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PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

GENESIS. — POVOD.

Prvá a bezpochyby i najstaršia kniha Písma svätého nazýva sa obycajne
gréckym slovom Genesis i v latinskom preklade; po slovensky mohli by sme ju
nazvať Knihou pôvodu preto. lebo sa v nej rozpráva o
hriechu, národa izraelského. Tú knihu spísal Mojžiš, od

vode sveta, človeka,
ha ľudu izraelskému

ustanovený zákonodarca, pravdepodobne ešte pred vytiahnutím lzraelitov z E

ab! skrze ňu položil základ zjaviť sa majúcemu zákonu, a spolu do pamlti pri edolu izraelskému veľké smilovania, ktoré Boh preukázal otcom, keď ich zpomedzi
všetkých národov vyvolil, aby ich bezprostredne sám svojim zjavením vyučil a veľké
dielo vykúpenie medzi nimi pripravil.

Kniha táto roz
egyptského, syna J ubovho.

ráva dejiny, počnúc od stvorenia sveta až do smrti Jozefa

Genesis čiže Knihu pôvodu môžeme rozdeliť na dve čiastky.
Prvá čiastka (hl. 1—11.) rozpráva prodejna; pokolenia ľudského až po vyvo

lenie Abrahámovo.
Druhá čiastka (hl. 12—50.) podáva dejiny praotcov od

až do Jakubovej a Jozefovej smrti v Egypte. A každá táto č
na päť dielov.

Prvý diel ]. čiastky obsahuje.

olenia Abrahámovho
astka rozdelená je zas

„Dejiny neba izeme' (2, tl.—4, 26.); druhy-'
„Dejiny Adamove'(5,1.—6,8.); treti: „Dejiny Noemove' (6, 9.—-,929.); átvrt. '
„Dejiny Noemov

Prvý diel čiastky obsahuje:ovďchsynov'(10,l.—11,9.); piaty: „DejinySemove' (11, 10.—).„Dejiny "rámom“ (11, 27.—25. 11.); druhy:
„Dejiny Izmaelove' (25,12.—18.); treti: „Dejiny izákove'(25,19.—35, 29.); štvrtý:
„Dejiny Ezauove' (36, 1..—37); platy: „Dejiny Jakubove (37, 2.—30,.25)

HLAVA 1.

Stvorenie sveta: neba, zeme, ostatných
veci a človeka.

1. Na počiatku“ stvoril Boh') neho
a zem!) (Žaim32,6;135, 5; nad. 18,1;

Sk. ap. 14, 14; 17, 24.)

\) Ked elte nebolo ničoho. „Na počiatku stvorenie viditeľných veci! (Eilem.) Tento veri ako
úvod a nadpis celej rozpravy o otvorení; t
patri do leeťdennehostvorenia. Stvorli,t ..j učinil
: ničoho. (Srov. 2. Mach.?

2) Teda Boh je bez počiatku. (Str.)
8) 'i'. j. vletko. čo je, bez výnimky, je od Boha

stvorené. V tomto emyale zname ne a zem
vhtko mimo Boha. (Srov. Exod. 31, 17. luL66,1.
Shut. ap. 17, 24.) Srov. KoL 1,16, a dekret vatikán
skeho snemu, nd. ll.,h „Boh a iatkom čaau
dvojaké tvoretvo : nlčoho etvori, duchovne a
telesne (tvoretv ) totilt a sve

človeka,V.mm Žixyhlxdoenyoz duch.; : gold-mPOI“

2. Zem však bola pustá a rázdna').
a tma bola nad priepasťou, a Duch
Boží“ vznáša] sa nad vodami.

3. Tu riekol Boh“): Bud svetlo!
A bolo svetlo. (Žid. 11, 3.)

4. A videl Boh svetlo, že je dobré“):
a oddelil svetlo od tmy.

l)Zem znamena tu beztvárnu hmotu, chaos.

Nebolo na nej ten ho Šriadku ani žiadne]krásy a ozdoby, raatinna zv
!) Priepaať znamená obyčajne more; ale more

zjaví ea neakoriie podla v. 9. Preto priepasť zna

mená tu tiež chaos, ktorý vyaiovuje aa i „vodami'.') Duch Boti, t. ]. lámBoh,kt _tu ob
razne predstavu ako dych (Ztat.), ktorý.vletkým
veciam dáva (v ych ) život a teplotu. „Vznuaiaa' chystá aa kona svoju vlemohúcu stvoriteľ
aku vôlu.

0) Boh, Pán najvyili, rozklaaLaajeho všemohúonoeť vykona

lmenDohrým Boh. čo jeho atvoritelekejvôli zodpovedá,“tak ake ho Boh chce ma
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5. A nazval“ svetlo dňom“) a tmu! ovocie a majú semeno, každý podľa
nocou: i bol večer a (bolo) ráno,
deň prvý. ')

6. Riekol tiež Boh: Bud obloha
v prosired vôd: a del vody od vôd.

7. A učinil Boh oblohu“), a oddelil
vody, ktoré boly pod oblohou. od
tých, ktoré boly nad oblohou.“) A
stalo sa tak. (Žalm 135, 5.)

8. lnazval Boh oblohu nebom: a
bol večer i (bolo) rano. deň druhý.

(Jerem. 51, 15.)
9. Potom riekol Boh: Shromaždte

sa vody, ktoré sú pod nebom, na
jedno miesto: a ukáž sa sucho. A
stalo sa tak.

10. A nazval Boh sucho zemou,
a shromaždené vody pomenoval mo
rom. A videl Boh, že je to dobré.

(Job38,4; Žalm32,7; sa 12.)
11. A riekol: Splod zem bylinu,

ktorá sa zelená a vydáva semii, a
stromovie plodné, ktoré nosi ovocie
svojho druhu, v ktorom by bolo jeho
semeno na zemi.“) A stalo sa tak.

12. A zem vydala bylinu, ktorá
sa zelená a nesie semeno svojho
druhu, i stromy, ktoré prinášajú

l) Pomenovanie jednotlivých tvorov je zname
nim vlady nad nimi. (Ziat.) Meno veci vyalovuje
jej podstatu.

!) Teda svetlo slnečno. Striedanie dňa a noci
zaklad! aa teda na “kone Belom. —

Starýma Noovýrn Zákonom!

