně mgfle jabo mfícďp nepřátele iítaelffě. Eib ifta

o mófřifíení. elíťý ftál opět pob fprároou mlanm'd)

“ 'i'-Crl-lťí

„ Rbpg paf uílgífel Subas o moci ťníšat, fteřiá gaítámali fpolu neimpěňí
Římanů, i o weliťúd) činech i bitmóď) úřab ťněáfťó, pouěmabš pocbáóeli ůtobu
ieiiď), ponal .pofln ť ním, aby 6 nimi ťněgfťěbo. 933W! ien afi fto [et pošimali
qčinil fpoleť přátelíťtj. S'Wíbilo fc to šibé této íamoítatnofti; neboť potomci
Římanům, a oni učinili í-mloumu 6 lihem tobu Madmbeiítěbo, poóběii mgbmoiimfíe
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ic, čili m uftamičng'd) togcpříó. $tatři
boiomali proti íobě, mtaábili ic meípolel',

o neimgěílj mlábu fe bóbaiice, ná poílěgc
pomolali žRímanů, aby iciícl) togepře roa
foubili. íito ftcc přiffli, amffaf pougimííe
této přílegitofti, gcmě Subíťě le gmocnill
a s;)crobeía, tobem Shumeiíťěbo, ťrálem
šibomíťúm uftanomili. Eat obiata ieft
berla ob Suba, a bána na ruce cimcmcc.
Sto mňa! ptáwč bylo anamenim, ge iaťoá
byl proroťomal Satub na [mrtelněm loěi
ímém, btw přiibe mgťupitel bámno ga
flíbenú, ímá flame Seáiš Rtiftuě (!
iemuá bubiá čeft a (bmála na měly měfům.
leen.

.Báwěrečnó rosbleb.

Ělomět, ieboá laíťamg' saab r obraau
[mému ftmořil, byl pomolán, bgbliti
m tdíi a tento tdi mgbělómati; měl le
50: těfíiti 5 Šimota fmčbo, a měl ípolu
m úgťěm ípoieni B $obem jíti; měl totiá
%oba pognámati, ctiti a milomati a ta!
fe připramomati ťmgěnimu pomolání
[mému, totiá aby iebnou lítal na to!:
anbělů tmář 2303i.

Qllc čloměť gbřeňil a tim přetuííil
fmagel, ftetg'á bo B %obem fpoiomal, a
ta! ícbc i mefíťetě potomftmo ímé bo
čafné i měčně fttafti umrbl. mcg ?Bůb ble
fmébo neímirnébo miloftbenftmi flitomal
le nab flcíltjm tmorem fmúm a určil
m tubě ímé wěčně, je nebá na měly ga
bgnouti trálomítmí íměmu na gemi, mjbrg
ge je opět mgbělá, ge totiž rogtršcný fma
3eť aale íloučí a obnomi, tat aby mi
ímětěiffíbo trnůrce a ponfmměnébo tmom
opět fpoiomal m iebnu meliťou tobinu,
m robim: *Boba Út:: 0 bíle! 230W).

&?tomu tanci byl bneb ptmním ro
bičům mgfupitcl gaílíbcn. umírat tcnto
maůcng' gaflíbcncc měl ble negpgtatcblnýd)

čámčrů boáílód) obiemíti fc na [mětě leptm
po uplynutí 4000 let ob póbu pratobičů
ro ráji, a tubiá bylo libftmu během lať
mnoba mčťů neimýňc třeba analáfítni
pomoci 2305. S poílgtomal iím jí
%ůl) B meliťou péči a fbowimamofti,
gpůfobem, inf nóflebuie:

1. 98% mgmolíl něťterě muse, icš
arciotcc nagómámc, by fe jim aicmomal,
rodina jim bámaie, abl) roóniřomali meói
mrftcmnitp [mými pramě pognáni a pra
mou úctu ŽBoái, i ubtšomali ro iid) pa
měti nabčii přímí buboucibo Gpafttele,
a fpolu aby je tafě ť ítatne'mu obporu
proti nabmlábě temnofti namábčli. Slé
mito tcbg abošnúmi muší měli libé fiálc
ť bcbrěmu mebeni a ob glěbo gbtšomóní
býti. — S treftal Ěůb nápabnúm apů
fobem, lboá byli nepoílufíni a begbogui,
a naproti tomu patrně gebnal měmg'm
flubám imám. sBotopa íméta, čmatcm'
jaógťů při ftambě babyloníťé mčáe a gťága
Gabonu; a (Somorbg jíou prftem %Ogim
plané bůťaóg tteftaiíci ípramcblnofti bošfťc',
a iíou báng t tomu cíli, 0le mefíterě
libftmo mibělo, 3: fi Qiůb libuie tolil'o
m ítutcid) bobrúd), glě pa! še neimg'ííc
nenámibi, a aby tubíš bošíťé giemcni nc
přifílo m aapomenuti, núbtě běbilo fc ob
otce na mm a ob fgna na mnuta a
pramnuťn. “Bruta taťě %ůb tebbg mno
bóm lihem bopřál měťu nab obyčej m9
fofébo, tal 3: pognáni můlc mai, ienš
ptmním libem byla ieft giemena, iefltč
po něl'olila floletí moblo [nabno na bo
růftaiíci pololení přeneffeno a bo ftbci
jeho mntípeno býti.

2. QImffat přes to mneďo glč fc me
fmčtě tal rogmoblo, a ta! bujně fmeřc
pělo, 3: libé flora mefmčé m moblářftwí
a bomabfťe' máffně upabalí. 103 93:35
po 2000 let ob ftmořeni ,'.věta gmolil
%lbtabama a potomftmo jeho, aby tu něm

26
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a pomocí iebo pramě públlállí Éoba a
pramá [(ušba %ogí, iafo í fpoíu naběie
m buboueíbo *Díeííáífe na 5emí ubrgo
mána a tosííířomíína byla. sBobímnéoíubg
šíbomfťčbo lihu, gaatačííě mebení aáebmíuí,
ftetúmíá iei sBůh obmpílíl, í tteítg, iímíě
ie fefílobal, aaťong, Ptetěš iim uloáil,
obětí a toífeííte' boboflušcbué mtjťong í
ímátťt), tterěá iím přebepfaí, to mne
mělo ten jebiug' melííú cíl, aby tento
[ib í? úctě pratočbo *Boba a ! čiftčmu,

fmate'mu áiíoota nameben byl, a aby me
fmětě šít ua pííííab mííem oftatním na

gobům, a bol tubíg morem jeiíd). —
Be pat ale mneďg toto gelouěífíí pto
ftřcbrt), mfíeďo lopučomáuí í mfíeliťt) gá
Pon í móftrabg í Drogba) í poíutg břichu

nebyly 6 to, [tbce Iíbfťa 5 břichu loyboiiti,
napramítí a ! bobtému óaíe nagpět přímeffí,
anobtg še mám) mice a mice ua iemo
mpdgáóeíapotřeba bošfíčbo tuptupiteíe,
Ptertjg by břífíué čloměčeuftmo ípaiíí: po

looíal Qíííb ge ftřebu tobo líbu protory
a těmto bal moc ťonatí ódy-arg, í patrně
ie bral m mocnou ochranu hnutí, abb
[mljmí logoruúmí přítlabg a bůtagmjmi
ílomt) ímé fraiam) ia! 5 břit-bu motoa
bílí, tat í ťáííootu poctiíoěnuí natuá=
bílí; tě; iím yohífftuíbo nbéIil baru, aby
gaflíbeuí řoší na 9Jíe|íaííe uťaguiící ob
nomomalí a tím určítěií obra; iebo tre
íIiIí, čím mice fe přibííšowal miíoftíplug'
čaB přidgobu iebo. ia! mělo Iibftmo
na jeho přícbob bůftoiuí příptameno btjtí,
abl) bgcbtímě fwe' graft) a ímé írbce po
něm obracelo a bo [nabně pognaío, ašbg
fe íl'utečně lo [mětě giewil.

3. SJíegí tím 23% oftatuí nárobt)
na ottíílí'u gemě uefpuftií ; otcomífe'bo

ařeteíe fměbo, anobrá Sirael byl tolito
na ímícen poftameíí, aby fmítíí u mne
obecnč mráťotě a buffemní nocí, a aby
wííiďní oftatní nárobomě míběíí na ceftu
fpoguání praměbo gšoba a Hpáfe bufíí
roeboucí. *Brotoš učinil 23111),ěe fe mufíl

letabam ftěbomatí bo gemě Ggpptfťé,
již; moblóří tolablí, nebot měli i títo
pomatí moc špoípobínomu a banebnoft
moblářftmí. Ěěá Síáť fe ftěbomal frog
fagu sBogímu na frátťý čas bo eíaí černi,
í Satub a potomftmo jeho počínání ifou
bo Ěggpta a bráání jíou tam po íoíee
měťů, aby taměmí pobanftmo nabylo
přílegitoftí l' 930511 fe obtatití. — Rbgg
pať to potomníd) bobád) áíbě looinamí
a gaietím jaro plcrot) toametání ifou po
tuned) obletí) íloěta, iaťoá iíme atolafítě
při ťlíóflnčtll anytffe' a babylouíťě číně
fbíebaíí, bano ieít [offem natobům, ťamá
gíbě co cióínei galoítaíí, Šáboucí mognoftí,
aby učení mít!) Šíbomíťé co gafíabg bu
boucí ťíeft'aníťe' oímětg a protog íímatou
uaběií Šíbů pojali. — 5Mimo to mime

5 pohání ímčtíťúd) běiepííců, je gšůb
uěťbg i meči pohanu) muáe nab míru
mtipuébo bucba móbubíl, ťteři í moubroftí
í mpílí poboánou mgniťalí a frog'mí na
uíamí Iíbfímo ob neřeítí obmolamali a
! moubre'mn jebuaui mgóg'maíí. — ?!
protoš toto lofíe umaáujíce, muííme co
neimice bímíti „fe ídít'gplne'mu, ptáme
otcomíl'ěmu řígení počtu a mgcboloún'auí
poíoleuí [íbftčbo běbem mnoba tificílctí,
a muííme to ímate'm ííšafu gmolati fe
ím. $amlem: „© blubofoftí bobatftmi,
moubtoftí í roěbomoftí QSogí! Sat jíou

negpgtatehíi íoubotpě jeho a nemgftíáítelué
ceftp jeho." (.W Síím. II 33.)

gama——
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úbůftáíípd;a freerohů....... 5099
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.— úm; tnčžítěbo ftcmu netirvěa
fnažně žábáme, abl), iatmeffterě í'bítmo očeiáwa',
meži ottátoem fm. Sauna (Jie—p.obět mne fmatě

ža žiroé a ža mrtmé úbt) naííebo CDěbietmítažbo

ročně tonutí. Dítatní úbomě netnčží 6 tímtéž
nábožnbm úmnííem to nažnačeném čafn přítomni
bnbtež mffi íroaté. 11 brobn [matébo Sana
m cBrnžc fond těž rebaltor €matoianfiébo ©ě=
bicmí to ben po ílatvnofti Gmatojanfič u) 8 bobin
ílatonč žrímané rehoiem ža roííeďt) to *Bánn ob:
poinoaiía' úbb, iteroužto pobožnoft žamebl a

nebal to <Bánn obpočímgiící lanoronit inítoě
QBáclam *Befíína rytíř ž Geóorobzx.

ll. „pučení o příftnpn
nonnjd; mm a nabírání inčl).

]. Rbo tematoianítémn SDěbictmíto “Btaže
přiftoupiti boblá, neebt' porftou toe moplaeeněm
pfaní (franco) aneb iína! příležitoftně6 nápifem:
„mebitelftmí Gnatoianítebo íDěbictroito wraže"
ímé jmeno a piíimení, pa! froon oíabn íarni a
biftnpftmi (biecéfí'), ln !terčmuž přináleží, ubá,
žároroeň i peníže roíoží. thlab ža úba třetí tříbt)
obnáffi iebnon a na !ožbo 11 žl. rat. měni),
5a rob, Hrom, obec, inibotonu platí fe iebnon
na mžbt; 22 žl.

2. Ražbí; noroě přiítoupib úb necbf fr [íftef
na obbíra'ní tněb bobře nfcbowd a na'ílebuiícíbo
rotn, iatož i potom to bnboueícb letecb po QBe

[ifonoci fi iei ob froěbo roeleb. bucbomuíbo pa
ítíyře pobepíati bd. “Bat může na tento [íftet,

žiie=li úb to Šecbád), tnibn ro !něbtnpectíoí ikar.
*Boípíííila to <Bražena fm. %áclamfiěm čili loňífčm
náměftí č. b. 783—II. mbžbmilniouti, jenže mnfi
přípoiiti 3 tr. r. č., tterbžto peníž přlfínfií inib=
lupci ža práci a obáltu. 231-0líbi; to Dlomůďčm
arcibiíinpítroi platí totéž, jenže Inibt) [roč roubí
raií m tněbtnpeetmí (Ebnarba $blžía (gventa)
to Diomúci na berním náměftí to č. b. 285;
líbomě pat ž QBmčnítélw biffupfnoí necbť fe o
iníbt) ímé bláíí w iněbinpecimí Siarla %iniřm
to Brně ro řemenářffé níici. Dítatním úbům
to iiníycb biecěííd) fe žbržuiicím žafítaií fe tnibt;
přímo obínb. Rbožbt) ale žábal, abl) mu tnčb
lnpec tnibn ponton žaílal, přípoi mimo on!)
3 treicart) inělnnpei přinálužeiící, ieíftě 5 ireicarů

na lolet [iftn pomožněbo neb nátlak—nebo.
3. “Břeítěbuieíi fe nčiafb nb žěed) na

Elliotaron, aneb obebeře-li fe A tBrněnítěbo bi:

f_inpítmí bo Díomúďébo aneb naopai, není;! to
Siibiteli to *Braže mbplaeenbm (iítem (franco)
ožndmí, iterípž mu noroí; líftct na obbíra'ní iněb
pofíle, abl; pat mu to pi-ííínfínént inčbiupectmí
mot—ání; bylo.

4. cl$onětnat>ž obbírací či pobělnb (íftei

může to mám přiiíti i ntraben bbti, tažbf) li
číílo iebo pro tatotob páb na iiítěm míítě tn

př. romoblitební tnížce ímé žažnamenej, a paili
ítntečně žtráta fe uba'la, tRebitelftmí o norví; líítet
požábei o přípoiením 20 treiearů, co poplattu
ža mbbání [iftu noroěbo a 10 ir. na pofítotoní
mblobb, tebt; úbrnem 30 ir. cpřipomínámeale,
že ibobt) fe nápotom oobřefíení; [íítet měl žafe
nalěžti, tento pmb wíce žábné platnofti nemá.

5. Roož umřel úb, žábáme fnažně požil
ítalé přátele, aby, tbbž ii na tento Iiítct tnibu
poflebníbo rotn (třebas po fmrti nba) rotybratí,
úmrtí tobo úba na [íftet ten požnamenalí a
botočněmn tněbiupecttoí mobali; aneb nec—batpo:

profi íměbo paítbře bncbotoníbo, abt; [iftet Die:
bitelftroí aneb žbeiífí neibůítoinčifíí tonftftoři žaflal.