Bo'imkoieniemludskeo poriadku,
ho k vyliim pravdlrn: Na počiatku bolo slovo. To
bolo to pravé avetlo. Ako atvoreue svetlo uhnaio

či? )tak toto duchovne avetlo zahaha tmu bludov.
a) Boh mohol ten svet v okamleni, celkom

vinutý a dokonalý stvoriť, _ahclradlej pripustil iatýpodup vývinu zodpoveda ciprinodaenoati veci,
ktorú rastú, zdokkonalujú múa naa hynú. Postup
a poriadok otvorov mum m a born pre vuje
múdroata všemohúcnoet liu. o tu ev. smo

dňom rozumie, to je dľa av. Auguatíua tažko
rozhodnúť. Pododdi'iami môžeme tu rozumiet l dlhšie
dob, ktorých počiatok menuje m rlnom a akon—

e večerom.

i) Vzdušný prieaior, ktorý ieieao remake objímaa od iných telieah oddeľuje.
5) hry v oblakoch, ktorú padajú na zem, ked

aa uebeake stavy otvtvo'n. (7. ||. 12.2a1m103,13.),
na rozdiel od vod na aemi.

') Zmienka o aemene akop roetriedku uc
vania rastlin-tva v jeho rozmanitých druhoch 1:1
aorhuje múdrosťa proueteinoat Božiu, ktorou svoje
atvoratvo zachováva.

svojho druhu. A videl Boh, že je to
dobré.

13. A bol večer i (bolo) ráio, deň
tretí.

14. Tu riekoi Boh: Buďte svetlá
na nebeskej oblohe. delte deň od
noci, a budte na znamenia i na časy
a dni a roky. “ (Zalm ms 7.)

15. A svieťte na nebeskej oblohe
a osvetľujte zem. A stalo sa tak.

16. A učinil Boh dve veľké svetlá:
svetlo väčšie, aby panovalo nad
dňom, a svetlo menšie, aby panovalo
nad nocou: i hviezdy.

17. A postavil ich na nebeskej
oblohe, aby svietily nad zemou,

18. a panovaly nad dňom i mocou.
a oddeľovaly svetlo od tmy. A videl
Boh, že je to dobré.

19. A bol večer i (bolo) ráno, deň
štvrtý.

20. Riekol ešte Boh: Vydajte vody
plaz živej duše“, a lietač (lietaj) nad
zemou pod oblohou nebeskou!

21. l stvoril Boh velké zvierata
vodné, a všelikú dušu živú a hýba
júcu sa, ktorú vydaly vody')
ich druhov, a všelikú lietač jej
rodu. A videl Boh, že je to dobré.

22.1 požehnal ich a riekol: Plodte
sa a množte sa, a naplnte morské
vody: ivtáctvo nech sa rozmnožuje
na zemi.

23. A bol večer i (bolo) ráno, deň
„. piaty.

24. Riekol zasa Boh: Vydaj zem
dušu živú, každú podľa jej rodu, ho—

1) Since, meniac a hviezdy majú ukazovať ludom
atrauy sveta a povetrnoal, označovat rozlične, pra
videlne aa majúce čaay ako súdnianhúř'aa'ejba,žatva atd., zvlalte merať y,a

tova! vzraatu a zdaruemu vývinu tvorov ne
vy nutne potrebného svetla.

!) lepšie hebr.: :Neeh na vody herni-lahemžia

clmiaaHvočichami.Takteda-omni.mm;?že vodne žlvočihtvo vzniklo z vody. — a
„živú duh' vo avltom Plane ěaato

o.vlaatr'ie dušu, akú ml človek, a ktorú ho Bohu po

dobnýmď'čiuhoalektorúkoľvek.me atvorenie', čožije, buďto buďiozver.
3) Sprúvnejlie hebr. . .Ktorými aa hemtia vodky."
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väda') a zemeplazy, i poľnú zver“
podľa jej druhu. [ stalo sa tak.

25. A učinil Boh poľnú zver podľa
jej druhu, i hovädá, a všeiiký zeme—
plaz, každé podľa jeho rodu. A videl
Boh. že je to dobré,

26. a riekoi: Učiňme') človeka na
náš obraz a na našu podobu“); a nech
panuje nad morskými rybami, nad
nebeským vtáctvom, nad zvermi a
nad celou zemou. i nad všelikým
zemeplazom, ktorý sa pohybuje po
zemi. (l. Kor. ll, 7; Kol. 3, 10.)

27. A stvoril Boh človeka na svoj
obraz: na obraz Božistvoril ho, muža
a ženu stvoril ich.

(Sir. 17, ]; Mal. 19, 4.)
28. [ požehnal ich Boh, a riekol:

Plod'tesa a mzmnožujte sa. a naplňte
zem, a podmaňte ju, a panujte nad
morskými rybami, nad nebeským

1) Domace zvierata.
2) Zvierata na zemi stvoril Boh aim (v. 25.).

Tomu neprotivi za, to tu rozkazuje Boh zemi ab
ich vydala; tým chce len ukazal na docelazema
hmotný pôvod zvierat a na veľký rozdiel medzi
zvieraťom a človekom, ktoreho telo je zice zo zeme
učinene, ale jeho dula je na Boží obraz otvorena.

„Slovo toto vykladajú ov. Otcovia o najovl
tejle Trojici. Vletko ine otvoril Boh jedným olovom,
tu ao by oa najprv tri bohkééooobyaooebou
radili. (Rekor Nysa.) — Ale istotne značí ono. to

h akobv zvlašte rozmystene a opatrne chce
stvoril ovoj obraz. človeka. .Nie to by ovoj večný
úmysel potreboval eite raz rozmyoilel,n tele b
nemohol jedlnk alovom .Stah oai' svetom č
otých duchov vot dat. Ale človek vysoko otojí
nad nerozumn tvomtvom. dia tela oíce zviera—
tAm,dľa duše hu príbuzný. Naj le dielo Belic
a koruna vietkých podriadených vorov (toho vi
diteľného Iveta) je otvorenie obrazu Božiehof
(Hummeiauer)

.) Obraz a podoba. Tieto aiovd maLú jeden výmam. pôvodná hebrejskú oonova mala y aa slovne
prekladal: .V naiom obraze dla naňho podoben
otva.' Sv. Otcovia nachadzaju Botto podobenotvo
v celom človekovi. v cele' ooti človeka,
nadovšetko a v prvom rade v jeho duchovnej, ne—
omrteinej duši, v odbleoku Boha, ktorý je naj
člotejlí a večný duch; v rozume a ovobodne von,
v ktorých sa odrazommyslenie a chcenie lie;
potom v jeho panovaní nad viditeľným otvoren
otvom, podobnom bolakej prozretel'nooti; napokon
v priamom drkaní tela. vyraiajúcom toto panstvo; pôoo
v reči myšlienky l vôľu vyjavujúcej;
jeprirodzený obraz Bozi v človekovi. Telo je nie
obrazom Bolím. ale dôkazom a znakom (prirodze
ného) obrazu Boueho v ndo. — Boh prveho člo
veka obdaril milooíou a tým povýiili tento obraz
na dokonale podobenotvo. ktore on zvlilte konaním
ctnooti viery. nedeje a lásky prejavuje a dokomiva.

v zraku. Todeň

9

vtáctvom. a nad všetkými živoči—
chami, ktoré sa pohybujú po zemi.