6. íRob íe běře, potub imeno fe netratí.
©bnů=li není, obebíraií tnibl; rcero žatlabatele
rotu, bolnb žiji; bitu; pat ieiid) iiné iiž jmeno
nefoncí nemaií ptáma tohoto; rob momřet.
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7. Gpciíái fe manžel 6 manžellou fmou
to feben tolilo gállab (11 Al.), mbbámaii fe lnibt)
jenom bo úmrtí prmm'bo gnieb. “Ialtéš, fpoiícli
fe m iebea gállab bratr 6 bratrem neb feftra fe
feftrou, aneb bratr fe feftrou : pobobně, mbba'
wait fe lnibt) jen bo úmrtí tobe, jen; prmm' ieft
napfán na přijímací Iiftině (biplomu).

Ill. © e 3 n a m
úbům 5malojanrhíbo Dřbirtmí m šJrapr,

lteři bčbem rotu 1869 aemřeu aneb, ař břime mrtai,
rebela tepnu nyni osnáurni byli.

23 Ě e d) 6 d).

1. ID prajfke' arriiierřfí:

Gartoffowá Slateřina me %elnarecb.
SIBeL p. $artlměl %rantiffel, farář m Sbobřr'ffi.
íBel. p. Gebuflí; %rantiffel, farář m SDrušci.
mel. p. Gmrčel San, farář m Sanlomě.

Ěapel Sofef m Geblci
Černí) Sofef m Slřenlu.
S'Dobiáč %rantiffel to 'Iřemeífnzci.
ŠDubeueďá Slateřina m “Braga

I)!oořál San me Smelmce 5. r.
čolbomá (Marie na Girl.
čranl Sofef m Gbráflomicíd).
tmel. p. Samůrel Sef., laplau m 'Iacblomicicb.
bábu—má Ierefie m Glaném.
©abrboíecomá Enlarie to Splamenci.

íDůft. p. Warran ?lntom'n, ardbělan to (Bani.
%d. p. Sberčil San, lnča círlemm'.
Sberzigomá$arbcra m (Bray.
$text mlatěi m Golopiflácb.
8e5bíl San m $ře3emě.
íBel. p. Soudě San, farář m Sogni.
Slaprálel Tomáš m SÍlibce 5.

S'Důft.p. Sling!Sofef, milář a farár Černclofteíeďb.
Roula Sofef me íBelmařitb.
Slroupa Siři, remirm'l » Š.Dlíači5. r.
Slubičlomá Ieregie m Báboře.
Slučera %rantiffel to slaném.
íšauflowá %rantiffla m $)oftini.
S'Důft.p. Wlacan Sšrantiffel, bělan mČeIalomicicb.
Wčacbáčlomá 91mm m gubbi-amd).

Bel. p. “Matějčel ?lnt., a. b. ceremonář WBrage.
EIRifflctbflá alžběta m Štolmíři.
Morftabtomá ?lntoníe to Rolini.
$ iReflerowáŠDorota,gřábu fm.iBorffiíb m(lime.
iRofflot %ranttffel m ŠDobroffouidcb ;. r.

Smrt. p. Slotbberger íBárfl., farář m Slatafiťb.
QBel. p. Geblál EDlartin, farář m Eblireffomě.
Glmšnl; Salub m Gbářnmicícb.
Grpel Sofef to Stmetnorofi.

Goulupomá ?Dlarie m Slatině.
šourlowá Ieregie m Slatině.
íBeI. p. ŽBefella Dnbřei, lněg ; řábu fw. $e

nebilta, farář u fm. EDlarlětb.
SDůft.p. %inařidb Slarel, lanomnil na íBbffebral—ě.
QBoffalíl Sofef m Bbraflamě 3. r.
Iratbtoma arma m Smí.
íBoffatlowá “]Jlagbaleaa m Iřemoffnici.
Balabálomá Slateřiua m Qbotě.

„Samabiloma' Marie na gJJlegm'r. ,
Dr. Birner Soíef mGlaněm ;. r. ubrnem 48.

2. w 'i'ilomřřidrř hierřfí:

Brin; %rantiffel na malé Qbotč.
fbloubb Sofef m " owci.
TDuffla *IBátIam m tratomě.

S:)ůllle %rantiffel m Sloucbomě.

\Doleč grantiífel » sl)?ělníce.
Romářomá $arbora m Qašanecb.
<Jlebušelflá Marie na Roroušlácb.
?lomotm'; %rautiffel m weneffomě.
ERabflá Mára tb Iurnomě.
IBPI. p. Slaiman San, farář m 'Iřiblieicb.
S'Důft. p. tRoIeičel %raut., bělan na Směluíee.

'Iězlomá <JJlarieme “lBell.Duieabě. 11!;r n em 12.

3. w ftralobrnbrdu' bierřlí:

$ečla %rautiffel m *Babětinč.
$ergromá <fyrantiífla m Slalne'.
Étašcl San m “Boličce.

f_Bretffneibromá s]Jlaric sJ'Jlazúm. m Rntné SDL—ře.

(_Seffla Dnbřei m 239ftré 5 r.
Gišlomá Barbora m Sbobruffee.
Qobromolná iRarie m Ěeflé Sabíoni.
©amellomá %S'rantiffla m Střemáči.
Gabellomá QInna m Étřemáči.
Saleě Matěj tre %eleffně.
Sanečlo Sofef tb Gtřemáči.
Sešel San m $ulomině.
Sešel San to Sbor._Slaíné.
Siřičla .Dtmel m Gifté.
Soglomá QInna m šumfelbě.
Sůnel QIntonín m bor. Ralně.
Slíima Siři m bor. %ěšnici.
Qreifomá $amlina m Dríiei 5. r.
Slrrtpičla Sofef to feš'třemáči.



Ruialomá Ralcřina m “Romčm ©rábtu.
Sturla íš-rantiffet m a*Bxpfh'č;. r.

Sintra Saha) » Qinftrě ;. r.
L'inbart Soíef m žBobbafííně.
Quláffet Soíef m Sefenici.
S]Jtlpnářtomáš m Irbonicíd; 5. r.
momotnb SlBádam m $Broumy.
“Banín %rantiffeř m 33cm.
$atečta iBit m Gilenářicícb.
SDůft. p. $ecolb Sofef, běřan m *Baličce.
EBM!Sofef m &fterti.
sBotnetlomá QBeronifa m *Břibbfíami.

*Brotííomá Sborota m Sněm. Sablonici.
moíeďá ?lpoíonie me SZBelféí'ofcnici.

55321.p. iRůšičÍa žšrantiffel, farář m ?iížtomč.
mnam; Sofef m Ginffomicícb.
Gtřiman QIuguftiu m Rtucbnrtu.
Crna Sgnác m C[cmeně.

Cdyorm SDominit to Ctnbenri.
G_šicbánowá?lnna w Ěcrnčicícb.
gimera San m Saroměři.
valídyal San m Rornicicb.
Qtaier Rrifftof u) Ralně.
Qtaieromá QInna m Ralně.
C—fgtaieromáSofefa m Ralně.
Gubert San m Bol. Qalně.

Eáborffá išrantifffa m Roftelci nab Orlici.
Ereibalomá Rateřina m &!omině.
urban San w Bbfterci.
íBaněř Soíef m Ralně.
HBintlařomá Marie to Ralně.

íBítřomá Eeregie m Mobrci.