29. [ riekol Boh: Hľa. dávam vám
všelikú bylinu, ktorá rodí semeno
na zemi, a všetko stromovie, ktoré
v sebe nosi semeno svojho rodu,
aby vám boly za pokrm,

30. i všetkým živočíchom na zemi,
i věelikému nebeskěmu vtáctvu, a
všetkému, čo sa pohybuje na zemi,
a v čom je duša živa, aby maly čo
jesť. A stalo sa tak.

31. A videl Boh všetko, čo učinil,
a bolo to veľmi dobré.“ A bol večer
i (bolo) ráno, deň šiesty. (Marek7. 37.)

HLAVA 2.

Zasvätenie siedmeho dňa. Vysadenie raja.

Stvorenie Evy a prvé Eociatky stavu man—eisk

]. Tak boly dokonané nebesd i zem
a všetka ich okrasu. ')

2. A Boh dokončil siedmeho dňa
svoje dielo, ktoré činil: a odpočinul
v deň siedmy od všetkej práce, ktorú
bol konal.

3. A požehnal deň siedmy, a po
svätil ho: lebo v ňom odpočinul od
všeiikého svojho diela '), ktoré Boh

stvoril, aby (zho) učinil.2.Mojž. Z). 11; Žid. 4. 4.)
4. Toto sú dejiny neba a zeme.

ked stvorené boly; v deň, v ktorom
učinil Pán Boh nebo a zem:

!) Vôbec vietko, čo Boh otvoril. bolo dobrló, baveľmi dobre. Boh nie je pôvodcom zleho; eěo
on otvoril. neootalo dobre. tým menej veľmi dobre.

!) 'l'o ä-vletky bytnootl na nebi a na zemi.Mio-to .o ma hebr. vojaka: tleto od: hviezdy,
vtáctvo. ryby, zvierat! a tudott.vo

!) Boh odpočlnul od ovojho diela, t. j. preotal
tvoril. alebo: ul nijakých nov ch druhov v prirode
netvorí. Na miesto otvorit akej činnooii Belej
nastúpilo jeho pOeobenleleako zachovavatel'a o ria
ditela ov_eta.Boh ustavične účinkuje. lebo bez

ovet nemohol by obetu. Boh pote na!
oiedmy a posol!" ho, t. j. novltil ho nebe,

ovojejolulbea halprdcta uibei'udokej.Siedmideti je deň ovlteho odpočinku Plnovho. Aj člove
muzi lvitiť deh Plno, a oluibou Bohu ho zvlllte

v.!covat Za cenu zachovdvanla či avltenia dha
anovho obdrti človek účasťna vletkom ponímaní.

ktorého je jeho prirodzenosť schopna | potrebna.
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5. na zemi ešte nijaké poľnéprútie
nepučalo. ani nijaká bylina na lúkach
nevzchádzala: lebo Pán Boh ešte
nedal dažďa na zem, a 'nebolo člo
veka, ktorý by obrába] zem.

6. Ale prameň“ vystupoval zozeme,
ktorý zvlažoval všetok povrch zeme.

7. Spôsobil teda Pán Boh človeka
z hliny zeme, a vdýchol do jeho tvari
dych života'), a človek stal sa živou
bytnosťou. (1. Kor. 15, 45.)

8. Ale Pán Boh bol vysadil') od po
čiatku rozkošn ' ra"): do toho postavil
človeka, ktoré o [ spôsobil.

9. A vyviedol Pán Boh zo zeme
všeliké stromovie na pohľad krásné,
a na jedenie chutné; tiež strom ži
vota prostred raja, i strom poznania
dobrého a zlého.“)

10. A rieka vychádzala z miesta
rozkoše k zvlažovaniu raja, ktorá sa
odtiaľto delí na štyri hlavné rieky!)

11. Meno jednej je Fison: táto tečie
okolo celej zeme Hevilat, kde sa rodí
zlato. (Sir. 24, 35.)

12. A zlato tej zeme je výborné:

!) Sprdvnejlie; hmla.
2) 'l'o jest dulu. Telo a dala sú podstatne roz

neu; avi-lt telo je podstatne čiastka ľudskej pri—
rodzenosti, reto telo a dala boly spolu stvorené
i spojene. ('I'Lm.) Dych života: Opis s mina len
zjavenie života, to, čim sa život zovn torne pre
javuje: dýchanie.

3) Vo svltom Pisme priviasthnjú sa Bohu ind
ske účinkovania (na pr. videl, soatúpil, prechodll
as, poetavil) a ľudské city (oľutoval. nahneval sa),
aby nám sv. Písmo srozumlteľn bolo; onevdč
my ludia o Bohu, hoci najčistejlom duchovi, len
po ľudsky hovorit vieme.

4) Hebr.: Zithradu proti východu v kraji Eden.
5) Z raja dva stromy menovite spomina sv.

Písmo: strom života a strom poznania dobreho a
zleho. Stromu života dal Boh zvlaštnu silu proti
slabosti a smrteľnosti tela. Lebo ked Adam zhrelil,
vyhnal ho Boh z raja, .aby snad nevystrei ruky
svojej a nevzal ] so stromu života a nejedol a ne
žil na veky". (3, 22.) — Strom poznania dobreho
a zleho ma svoje meno od účinku, následku, ktorý
dla vole Boh] malo polivanie zaklzaneho ovocia
toho stromu. Na tomto strome sa malo dokazat,
či sa Adam prve dobre a či pre zlé rozhodne, a
: odmen poslušnosti alebo : poku neposluš
noeti ma Adam zo svojej zkúsenoeti ozvediet sa
rozdielu a rotivy medzi dobrým a zlým. Tak stal
u v n ku pre Adama skutočne stromom po
znania dobreho a zleho.

0) Na ltyri ramena., : tých ltyroch len dve:
Tigris a Euirat podržal svoje pôvodu
pod týmito vidime ich

e mena, a
na najnovších mappdch. Boh

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

tam sa nachodí bdellium') a kameň
onyx.