íBlřfomá Sobanna to í'omnici. ,
ElisobičtaSatub m Metrafině. nbrnem 53.

4. w Bnbřjomidu' biztřfi:

íBIába San m *Břeffticícb.

EBIábomá íBetonita m Bboníně.
Ebenenomá Imm m Metřebia'd).
c„BrošSan m tboromicicb.
SIM. p. Ěecbmau QBácL, farář me Smenffomě.
QBel. p. 'IDmořát išrantiífet, farář m “IRiroticídy.
Qufftomá kateřina, manž. žBoglomá,mžRoámitáÍc.
%Ieiíaneromá Slnarie m SDZocbn'ně.

©eifomá QIntonie m Rlatomecb.
Sarolim Sařub m “Betromicicb.

íBeI. p. Reč ilntom'n, !ně5 cídemní me SIBeíeli.
Rouřimitň San m bor. Geretmi.
Rrál San m S'Dobrífi 5. r.
arqe-t Smatčim sítím.

S'abobná kateřina m 5latě Qorunč.
í'ebinfh') San to Gteblomicid; ;. '.l'.
?ifffomá QBťronila m ayumu.
í'ucban Siří m <Išotrowicicb.

iRaioIowá Gleonora me íBítawo-Ióně.
ŽIRanbanmá ?lnna m Slnušeticicb.
Smatěičeř Scfef ro ?Dobrffi.

ŠDůft. p. s.Ú?icf;álřoQIntonin, běřan $efbřimomífí).

Wřirífomá %rantiffta m Martinicirb 5. r.
QBeI. p. Wacbbar SlBácíam, taplan m managed).
$ctlomá SDorota to SDomašlicícb.
*Brr'tíomá Smarie w Domažlicích.
QSotencomá Sateřina me í'nářicb.
$rod;á3ta Sofef m $elbřinwmč.
mature i'utáě w Díeffnici.
žRág %rantiffet m iBřegí.
Bild. p. žpra Sii-í, farář m SDrašici.
SIBel. p. ěmátet QInt., farář m Qšobumilicidy.

šéfem Sofef m wegbětomě.
€!eiman_íBoitécb » Sehnarci.
28:1. p. Cmibinger %rant., farář me ŽBoíenicícb.
SIBeI.p. Čpora San, farář m Saroffomě.
Čpud; Iomáě, učitel m Čermné Řečici.
Qrámet Matěi m žBoru.
Guftr HBoitědym Slatě Rownč a,. r.
Gtauět %rantiífet m Ěnčapecb.
TDůft. p. Smart! grantig'fet, bělan m *Blomicídg.
ŽBoltanoma TDorota m *Batromia'ch.
iBrba Soíeí m (žehlicí.
Bahnam Soíef w žRaběiomč.
Sennanomá SlBeronifa m Qipnici. úhrnem 45.

St a na o t a in .F.

5. m anmúdu' artibinrtěli:

Ěartoncomá EU?.anna m SBubiííomicid).

Sbagalowá 91mm u) .bufftěňomicíd).

Qegč ŽBincmc m ŠDrcšbině.
imeomá 21mmm Černém.

$eránet %rantiffct to Ctarém miěítě;. r.
Bili! Smartin m Bledyomě.
$oíátomá Sofefa m Čtěcbomicicb.

gšrágba San m “Rěmčicicb.
Gepomá anna n) E))Híftecbomicicb.
%Íoupil žBincenc u) (žmtšicicb.
SDoftalomáIeregie m saunu.
SDroběna íšrantiffet m $e5míromě.

©abafomá $etronila m matomém..
©ra5a s."!JZatouŠm Štčbořicidy.
(Sráaemá Sobana to Štěbořicicb.
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ad.)) .ajafenbct íšrantiífel, farář w ajati.
a,)aibutomá Imgie m ©1115.úiegbč 5.1'.
.DoQ Dnbřei m SprubčiciQ 3. r. '
Spin-nit Soíef w $olance.
.bumítomá Spebmita m $olance.
.buíičtomá Subita w Řepčíně.
gmině “Mariana m Gbropínč
blond; San m Iučach 5. r.
Saba 'ištantifiet to .bz-nb. ůiqbě.
Sánít Sofef w *'ubaíomiciQ 5. r.
Semeíitomá ?lnešfa m Dííčtu.
Silit “Iomáě u) “Jlomě mft.
Ralwoba štautifíet m íDmorfu.
Rami! Sofeí m GmtšicíQ.
Rlapcttowá Sobana w BlatuitáQ.
R(imeďt') San n) Rroměříši ;. r.
Rouupta grantiffet m ŽelatomicíQ.
Rovečné šralltiííct a *JRariana m Gmršicíď) 5. r.

Roíitmvá Ieregie me ?ZBáceuomicíQ.
Roumá Soíeía to brubém lliegbě.
Rráxtá Ruteřiua m IroubtáQ.
Rráth') Brantiífct u) Érmlbl'ád).

Rreičowá 91mm tn RonicšQ.
Rriítiuomá “Dřattěta w Gunbaít—č.

Rubita *Dlartiu m Šironl'táQ.
Runowilá autouie m Stroměřiši.

Ruíiuomá Maliaua m %řiboře
:'ibičtowá ?lntonic m &;)rllřčlll Iliegbě 3.11
:Učartowá ERogálic w (Bříboře.

Macík—má Sob—ma mt QBI'ÍCÍÍČÍII5. t.

žlRocelomáSobaua » WaíenowicíQ.
*))Zoílaromá&Rajbalena m Sahaře ;. t.
)]Jčruta íSmntiííet m Bbětinč.
“Jřefmabba Matouš me QBíiítu &. r.
“Utowátomá Qqua mc QBafeuowiL-iQ.

Dbníotgomá giarbora w BuboiateQ.
Dmelh *Dtatěim Gtatěm měítě ;. r.
Dplrtal %rantiífvt m GmršiáQ.
BBaudč San we Swell-:.

*Bamlaů Sun 11)GbíyliciQ.

s].šamlaíomá“Mariana w belicíQ.
“BamličefInuláě m WořicíQ ;. r.
5.13an Šíří m 'Břeromč.

*Břiftplomá Brautiífta m llbřičicíQ..
sJ&řitňytifomci'Iu-mie m Rmměřiší ;. r.
Duic šrantiífet m Sattomícid).
Dianne: Soíef m ČerwiciQ ;. :.
Wyblomá ©eleua m Čuubalbč.
iRoQtomá %Qběta me BBIaffťotničtáQ ;. r.
Gaparomá $arbora m \'itowli.

Cebláčtowá Mariana m (žmršicíQ.
Geibettowá Mariana m ČtčbořiciQ.
Geibler (Matouš m $itomě & r.
Geibler SIBenbeIiu m *.'uBoiateQ.

Gentag Sofef na “Dolac Štěpánomě ;. r.
Cfštotíafomá Soieta m lliegbě.

šůforomá QBittorie w ©tarěm měftě.
čpalfomá Rateřina m IroubláQ.
Smart %elix m 'IěífeticíQ ;. r.
'IiII čelí; w .bmběm úiegbě 3.1:
IilIiQomá *Betrouila m bruběm ůiegbč 5.1'.
Iomántowá “ucit m DplocaneQ.
Iomcče! EDčattiua maušelta Waibalena » Sáru:

bém Iliegbě ; r.
uliční) Soíef » IčííeticíQ.
%áňomá ?tuna m ŠillbřiQomě.
%eliďb Brantiífrt w GuQélogi.
QBráua %alcntiu u) *)IčmčiciQ.
gapletalowá Emariana m *)řeuálouicíd).
Selítowá 91mm m QllbřermicíQ.
Baumé Smutiíífa w )!ěmčiciQ. Ubruem 88.

s. m timřnfkf amer.:

žqubobatí; ?lBártamm Slatině.
Gbubáčet Soíeí u) SJičuíuě.
9610 San m ÉrašomicíQ.
s;)álomó Wario m i\rašomicíQ 5. r.
abatáíet San to GttbařiQ.
Spamránel Smattin a aim-bom miroubftu ;. r.
blawáčomá šrautiífta n) QániciQ.
©MM! “Jan 11) *JřoíicíQ.