13. A meno druhej rieky Gehon:

táto tečie okolo celej zeme Etiolpekej.14. A meno tretej rieky je igris:
ta tečie proti Assyrii. Štvrtá však
rieka je Eufrat.

15. Vzal teda Pán Boh človeka')
a postavil ho v rozkošnom raji, aby
ho obrábal') a ostrihal.“

16. I prikázal mu a riekol: S ka
ždého rajského stromu jedz;

17. ale so stromu poznania dobreho
a zlého nejedz: lebo v ktorýkoľvek

deň by si z neho jedol, smrťou zomrieš.
18. Riekol tiež Pán Boh: Nie

je dobre človekovi byt samotným;
učiňme mu pomocnicu') jemu po—
dobnú.

19. Keď teda Pán Boh učinil zo
zeme všeliké pozemské živočíchy a
všetko nebeské vtáctvo, priviedol
ich k Adamovi, aby videl, ako ich
pomenuje“; lebo ako Adam pome
nuje ktoni živú dušu, to je jej meno.

20. A nazval Adam ich menami
všetky hovädá a všeliké nebeské
vtáctvo, a kdeaké zviera zeme: ale

re Adama nenašla sa pomocnica,
orá by bola jemu podobna.
21. Preto dopustil Pán Boh na

Adama tvrdý sen“); a keď zaspal, vy

1) Bdelllum, drahú, inbezne vohavl miazga nie—
ktorých stromov.

!) Adam bol stvorený mimo raja, Eva v raji.
!) Aby vykonlvai svoje panstvo nad prirodoo.

Obldbillnle toto bolo pracou bez namahania, pracoura osi .
4) Pre seba, žeby ho i s nadprirodzenými mi—

loatami skrze hriech neztraill.
5) Lepšie: Bude! smrteľný. Harol.) K teleanej

smrti pridruli aa smrť dulevrui skrze odlúčenie
ale od Boha a Maiedkom toho smrt večne skrze

zatratenie.
.) V iočnosti života, rodiny a cieľa.
7) 0 s točnom privedení zvierat k Adamovi

nie je reč; ale Boh učinil Adama schopným, aby
nliežitom a pozornom uvaleni ich podob , zvia

tnosti a spôsobu žitia kazdemu zvieraťu meno.
ktoré mu zodpovedá. Tak oavedčil Adam i tvoje
panstvo nad vletk mi zvieratami a zlroveh vzbu
denl bola v ňom ! iba po pomocnikovi, podobnom
jemu.

') Dia mienky sv. Otoov bol tento tvrdý sen
vlastne vytrženia ducha. V tajnom videni ukazuje

Adamovi všetko, čo sa s nim a okolo neho

&
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ňal jedno z jeho rebier, a to miesto
vyplnil mäsom.

22. A Pán Boh vystavil z toho
rebra'), ktoré vyňal z Adama, ženu:
a priviedol ju k Adamovi.

23. ] riekol Adam: Konečne to je
kost z mojich kosti, a maso z môjho
masa: nech sa nazýva mužena, lebo
je z muža vziata. (1.Kor. 11,8.)

24. Preto opusti človek svojho otca
i matku, a prilne k svojej manželke:
a budú dvaja jedným telom!)
(Matuš 19, 5; Marek 10, 7; 1. Kor. 6, 16.)

25. A obidvaja, Adam totižto a
jeho žena, boli nahi a nehanbili sa.“)

HLAVA 3.

Chytráctvo podvodného hada. Pád člo
vekov. Jeho Výhovorky. Pokuty za hriech.

1. Had bol úlisnejšt ') nad vše 'ch
živočíchov na zemi, ktoré učinil
Boh. Ten riekol k žene: Prečo vam
Boh zakázal jesť so všetkých raj—
ských stromov“)?

2. Ktorému žena odpovedala: Z
ovocia stromov, ktoré sú v raji, jeme:
deje, a osvecuje ho v duchu ota omstve stvorenia
ženy a význame manžel-tva. [( potom Adamzo
snn sa prebudil a Boh mu ženu priviedol (v. 22),

hnedalovamiosvedčil,“ mujespůaob jej stvorenia)(v. 23.) ako i význam a cieľ manlelstva (v.z-i'
znamy.

!) Aby bolo patrné, že je žena toho istého pe\odu a tejže pr rodzenostl ako muž, a že jej na
ľudské dôstojnosť a tie priva prisiúchajú ako mu—dj“

v!) Bohod latku ustanovil stav manželský.

ako nerozlněn spolužitie jedného muža a m;;leny. Svlaok stavu manželského je tak nero učn
ako ľudské telo, lebo jeden muž a jedna žena sú
jedno telo.

3) Preto, že boli prlodeni ruchom nevinnosti.
(Sv. Aug.)

\) Diabol zévidel ltastieoľrvýchk ľudi a hľadelich zahubil. Tento .vrah tku s Iuhér'
(Jan 8, 44.) použil hada za ndstrojmu.,pokuhnia aby
sviedol Evu, a hovoril k nej skrze neho.

8) Eva obdarené velkým poznaním prirody. ve—
dela le had ako nerozumné zviera dľa svojej pri
rodzenosti hovori! nemôže; mohla súdiť,
nadobyčajnýms bomd ostal reč, alebo že vyula

tnost hmori nej : hada. Ale už u okolnosť,

že tútolbyĺtnosľ opovažuje aa hovoril o prikazaniže to mylllenky pochybnosti a ne—
dôvery v dobrotu a Illaku Božiu budi, mala Evu
varoval, aby si dala pozor. Ale vletečnosľ sa v nej
vzbudila; že sa so avodeom dala do reři, bol prvý
krok k hriechu.

')zléakoonpoznali
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3. ale z ovocia stromu, ktorý je

Ľrostred raja, zakazal nam Boh jest.a i dotýkať sa ho, aby sme snad
nezomreli.

4. ! riekol had žene: Nijak ne—
zomriete smrťou! (2. Kor. 11, 3.)

5. Lebo vie Boh, že ktorýkoľvek
deň z neho jest budete, otvoria sa
vaše oči: a budete ako bohovia,
poznávajúci dobré i zlé.“

6. Tu videla žena, že je to strom
na jedenie veľmi dobrý, na oko
krásny, a na pohľad utešený: a vzala
z jeho ovocia a jedla, a dala svojmu

mužovi, a ten] (tiež) jedol!).,25 33; 1. Tim. 2, 14.)
7. l otvorilsy sa obom oči'); kade

náhle poznali, že sú nahí, sošili fí
kové listy a spravili si zastery

8. Aked počuli hlas PánaryBoha,
chodiaceho po raji pri vetríku po

anpoludni, skryl sa Adam i jeho man
želka pred obličajom Pána Boha
v rajskom stromovi.

9. Tu volal Pán Boh Adama a
riekol mu: Kde') si?

1) Diabolzazagiera Božiu pravdomluvnosľ. A abyženu omlimll, a y jeho lži uverila, upodozrieva ia—
skavé úmysly Božie, obviňuje ho z neiľachetných
pohnútok, že nie z pravej tlaky k ľudom, ale zo

uvisu a neunjnostl dal imt o rikaaanle, lebo ne
ehee dopustt aby Bohu rovn mi boli a dobré aNajprv vyhéha zo ca
sratch pred smrťou: .Nijak nezomrietet' Potom
budi v dull ženy nesriadené, yiné zladenie toho
skrytého najvyHieho dobra,a boli ako Boh ve

i. Tak dostava sa k svojmu cieľu.
!) Eva, vediac prikaz Boli, a slyllac slovo diab

lovo, chce vlastnůzl očami zkúmat prirodzenosťstromu, ab zkus ktorému z nich mé uverit.
Ale oči duc boly v jej poznaní skrze hriech chy
apochybounia už zatemnené,baismyselnou do
stou jej telesných očú redpojaté. Prl tej plemene.

ktoré nastala v jej ci, pozdalsa jejdten stroma ona u\erila že všetko môže da o had ullsne

prisľúbil“Budeteakomavajúci dobré!zlé.— Takstal sa prv ýhhriec
nepoalnl nosti, spri aný v dokonale čistom pove

do=i priklunla Bolieho a z dokonale svobodnejvo

!) Úlisuý pokullteľ prisľúbil, že otvoria sa imale s 0 sa deli, čo vo svojej
zaslepenosti dľa svodných slov dlabiových očaká
vali asledok

„.

dost. Zastieranim telesných údovýhľadelihlprvirodičia ukryť svoju duchovnú nahotu. Hanb!
s) V akom loleni? Nechal som ta zlavou odla

teho a nacha ta nahého. (list.)
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10. Ten odpovedal: Hlas tvoj sly
šal som v raji: a bál som sa, po—
neváč som nahý, a schoval som sa.“

11. I riekol (Boh): Ktože ti oznámil,
že si nahý? Ale že si jedol so stromu,
_s ktorého jesť som ti zakázal.

12. lriekol Adam: Žena, ktorú si
mi dal za spoločnicu dala mi s toho
stromu, a tak som jedol.“

13. Tedy riekol Pán Boh žene:
Prečo si to učinila? Ona odpovedala:
Had ma podviedol, a jedla som!)

14. A riekol Pán Boh hadovi: Že
si to učinil, prekliaty si medzi všet—
kými hovädami, a medzi zverami
zeme. Po bruchu sa plaziť budeš, a
zem žrať po všetky dni svojho ži—
veta!)

15. Nepriateľstvo položím medzi
tebou a ženou, a medzi tvojim se—
menom a jej semenom; ona pošliape
tvoju hlavu, a ty čihať budeš po
jej päte.“ (Zjav. 12,1.)

1) Adam viac citi hanbu, mene
Aby svoju vlnu leplle poznal a ju
za ho Boh da lej.

Adam ue zneva, u odpustenie neproei,azvaľuje vinuna vu I na Boha.(.Ktoro al mi dal'. )

i:) Eva netají akutku, ale i ona avaľuje na
4) Tato kliatba na hada vyeloveua týka aa vlaat—

ne a zvliište dlabla ktorý v ňom účinkoval. Na
oboch prišiel trest: na hada, ako na viditelný na
atroj, na diabla, ako na nevidlteľnů účinkujúca
allu, vlastne pôvodcu hriechu. V obraze kiiveho,
po bruchu aa plniaceho a zem lerúceho hada vy
slovuje aa pravda o zavrhuoati diabla. ..hPrae
!raf, llzat' znamena uajhlbšle uponilenle. Ako had
medzi zvieratmi je najnlilie, tak že sa po zemi

text a prach ,tak mi avodcu prvých ľudi ali—

z;)?vdenie, potupa, olkllvoat a uponitovanie.eprlateľatvo ma naatůplt namleato llchej
avodnej lasky pokulovania; nepriatelatvo
medzi .etarým hadom, t. ]. diablom a jeho ae
meuom, t.j. i t, ktorí s nim drlia, a Ienou a jej
aemenom, nepriatelatvo velke, boj, ktorý aa skončí
dokonalým vltantvom aemena leninho a koneč
ným premolenim a razenlm dtablovým. Skrze
zenu priviedol zvoditel na svet hriech : jeho hroz
nými nasledky, skrze ženu dostane sa mu navlč—

šleho upouiienlaogedeu : potomkov tony tape

mu hlavu a znlv [ jeho akutky. .ie tolEÍGprl
sľúbenle Vykupiteľa — prve evanjelium. i prvú

„odpovedanie ue kmeneeho počatiaMarie
east“ polliape lavu hadov! a "jeho panenairalMatka urobi to okr-ae neho, t.j. mepOzobomJue

jeho. prvemolttol'a.khadovho, po m. le preavoju dOetojnoeť ako Matka Božia nik y pod mo
cou hriechu a diabla nebola, ba vo avo m nepo
ikvruenom pečati ohľadomna zaaluhy je boukeho
3 na od kazde] poškvrny dedičného hriechu za—
cranena oetala.

pozna vlnu.
vyznal, pýta.

PRVÁ KNIHA MOJŽlŠOVA

16. A žene riekol: Rozmnožím trá
penia tvoje pri tehotnosti: v bolesti
budeš rodiť deti; pod mocou muža
budeš, on bude nad tebou anovať.

17.Adamovi však riekol: .e si po—
slúchol hlas svojej ženy a jedol si
so stromu, s ktorého jesť som ti za
kázal, zlorečena (bud) zem pre tvoj
čin'); v namáhaniach budeš z nej
jesť po všetky dni svojho života.

18. Trnie a bodľač bude ti plodit,
a budeš jesť poľnú zelinu.

19. V potu tvári svojej budeš jesť
chlieb, kým sa nevratiš do zeme,
z ktorej si vzatý; lebo prach si a
v prach sa navratišf)

(Žalm. 102, 14; Kaz. 12. 7.)