Safeě *Dtatči u) “)IijfomicíQ 5. r.
Scuba San m Seuítowě.

aoleuc alois wc .bmě5bliciQ.
%eleb. p. Rorciáu šloriáu, bqumní íprámce

m \'etouiciQ.
Ručera SIBamí-incc m “Dol. ?Boianowiu'Q.

Ručeromá Sim-bora tn spor. BoianomiciQ ;. r.
Ručiret San m Dřcffině.
s]Jťatl antom'n m SieibrabicíQ.
Martowd Tella m Statiíitomia'Q.
ůřomát San m ?těmčicíQ.
Dubréčfomá (Marie m QilašomiciQ.
$abemetboxvá alena w ŠDačia'Q.
$aři5e! mam-tam m Siřečtmiu'Q.
Stale—namítá Ierqie m <.Učěníuě.

Qtotálet %rautifíet m susene.
C—šewčífGbuarb a mauš. Marie u) Qšořitomě ;. r.
Šitulomá 21mm m Qirůmomě.

Šrocomó Qucie w mačiciQ.



!Bl! $crnarb a Wřajbalenau) Qrowicíd) ;. r.
3emanowá s])?arianau) Dfptad). Hbrn cm 30.

IB G I c 3 f ! u.

7. w: wraliflamfkě bitrřlí:

Šillerowá Wark u) SDM. Runčitícb.
%ůlíbíerowá Šl)?arie u) Sabluleonž.

.brabinftá QBeroníta na Sablunfově.
Siřífomftá ?llšběta u) Sablunlomš.
$abudyomá Ictía to Sal—[unlowč.
*BabudnmaáQBeronita w Sablunbtvě.

%d. p. SRanba%rantiffcl, farář » thebuěm.
íBiobna %rant. m fbombramě. llbrnem 8.

8. w 14mm:

Satficů (žmeridy w 92031).3ámtácb.
iBelebůft. p. Rouarčfit Gtěpán, bifhp w mošnawč.
QBeI. p. Šl)?aier San, farář me QBiftutu.
ÉDřafarowičomá “]]řarie u) ŠDoI. ERabočowicid; 3. r.

QBeí. p. EMM Siří, farář m Šutgě.
Gturčitnmá 91mm 11)Stercftuře. llbruem 6.

9. w Rahoufíq:

Rlímomičmva anešta m 'Boftorně.
Slim; úhrnem m <Banu gefuulífd; úbům Moa,

ia! baíece rebatci oguámeni Enii, 291, !teřišto
moblitE—ámšiwoucid) poručení bubteš!

lv. Milobarh.
:)ča'ílebuim bobrobinci gaflaíi mílobarb:
1. gBrn čeftou tatclidou oíabu Smilwauteffou

m Slater—ice:3 i'ušce: p. Eom. *)iomát 231. —
se Šípi: p. San %olba10tr. - 3 snim; p.
Sef. í'ibecait ] gl. ——3e Gemilz p. Sef. Šebína
20 h:. —-3 QBefce: p. Braut. “Dmořaf10 tr. —
3 chrft. .brabiíftě: p. p.: 94mm)3abrab
niďb 1 gl., %Iorfbert Raňfa 1 al., 9. 21mm $roš=
táromá l gl., ubowé a bobrobinwwě 3 gl. -—
3e 3běři: p. išrant. Gipríanorvá 20 tr. —
3 .brobíčan: p. íšrant. Giprianoroá10 tr. —
3 IBefeli: p. anna 3elinlowá &) tr., p. Soi.
3áruba 20 tr., p. San Špačet, p. kateřina <JJřa
ličta, p. 91mm šrifaromá, p. 91mm ŠDeiíomá,
p. “BarnetMamina, 19.21mm Storbeloma ro 10 fr.,

;. “llnešta *Jřigtá20 fr., p. ?luna *IDeiIowá14 fr. —

3 s;)oličc: p. Rateřina Waíitotra 95 tr., p.
91GB.Runbeláffowa 45 tr., p. annaBištoma 45 tr.,
p. 33cm.Ručera 20 tr., p. Mid). 3tjfa 25 tr., p.

Samir Sbolešal Gmanšeltou l gl. — 3 lBrffo
wic: p. %rant. R(abrubfh'; 1 st. — 3 Sa
btoutoma: p. Rat-olínaGlamowá30 tr., p. šilip
sBabud; 40 tr., p. Lima a;)crmanowá 10 tr., p.
QBer. Šafulibes 5 tr., p. iRoaaIie (\'ittowá 20 tr.,
p. Sobana Gifenbergomá 2 st., p. žRomlie Gb:
banana 25 tr., ;. 91mm s:)ermanowá 20 tr.,
p. SImla Giforoma 20 tr., p. 9m. 3afopčanomá
20 tr., p. grant. a Magma Gutiegon 30 fr., p.
QIbam *Bobločcf20 tr., p. icregie lefatomá
30 !=., ;. (Šimon a *Dčatic Girgon 1 bí., p.
Soi. $rubec 40 fr., p. ?lbam “Bulčot 10 fr.,
p. Barbora žDřcfšuromá 50 tr., p. 21135.Sněm

cowá 10 tr., p. 91mmIeiuertowá 30 fr., p. Ibeob.
SeniMOh. — 3 í'ebníc: p. Rogábet30h. —
3 balíče, ; *Břcmbfle: pan Martin sama
20 fr. ——3 Qirna: p. ?lnt. sBerničtonxí30 tr.,
p. íšraut. Rrali! 20 tt. — 39 Gt. iBoleflami:
p. EDM.Émila 1 51. ——BRřeutu: 1). San $a
rouftí) 25 fr. —-3 iBrobce: first rebatci „$laa
boměfta“ p. QBácl. a;)aim') ! gl., p. Siři ?Sudf
mafr 10 tr., p. San <Dimmu 30 tr., p. íBáclaw
žirafa—t30 tr., p. %ilip Gebuftí; ] gl. —- 3 wee:

ftečfa: 40 tr. — 3 ?Bortu: p. Saužmufnl 151.
— Baaronbmi: p. QInt.:'icbtel ] gl. 20tr. —
3 Ěvftrě: p. úbowě25[. 25 Ir. — 3$olicz
p. úbowě išoličtí a Gabečti ] at. 75 tr. -—
3 iSIumlowa: p. Ieregie Iefařomá 50 tr..
p. <išrant QBobáče! 50 Er., p._ išrautiffta $arc
[onfowá 50 fr., p. 21mm „Sabina 10 tr., p.
močálu Ronečná 10 !t., p. Brantiffta !angerowá
10 Ir., p. %)?arta (*šlegátowí 10 tr., p. Stena
Medařowá 10 tr. — 3 SpabIoma: 1). “Marie
Dbručnítoma 15 tr. — 3 ERubu: p. Imai:
EReroučtoma20 !r. — 3 Rleuowic: p žlnan
ftagie ?Drbaletomé 50 fr., Síň a QBinc.EDhmbr
bolt ] gl. — 3 Gelčic: p. Sofcf a “Marie 3u
baníť 40 tr., p. šrautiffet ©ouffet 10 fr. —
3 “Mor. thramp: pět fwcbobnbd)ofob 1 gl.,
p. Marianna Gšfořupomá3 at., p. leolonia $rumn
nitowa ] gl., p. í'ucie (Buchmanuomá ] gl. —
3 $ifftína: p. 80fo $oufffa 10 fr., p. %rant.
a;)ouffta 10 tr., p. Sofrf Sanečet 10 tr., p. 9301:
těd) Srřiba 25 tr., p. Ieresie Račernwá 10 tr.,
p. Štěpán Roupaí 10 tr., p. Satub snímač 10 tr.,
p. %áclam $awlit 10 tr., p. %oitčd; *Bamh't
10 tr., p. Svíef Qřnpota 10 tr., p. San :lBítba
lO tr., p. Satub “Brodpáfta 5 tr., p. iWatči 2805x—

10 Er., p. grant. iIBláfet lO tr., p. Sobana Dn.
botowá 10 tr., p. črantiffe! *IDrba10 tr., p.



manšelč (Bárttomi IO h:, ftatá “Blettomá 35 ft.,
p. “)čowáf, otec, IO tr., p. *Jlmáfomá, bcera,
IO fr., ». oubomč „můšence“ 50 h'. — 3e
Gudýě: p. iíafářta 10 tt., brož těmečh) 10111,
běmečla 10 fr. ——3 nomě (balupt) 5 h'. ——
3 thánťan: p. tomářtalO tr.——3 Dačic:
p. <marie 3ámečnltomá 50 tr., ;. SnIie Gma
cbomá 30 tr., mel. p. P. ibernarb iBařečta 1 čl.,
p. Růžena ímooíomá ] gl., p. ŽUřatie$nftřiďá

40h., p. sn 92 40h. — 3%olfiřoma: p.
%rant. Dmořáf 10 tr — 3 žRečice: 1). San
%itat 50 !t., p San ůačát ] gl., ». ůebř. ibm

řá!20t1.—— 3 <.ÍRifletic: p. Btantiífta 58612
tomá lotr. — 3 Ekěmčic: p. SmctonitaČlefin=
getomá 50 tr. —-3e ©třeboboí£ic ?lnna iGo,
hopomá 50 Et. ——3 “Batavia pan Soíef
SDimič50 lt. ——3 Whita: p. 3. thenberger
1 at. - 3 iRabouG: p. Wřatěi%eifat30 lt. —
3 vuboietzp.úbomé531.— 3maci6botfu:
». EDčoricŽllftn' 37 lt. — 3 líberít. $“"
bifítě: p. “JřogálieGbolonífomá l al., p. grant.
“Jtitliííomá 20 tt., p. Roteřina ?Soláčtomá, p.
acteřina %aňtomicomá, p. ERoaálieCtráfífomá,

p.?lpol. “Bpípimomá,p. Rateřinc $rejfowá,p
Rateřina Ěermntomá, ;: iBorb “Ramanomá
po 10 h. — 3 bořit: ítečna ant. Ramaatcmá
3 at. — 3 Emalanomic: p. 3m *'iíal50h.,
p. Ecrqic Čtobitomá 50 !t., p. Rate! “Dienííit
40112— 3 Rlintomiczp.30í.3řcbačta15í.

-3 Šel-mem; m Rlabítu: p. úbomé 5 at. ——
3 SIBešniC:p.wácl. Doífellotr —3$olng:
». Ict. QBeíeIá10 !t. — 3 “Biííhy: p. Raíípar
Satubíť60tt. — 3: ©eblčan: p. Rat. Sulu:
nomá 50 b'., p. Sram. abronomá 40 !t., p. %.
moíílot l gl. — 3 ŽBltoma u Bžeroma: p.
oubomě „iběbictmi“ 3 at. — 3 .*Břeaomípd;
bor: p. EDtatie Riliánomá 5 h., p. Smarie 930
toufífomá 10 h., p. Sier. Sčoma'tomá 40 fr.,
». manšclé %oloiicomi20h, p. Soi. (Engelbert

20 h., p. %erb. i'šmntal 15 tr., p. íštantiííet
Šmatíát 20 b:. ——3 íBobízcn: p. Říčan
50 Et., p. %ilipomá 50h., ;. SRL—lůítomá10h.,

;. Qulomcomá 10 !t., p. %olíg. Runífá 20 tt.,
p. Gtěpánel 1 31., p. QBaňtoma 30h., ». Štč
panet 1 gl., p. Rateř. Qšštbomá ažlnna Rrčomá
20 lt., ;. SRoíleďí;50 tr. — 3 Ěrnamp:
p. Siři Qřemeuet 20 tr., p. “Jorma %ptoutal
20 ft., p. $(:sz 9301136!1 ŠL 60 tr. —
3 Ralně: p. Brautiffta L'ubwítomá10 fr.,
p. ant. Bledpáč 50 !t., ». Soi. Sešel 010 !t.,

p. 'D'ďarie SlBintlařomá 36 tr., p. Retal. ibm:

toňomg': 41 tt., ;. Sef. Grbenomá 10 h., p.
Sní. Grain—amdIO ft., p. Sef. Wifáífo 18 !t.,
p. grant. Gnonítá 10 tr., p. Sní. QBíbeman
251. — 3 *Jlišfomic: štol-ian ERuíane!10 tr.,
p. 53mm. „houpa 20 ft., ». ?lntcnie %pítami
lomá 6 t:., bobrobincí 5 Er. — 3 Salter:
p. San Gilenomín'; 5 gl., p. 913m—mobomíh';

40 tt., p. grantifífa (: Senowefa Ulbricbtomá
l gl., p. QIntonie Rotrífomá 40 tr., p. QIntonie
IengleromúAO It., 1). Rateřina lichá 20 fr..
p. %rant. Gimeto 10 tr., ». Ibeťla SRoítolomá
10 tr., p. Watkins Dbítaret 40 !t., p. %ittorie
Uwiromá 40 fr., p. “mat-ionuthobačebmá 50
!t. ——3 %Riloítomic: p. Ěincenc ĚeHebranb
5 čl., p. i'ourenc RIat 1 gl., ». iUčatbilba Rím
towá 30 It., 3). ERogálie$oípěcboroá 30 tr., p.

17mm Eudmt 50 !t., _negnámá151. — 3 fmato:
tomic: p. 91mm Ginomá 10 !t., p. $a:
QeHebmnb [ gl., p. Mariana SBřeífemá20 lt. —