20. A nazval Adam meno svojej
ženy Eva, preto, že ona bola matka
všetkých žijúcich."

21. A spravil Pán Boh Adamovi
a jeho žene odev kožený, obliekol
ich,

22. a riekol: Hľa, Adam stal sa
ako jeden z nás“), poznávajúci dobré
i zlé; teraz len aby snád nevystrel

loruky svojej, a nevzal i so stromu

dr... života, a %ejedol (s neho). a nežilna veky..
23.1 vypovedal ho Pán Boh z roz

košného raja, aby obrába] zem,
z ktorej bol vzatý.

24. A vyhnal Adama, a postavil
pred rozkošným rajom cherubov

1) Ako trest za hriech nasledovalo zhoršenie
prirody ohľadom na človeka, tak že mu je teraz
už nie d podrobení. V uamlhavej a často ne—
zdarnej praci muzi človek na zemi svoju výživu
vynucovať.

2) Smrť je pokuta za hriech.

!) \'letcl ludia, to mamma totomleetoav.Hama,pochadzaju dla tela od Adama

pochadzanim od prvých ľudiprešiel l hrleehmajšhro
zl ml naaledkaml od Adama na vletlrý ucloilto teraz vletel v hriechu (dedičnom) cua av
prichldzajd.

4) Panmnoh tu akob aIllboloetn m echom„w “dy ! “Ilm-mWP

uhajůeemu diablovi, ktorý imlepochlebovat,pmhuahorem yaelnoat v nich zapaľoval, keď im
lichotil, hobudú ako bohovia, le budu poznat vletke
dobre i zle, ani nikdy nezomru. — Ut poznaju : naj
amutnejlej zkúaeuoatii — ko jeden : nls',
ruka na tajomatve najsv. 'l'rojiee

') Neemrteľnoat v stave hriechu nie je zivot
večný, ktorý Boh chce udelil človekovi.
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; plamenným a biýskajúcim sa me
čom, aby ostrihali cestu ku stromu
života.

HLAVA 4.

Prví synovia Adamovi. ich obety. Kainova
vražda. Kainovi potomci. Adamov rod.

1. Adam poznal svo'u ženu Evu;
a ona počala a poro ila Kaina“ a
riekla: Obdržala som človeka“ skrze
Boha

2. A zasa porodila jeho brata,
Abela. Ábel bol pastier oviec a Kain
mlhik.

3. ] stalo sa po mnohých dňoch,
že Kain obetoval z úrody zemskej
dary Pánovi.

4. Aj Ábel obetoval z rvoro
denoov svojho stáda, a z ic tuku:
a Pán shliadol na Abela a na jeho
dary,“ (Žid. 11, 4.)

l) Sv. Písmo menuje len tie deti Adamove, ktoré
sú pre dejiny zjavenia významne .

2) Eva raduje sa. že doetala syna: myslela ai,

žeänto jej syn bude praotcom priaľabeneho Spa—zit .'
!) Od toho času deli aa pokolenie inde“ na dve

triedy, na synov Božích ktori aa Boha pridržajd,
a na . nov ľudských, k ori sa mu protlvia. Obeta
'e na honalejii v kon klaňania aa Bohu, ktorým
illov .km zboren (zničenie) obetovaneho pred—
metu najvyižln moc Božiu nad všetkými stvore
ntarni, jeho právo nad životom a smrťou. jeho do
brota a Itedroat k ľuďoma úplna odvlaloet človeka
od Boha uznáva i vyjavuje; obeta zodpovedá jeho
citom poklopy, vdaky a prosby. Povedornle svojich
hriechov bolo ludom mohutn padom k obete.
Ponevač človek v upadnutl do riecha skrze ne
dovolene poživanie svoju nevinnosť. Božiu milosť
[ raj ztratil. a hnev iioži na seba vyzval, muaelo
llu pripadnúť na m act, že amleri Boha a premôže
dd žladoetivoat do rovoľn m, hoci ! boleetným
zrieknutim aa svojho maje u i pôžitku, ktorý b
alavnostne oddal Bohu tak, že ho na istom mlecie
(oltári) short, zničí. Avšak, hoci by táto myšlienka
prh'odzeaostl ľudskej zodpovedala. predu vlastne
davenie Božie od počiatku riadilo ustanovenie
obeti, lebo po prvom hriechu obety obdržaly niečo,
čo len alu-ne Božie zjavenie a riadenie mat mohly,
ukazovanie na amiernu obetu, ktorá by urazenej
Velebnoztt Božej dokonale zadostučinila, vlnu ludi
uhladila a im ztratcnú miloat a rávo na neho
navráilla. Preto menuje sv. Ján Vy upltela Banta
kon; ktorý bol zabitý od počiatku sveta, totižto

dla usnesenia Božieho a v rmdobrazných obetáchStarého Zákona. — Pln ah [ado] na Ábela. Prečo?
Na to odpovedá sv. Pavel: ,Vlerou (totižto v budú

cžlhoVyku lieta) obetoval bel Bohu lepšiu obetu.'( d. il, 4. daroch niet ničoho, čo by zaslú

ao lporanenia, ale srdce, v tom zakladá na vina.m r
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5. ale na Kaina a na jeho dary
neshiiadol. [ rozhneval sa Kain ná
ramne, že mu až tvár svisla.“

6. [ riekol mu Pán: Prečo si sa
rozhneval a prečo opadla tvoja tvár?

. i nevezmeš (odplaty). ked
budeš dobre činiť'); jestli však zle.
či nebude hriech hneď vo dverách?
Ale jeho žiadosť má byt' pod tebou,
a ty panovať máš nad nim.

8. I riekol Kain Ábelovi. svojmu
bratovi: Podme voni A keď boli na
poli, povstal Kain proti svojmu bra—
tovi Ábelovi a zabil ho.

(Matúš 23, 35; 1. Ján 3, 12.)
9. Tu riekol Pán Kainovi: Kde je

Ábel, tvoj brat'l? On odpovedal:
Neviem: Či som ja strážcom svojho
brata?

10. [ riekol mu: Čo si to vykonal?
Hlas krvi tvojho brata volá ku mne
zo zeme.

11. Preto teraz prekliaty budeš
na zemi, ktorá otvorila svoje ústa,
a prijala krv tvojho brata z ruky
tvojej.

12. Keď ju budeš obrábať, nevydá
ti svojich úžitkov: tulákom a pobe
hlikom budeš na zemi.

13. [ riekol Kain Pánovi: Väčšia
je moja neprávosť, než aby som za
sluhoval odpustenia.