3 ííšlaítomic: p. QIníeIm ERidna 30 tr., p.
WIariana germanowá 20 tr., p. Ietegie Gol
tifomá 20 tr., p. Wariana Dtigtomá 20 tr.,
p. Gienomeía Rořiftfomá 14 tr., p. Glifíta Gilad
30 Ir., p. Ěbefla Gcbneiberomá 10 tr., p. 33cm!
Rrál 60 tr., p. $ettonilla llmiromá 1 gl., :)
91mm llmiromd 1 gl. —- 380mtnmic: p.
Vit—milaDtigtcmá 50 tr., p. Rarolina Tsoltiíomá
10 tr., p. Rateřina Glmtrá 5 tr., p. QSeronita
Boltiíomá l gl., p. $etrouila %amrlomó 30 tr.,
p. Ratolína Stleinomá 50 b:., p. SBcnebitt ERešs
nar 30 tr., p. Gliííta Ghoboneťomá 20 !t., p.
Žena Rlaíetetomá 10 tr., p. %almtin Ramó
bet 20 b:., p. Rateřina Ulticbomá 35 Ir. —
3 “Balbancc: p. %tantífíta $olbomá 50 b.,
p. 21mmaleinomá 50 tr., San ©eibněet50 tr. —
3e 3latnif; p. EintonieDleialomá40 lt. —
3: ©miřic: Bratrům) ímotorůšemomé3 at.,
p.San Čemobotířó a manželu: 1 al., p. 81cm:
tiííet Glegát a maušelta G rot—inou 1 gl., pan
Soiei Rada :: mangelta 6 robinou 50 tr., p. San
\'itcmiítb 50 tt., p. %ntouin Gebnoutta &) tt.,
p. Soíef ůygla 50 !t., p. \'utmit 91bamira40tr.,
p. “Jimm Gcrnoborítá 20 tr., p. ?lnna “Bátab
tomá 30 fr., p. 91mm ŠDamibomá 10 tr. —
3 ŽUierotíua: p. %!vrián $cčát, farář 59 tr.,
p. San Swarm-ba20 tr., p. San \'ogmaul i 6 to
vinou 7 tr., p. 21ntom'n ašopmd; 50 ft, p. Sta:
teřina &mofta10 tt., p. grantiífet Čmib 20tr.,
p. tfsrantiífta iliglomd 10 tr., p. ?lntonie Špev



[itotrá 5 tr., p. %rantiffet 'Iitbí) 10 fr., ;. (Sme
rentiana Čmolbaíowá 7 h, t). %rant. 2303!i
6 robinou 20 fr., p. Sofcf $rottč i 6 robinou

12 rr., p. %ranttfftaČmotbaíouá 10 tr. —
3 Gbubobína: p. Číměř "Deml,farář, 1 at.,
p. QInnaRbtátomá 10 Ir. -— 3 IBeI. ibnce:
p. Sofef ňečát 50 It., 1).Rarolim Góuítetomá
30 b:., p. Soi. í'šičář 10 b:., p. “fs-tant. .bow
iframe 10 tr., ». Marie “Brečantwá 20 tr., p.
Marie 3íámaíowá 10 tr., p. Ierqie šatna:
bomá 20 tr., p. ?tnna erámowá 10 tr.,
». San wenbffet 10 fr.,p.$21una iĚaigneromá
25 !t., 1). ?lnna ?Botáífelotoá 25 tr., ». 81cm.
Rablecotoá10 tt., p. Brantiííta Šnoblotoá 20h. .,
p. anna SIBoIičilowá20 tt.,p.91nna Slámaíomá
20 tr., p. %rantiííta Spouffťatootoá 10 fr. ——
3 Iřebecbowic: p. išrant. Čermál,1něíítan,
70 b:., ». Jčepomucena Čermátobá 30 fr., p.
QInna Stánífá 20 tr., ieben neimenomam')30 fr.,
p. Qateřina $itromá 50 tr., p. <]Iiatěj Rupfa
10 ft., p. ERogáIie Silotofťá 20 tt., p. 91mm
botečtomá 5 tr., p. Jan $robt-[ft 20 !t., p.
QInna Romářífowá 15 tr., r. %rantiffta Rámotoá
10 It., 1). Siři Éebnář 10 h:, 13.Wáclaw

Šetrné! 1gl., p. San Lermáticrobinou 30h.,
p. QInna Četná 30 fr., 1). San (Šeíenet 10 It.,

1).fDorota £)otuboma' 5 tr., mel. :. San Raífpar
10 tr., p. SIBáctamČpringer 50 fr., p. fgpnef
SBubina,tapían50h'. — 3erče.p.913ác[am
Beline! 50 !t, 9. ?Bácíam Letní) 10 tr., v.
San Letní; i 6 robinou 15 tr. — SDittt) iebné
íitotptoŠBmaelgl. 50h: ——3 tněbtupectmí
*Boípifíitoma: 91.13.53., Sofefinoeatoec
30 !t. 3 ©oftiwař: 13.Marie Roalalomá 20 fr.,
p. %áclam Čtaftní; 80 Ir. 3 ohm; QBřešniďé:
13.92.32. 1 či., p. San Sanečel ílubau loter
njbo ůřabu 1 31., p. 532. "$. 1 gí., 13. Marie
čradnotoá 10 tr. Díaba .bufineďá: 1 al., 1).
Iomáč “Echión 40 fr., p. Soi. 'IBefelí; 10 fr.,
p. ibarbora ubuřomá 1 gl. 10 h. 3 ?Dobročo
wic: p. Satub (El;[apec 20 fr. 3 Qmčtnice: 1).
San Rnlič 30 tr. 3 Gbmaíoměře: p. San Sto
nopas 20 tr.. p. Sofef %itet 20 Ir. 3 fBěcb=
čína: p. Soíef“Čmáfíe! 20 h'., ». ?lnt. Webera
mann 4 !t. 3 Matoro: p. Rune 10 fr., ne
imenomaná pani 1 at., v. San Sanba 10 b:.,

3).Marie míliwečtomá 10 lt., :>Ieregie Čte:
pántomá 20 tr., p. iberbora Ěetmátotoá 10 tr.,
p. ?lnna Rubífowá 10 tr., p. ant. Šilbawí;
10 tr. 3e 3Iid;oma: p. Ieregie ajatolíl'owá

10 tr. 3 Gbíumu: p. ŽBácI. žBlaíát 20 It.
3 Iočnč: p. grant. Samečci 10 tr., p. moaálie

?ínběíowá 10 E113 íDol. Ěernoffic: p. Soi.
Sanečel 10 tr. 3e Šumbertuzp.91ntonín a :.
Soieta Sanomá 20 11.3 plusem: 19.33mm.
Iomečta 20 tt. 3 “Jřoto.“benátet: mel. p. Soi.
\'inet 1 51. to ítříbře, p. 8. ©. lgl. 3 Sino
tpic: Sof. žBrabáč 20 It. 3 Mělník:: 1). San
(čmib 50 !t., p. anna $otorná 50 Ir, neimcs
nomané oíobtš 1 at. 90 tr. 3 rebafce „SBIabo
mena" : nelmenotoaní; 2 5(. „Se elanébo: wel.
p. Gilbert *meágta [ gl. 50 b:. 3 Ietče:
me!. 3). 8tant. fBDÍtřido [ gl., p. íBIašei Gis

meče! 1 5! 3$oleííinz p. %rant. t;)rbína20tr.
3 QBetmat:]: Čarf 20 fr. 3 faro Čebowítě:
3 a! 30 It. 3 Silemnice: bůft. p. 81cm. Ear
toč 1 gl. 90 tr. 3 gBei-ímotoa: p. QBácl. Rarlas
o bceron 1 gl. 10 tr. — (13.(Marie QBawátomá

4 si. ——$. 91mmišatoubtomá lé.— $. annaŠDtaŽanowá20 fr. — $. grant. ledna 151. —
“B. Tyrant. 811g! 10 fr. — SB. QBácI. íBeneč

10 lt. — 92 ?R.20h. ůbrneml425l. 30h.

r. 111.2a mimo to 1 at. a 10 fr. na ftříbře.2.5Jča ítambu metropolitního dorámn išáně
*Brašítébo: $. Skatči Črámd 10 tr. —-—$aní
$arbora Ramenowá 10 tr. ——$. San ?Bri'
9th 10 fr. — $. grant. Gmatoě 10 tr. —
3 obce ©oroměřic při íměceni noměbo !říše
5 at. — 3 QBltoma :: ":Břetotoa:p. p. úbotoé
Sběbictmí 1 $!. — $. *.Uřatěi Gabriel 1 at. -——

3 %ett. Wegeříčí: $. QBácI.Rreiíta oman:
šeltou $arbotou 2 gl. — $. Sof. ťiebegeit23l. ——
“B. QIIoiG$ěbnif 40 tt. —- 3 Spamy: 23cm
San mym, toítelnit, 1 51. 35 tr., p. snima
Zurečfotoá 30 tr., p. QIntom'nIurečet 30 tr.,
p. QIIbertina ípracbotoá a 1).So[. ŠDřimal30 tr. —
3 ŠDřemoúoític: $. “išrant. ?Begloia, toope:
rotor, 2 at., p. (Eugen 3eman, poleínt'),50 !t. -—
3 Qeneííic: $. slššácl. QBeiíelt, p. Smat-ie©ni=

(koná, p. Sobana Glamifomá, p. Marie Spell:
letovod, 13.Marie Rochmanomá, p. QInna ©tagíe=
rotoápo 50h. — 3 RIenomic: $ ?lnaítagie
Drbaíe! 4 51. 50 fr.,8iř1' :: HBincenciaWunbr
bolt13[.— 3 Ěelčic: (B. SofefažDtarie3u
Bani! 1 gl., íšr. Coufíet20 Ir. — 3 Žmčlnt'taz
1). San Gdymieb50 tt. — 3 tnčbtupectmí
$Bofpíl'íiloma: neimenomaní; 50 fr., tej ne—
jmenowam'; 40 tr. úhrnem 27 31. 56 tt. r. 111,
tterešto milobarb na patřičná mina iiš iíou obe:
mgbánt).



V. 0 ťuibád) fběbictwím
won'tncb.

'Děbictmi má gpřebenlód; [et jentě něfteté
mam na fllabě, a aby fi ie tající) idpubní člomčf
giebnati mobl, íuíšilo cenu ieiřdp. Sef: cena nč'

Eterbd; tat nepatrná, šet pobobuě tacíníyd; fotma
tbc náma. 3mláfftě ganabatele tnibomen na mtb
můbet oblíbené a taftěš užitečně tnibt) tumor—'
ůuieme.

HB řebitelftmí Gmatoiauítěbo 'íDčbictmí, těž
m tnčbtupcctmí Satoílama *Boípinila m <Bray—,

Gb. .Sbólgla ro Dlomouci a &%ŽBiuifera w $tuě

icít boítati náflebuiicí tuibb w ínišeuě ceně:
Biblí Čcfťn čili přímo fwaté ftarěbo inoměbo

gatona. 5133ch ottám. Cttan 1433, bříme ga
2 at., nyni ga 1 „at. 5 tr.

Qboftilla aneb wbtlabp a rogiímáni na emaugclia
nebělni a ftvatečni ob Dr. Suuocencia šrenda.

'Díl [. břimc 3a 1 st. 84 tr., nyní ga 60 tt.
mil ll. " " 2 " 44 " " " 1 st.
CDi! Ill. „ „ 1 50 „ „ l 31.

©“ IV. obfabuit'cí ménabt) na cpifftolb celého

_ rotu, bříme ga 1 .at. _50 tr , nyni ga 60 tr.
Bimot snima a Gvaňtclc naňcbo SCŠÍWC

Sirma. DD P. \Baut. Šieumamta 2 bilb,
břimc 5a 3 31., nyní oba _;a 1 čl.

„Margita mbfmětluiící imaté Obřan; neb cerc:
monie, iidň ušima íwatá círfem tatolidá při
meřeinbd; íluabád) .Bošíd). Db Sof.Č1ůtfa.
'Dříme ga 1 51.50 Ir., nlpui ga 80 tr.

Qnňmml ;úbama. ©bírfa pomibetmramníycb
! mgbčtaui libu třcfťanftěbo, břímc ga l gl.,
nyní ga 50 tr.

QBcčcrní rogmlmvo, břímega 35 tr., nbní
ga 15 tr.

Čcmútowa robim, bříme „ga1 at., nbní
ga 80 IT.

Ellu—nudum. togilmlml, břime ga l gl. 50 tr.,
[nyní ga ] 5[. 20 fr.

QBůbtc břlňnltů ?txbmíta (Sranabítěbo. :Db
Sana %r. "Deíolbb. Etran 733 3a 1 gl. 40 !t.

<Bc.—,;Iicintla.

Shoot , ntrvcni a nutil) ©mahjd) a
Gmi—tic Božích. Db Spug. Rarllla I. II.
a III. bil (ge abc ieíftě boítati a fice tajbí;
bil po 70 fr.; amífaf poflcbni bma bili; Hou
i; úplně ročebráub.

Eěš [;e boftati me mffed; tněbtupectmid;
náflebuiícímbňath); !Belllčbo tandorálu,
Herb; běbictmí m roce 1863 a 1864 mbbalo.
mmm, čili mečerui pobošnoít cídemní o

nebělicb a flawnofted) “].šaně, té; :) imatcid;
čumím; a Gmětic 23056). 213“Bragu na:
(labem Šaría $cltmamua 1864. QBemeltém

formátě 6 notami sa 40 fr. 933 malém for
matě be; not ga 25 tr.

Šalmomč ncňvoml a antiíont) %)?arianftě.
„ 28313rage,ítlab Rat—la$elíu1anua1867,3a 6 tr.

Gfolnl !aucionólt! 5 rosťayxSebe Gminenci
neibůítoiněiííibo tnišete $ana91rcibifhlpa *Bmšf
ftébo Bobřicba. Geftamil a mpbal 233.$rabáč.
šlfab Rat-la cliellmalma 1868. 5133malém

formátu, m tubě maat—ěga 18 tt.
Imm tancionálet ieft pro ntolb arcibiecěfe

prašíté přebepfán touf. můuofem 5 hne 26. aáři
1864 č. 7444 a též i m iinbd; biecěíídp sam—ben,

má proto ieft ucimónc bůh—šité,že tím mím-tou
mtaftt' irbnota me apěmu aípoň menuíd; pííní
fe ganábá.
“.quč na oftawu fmatěbo Sana “)řcpomuďěbo.

?B “Braga 1865 3a 6 tr.
mein! pífnč. HB této fnišce iíou obíašenb

míícďt; m tancionálu gabruntě meífui piíně
h'muě ptwuíd) třcd) flamnoítuícb. Dmoic
\nbbáui, iebno 6 píímem [atinítbm, brubé
6 fratturou ga 8 tr.

Gira—tuni bobina) ;a mrnně. What SIBinc.
Qirabáč. C5 pomolením ueibůít. řm'š. arci

biífupflébo Drbinatiatu. HB “Bt—age. šttab
Rada $el1manna 1865 ga 10 !t.

Rba [ib anebo nětteré bran-ímo f. 1). 5 III.
řa'bu ím. grantifíta při ílanmém pobřbu aneb
me mbroční bm úmrtí nětterě bůíešité oíobp dpce
oificium čili pobožnoít ga mrtroé gpíwati aneb
obyčejném blaíem fe mobiiti, poítqtuie mu tato
fm'šcčfa onu celou pobožnoft ro řeči čeftě. Seft

němedům pifmem čili fratturou tiíítěna.
niz-„\mu ; bobinct cirfcwnícb připabaií

dá) na QBoší bob mánoční, pat na gelem')
čtmrtd, mení) páteř, bílou íobotu i na ben
buffiřet. Qpral íBinc. &abáč. HB“Brasa
ěHab Rada $ellmanna 1864. HB: mstitém

oftáwu 6 notami ;a 50 h'.

thčt 23mm,
Iamm: n'! p_řimetronoíimím Qrdmu

a řebitel„bicími,
%