14. Hľa,vyháňaš ma dnes zo zeme,
a skrývať sa budem pred tebou", a bu—
dem tulákom a pobehlikom na zemi:
preto každý, kto ma najde, zabije
ma.“)

15. l riekol mu Pán: Na žiaden
pád nestane sa tak, ale každý, kto by
zabil Kaina, sedmoronásobne'l tre

!) T. ]. hlava mu padla na prsta; zvesil hlavu
od zlviatl v zahanbent. že Boh jeho mladšiemu
bratovi dava prednozt. Snáď oheh a neba atrdvil
obe! Ábelovu. (Jemu)

:) iiebr.: Cl namna, keď bude! dobre emu.
pozdvihnúť tvar? Hriech tl hrozi, prestali hnevat
za a zavidiet.

8) Vševedomý Boh apytujeaa Kaina, aby ho
pohol k pokánlu.

c) Nemyali na odľäatenle Belle, hoci ho kliatbaprebudila zo sna hr neho.
5) Neproeioodpuatenie, ale len o ul'avenle pokuty.
0) Tatko.
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staný bude. A Pan položil na Kaina
znamenie“, aby ho nikto nezabil, kto
by ho našiel.

16. Tedy odišiel Kain od tvari
Panovej a býval ako pobehlík v zemi
na východnej strane od Edenu."

17. A Kain poznal svoju ženu, a

ona počala a 'porodila Henocha. l vystavil mesto a nazval jeho meno
menom svojho syna Henoch.

18. Potom Henoch splodil lrada, a
lrad splodil Maviaela, a Maviael
splodil Matuzaela a Matuzael splodil
Lámecha.

19. Tento si vzal dve manželky,
meno jednej Ada a meno druhej
Sella. .

20. I porodila Ada Jabela, ktorý
bol otcom prebývajúcicb v stanoch“)
a pastierov.

21. A meno jeho brata (bolo) Jubal:
tento bol otcom hrajúcich na citare
a harfe.

22. Aj Sella porodila Tubalkaina,
ktorý bol kováč a remeselník vše—
liakých veci z medi a zo železa.
Sestra Tubalkainova (bola) Noema.

23. [ riekol Lámech svojim ženám,
Ade a Selle: Slyšte hlas môj, ženy
Lamechove, posiúchajte moje slovo:
že som zabil muža k svojej rane, a
mládenca k svojej sinke.

24. Sedemnásobne že bude pomsta
pre Kaina, ale pre Lamecha sedem
desiatkrát sedemkrát.“ (Mat.18.22.)

1) Boh zázračným znamenim potvrdil Kalnovi
uistenie, že ho nikto nezabije.

1) Hebr.: V zemi Nod (vyhnanstva).
8) T. ]. ochrannú bydlisko, pevné sidlo.

0) Ale .label nebol gnůalebo jediný otec kočovníkov, t. ]. nestalyc , !: priechodzích ohyva
teľov, ktori na miesto svojho zdržovsnla bydlell
v siatroch, na ten čas postavených.

5) Lamech Opovamve spolieha sa na silu a ostrie
meča, ktorý mu jeho syn Tubalkain ukovsl; ho
vori vo svojej .piesni na meč' nehanebne: Za každú
ranu, ktorú mu protivník znvda, žiada smrt jed
neho muža, a za každú sinku smrt ného mls—
denes. Boh hrozil tomu, kto by zabil ins, sedem—
násobným trestom, ale kto by na neho vztiahol
ruku, ten ostrím jeho meča iti jeho pomstu
sedemdesiatkratsedemkrat. - ůhal sa Bohu,lebo
si namyslel, že úspešnejlie chrani seba sam. nežli
s pomocou lou. - Týmto sv. Písmo dohovorilo
o pokolení Kninovcov.

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

25. Aj Adam poznal zasa svoju
ženu: i porodila syna, a nazvala 'eho
meno Set“, a riekla: Postavil ždal)

mi Boh iné semeno (gotomka) zaAbela, ktoreho Kain za il.
26. Ale i Setovi sa narodil syn,

ktorého nazval Enos: ten začal
vzývať') meno Panovo.

HLAVA 5.

Adamova rodina, potomci: ich vek až po
Noema.

1. Toto je kniha rodu Adamovho.
V ten deň. v ktorom Boh stvoril
človeka, na Božiu podobu ho učinil.

(Múdr. 2, 23; Sirach 17, l.)
2. Muža a ženu stvoril ich, a po

žehnal ich: a nazval ich meno Adam'),
v ten deň, keď boli stvorení.

3. Ale Adam mal stotridsať rokov,

keď splodil syna na svoj obraz asvoju podobu' , i nazval jeho meno
Set.

4. A bolo dni Adamových po splo—
dení Seta osemsto rokov: a splodil
synov i dcéry. (i. Paral. l. 1.)

5. A všetkého času, ktorý Adam
prežil. bolo deväťsto a tridsať rokov,
a zomrel.

6. A Set mal stopät rokov, keď
splodil Enosa.

7. l žil Set po splodení Enosa
osemstosedem rokov, a splodil synov
i dcéry.

8. A bolo všetkých dni Setových
deväťstodvanasť rokov, a zomrel.

9. Enos však mal deväťdesiat ro
kov, ked splodil Kainana.

') Set, t. ].postavený: začiatok noveho potomstva.

!) T. j., křm sa [glomm-lKatnovi za tuzemskýmlvecmi shs la na sna Boha zabúdali, Enos začal
služby Botto konat; viacej o verejnú česť a vu
Božiu sa znujimal. lni tak vykladajú, že vtedy M
bolni potomei Setovi odtrhli sa od Kalnoveov
(.synov luds ch') s utvorili osobitnú nabolenskú
obec .synov lieh“.

3) T. ]. človek.
.) Človek, po pado Adamovom skrze neho splo

dený. bol jemu vo všetkom podobn , už [ hriechom
Adamovvm s všetkými z toho hr hu pochadza
júcimi zlými následkami nakazený.
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10. Po jeho narodení žil osemsto
pätnásťrokov, a splodil synov idcéry.

11. A bolo všetkých dní Enoso
vých devaťsto a päť rokov, a zomrel.

12. Kainan mal sedemdesiat rokov,
keď splodil Malaleela.

13. A Kainan žil po splodeni Mala
leela osemstoštyridsať rokov, a splo
dil synov i dcéry.

14. A bolo všetkých dni Kainano
vých deväťstodesať rokov, a zomrel.

15. A Malaleel mal šesťdesiatpäť
rokov, keď splodil Jareda.

16. A Malaleel žil po splodeni Ja—
reda osemstotridsať rokov: a splodil
synov i dcéry.

17. A bolo všetkých dni Malalee—
lových osemstodeväťdesiatpäť rokov,
a zomrel.

18. A Jared mal stošesťdesiatdva
roky, ked splodil Henocha.

19. A Jared žil po splodeni He—
nocha osemsto rokov, a splodil sy
nov a dcéry

20. A bolo všetkých dni Jaredo
vých deväťstošest'desiat a dva roky,
a zomrel.

21. Potom Henoch mal šesťdesiat—
päť rokov, keď splodil Matuzalema.

22. A chodil Henoch s Bohom“ a
žil po splodení Matuzalema tristo
rokov. a splodil synov a dcéry.

23. A bolo všetkých dní Henocho
vých tristošest'desiatpäť rokov.

24. [ chodil s Bohom. a nebolo
ho viac: lebo Boh ho vzal?)

(m. 11, 5.)
25. A Matuzalem mal stoosem—

desiatsedem rokov, keď splodil La—
mecha.

26. A Matuzalem žil po splodeníp
1) T. j. til bohabojnc a bohumlle, uznaval Boha

za svojho najvyššieho Pána a vodecu.
!) Henoch xyzaačoval sa svojou nábožnostou.

O iných pnotcoch hovori ev. Písmo: .: aomnel',
o Henochovi: ..a nebolo ho viac, lebo Boh ho mi“

tak, nkoKIePisaná o EliášoviJirorokovl, že ho vuBoh. (4. ra 2,v 3.9.10.) K ho preniesoLotom
. nehovori. \uig-ata v knihe syna Sirachovho
44, 16. spom l:na .preneeený bol do rnj:',| |. j.
na tnke miesto, kde bolo prijemne byť.
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Lamecha sedemstoosemdesiatdva ro
ky, a splodil synov i dcéry.

27. A bolo všetkých dni Matuza
lemových deväťstošesťdesiatdevaf ro
kov. a zomrel.

28. Lámech mal stoosemdesiatdva
roky, keď splodil syna,

29. a nazval jeho meno Noe“.
rieknuc: Tento nás poteší pri prácach
a namáhaniach našich rúk na zemi,
ktorej Pán zlorečil.

30. A Lamech žil po spiodení No
ema päťstodeväťdesiatpäť rokov, a
splodil synov i dcéry.

31. A bolo všetkých dní Lame—
chových sedemstosedemdesiatsedem
rokov, a zomrel. A keď mal Noe pať
sto rokov. splodil Serna, Chama a
Jafeta.

HLAVA 6.

Rozmnoženie ľudía spolu' | nešľachetnosti.
Boh hrozi svetu potopou. Noemmi káže

vystaviť korab.

1. Keď sa však počali ľudia na
zemi množiť, a naplodili dcér,

2. videli synovia Boži'), že dcéry
ľudské“ sú krásné, a hrali si za ženy
všetky, ktoré si obľúbili.

3. Tu riekol Boh: Nezostane duch
môj v človekovi na veky“, preto, že
je telo“) a bude jeho dni stodvadsat'
rokov.“)

4. Boli však v tých dňoch“ ob
rovia') na zemi: ked totižto synovia
Boží vchádzali k dcéram ľudským a
ony rodily; to sú ti mocní, ti od
veku slovutní mužovia.

(Baruch 3, 26: Múdr. 14. 6: Sir. 16. 8.)

lnllžl'l'. ]. odpočinutie; oblnhčenie.
qynovia Boží čiže nabolni, ktori Božiu vôľu

ln!) Dcéry ľudí, ktorí sa Bohu nepridŕhll.
() Na veľmi dlhhýča
0) Telme smýšľa; ide za žiadosťami tela; žije

viacej telu nez duši. :\ kto akutkj tela kona, 
hovori apoštol, —-zomrie, zomrie totizto večnou

amr()ou.120 rokov popriai Boh ľudom kn pokaniu

(Ein.ang., Jaro.)od ustanovenia s\ela a! po polopu
sv

e!) Ľudia núramnej sily.
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5. Ale ked Boh videl, že je zloba
ľudská na zemi veľká a že všeliké
smýšl'anie srdca stále naklonené je
k zlému, (Matúš 15, 19.)

6. ľutoval, že stvoril na zemi člo
veka. A dojatý bolesťou srdca vnútri'),

7. vyhubím, riekol, človeka, kto
rého som stvoril. s povrchu zeme;
človeka i zvieratá, od zemeplazu až
do nebeského vtáctva: lebo ľutujem,
že som ich učinil.

8. Ale Noe našiel milosť pred
Pánom!)

9. Tieto sú osudy Noemove: Noe
bol muž spravodlivý a dokonalý
medzi svojmi vrstovníkmi. Chodil
s Bohom. (Sir. 44, 17.)

10. A splodil troch synov, Sema,
Chama a.Ja1eta.

11. Ale svet sa pred Bohom kazil,
a naplňoval neprávosťou.

12. A keď Boh videl, že svet je
zkazený, (lebo každé telo porušilo
svoju cestu na zemi),

13. riekol Noemovi: Koniec vše—
likého tela prichádza predo mňa“):
zem naplnily neprávosťou. preto ich
znivočím i so zemou. (1. Petr. 3, 20.)

14. Vystav si koráb z otesaného
dreva“), narob priehrad v korábe a
zatri smolou zvnútra i zvonku.

15. A takto ho sprav: Tristo
lakťov bude dlžka korabu, päťdesiat
lakťov šírka a tridsať lakťov jeho
výška. ') '

16. Urob okno do korabu, a na
lakeť nech je jeho výška shora!)
Dvere však korábu postavíš s boku:

1) K volt ľudskému pochopovanlu hovori Moi
o Bohu ako o človekom tu chce vyllčl! bo
lásky Božej nad hrlechom ľudí

!) 1 v hneve Božia mllost. Boh zachov! nle—
koľko ľudí, aby prisľúbenle (3, 15.) prišlo k usku
točnen u.

3) 'l'. j. je u mňa vecou uzavrenou.
4) Hebr.: : dreva boroveho alebo cyprusového.
5) Dia babylonskej mie (lakeť = 0525 m.)

bol b) korlb 157'5ll'l.dlh, 325 metrov llrokýa 15'75 m. vysoký. Dľa stavby podobal sa viac
veľkej pltl ako lodl; a dľa toho nebol tak určený
k plavbe, ako k nesenlu ťarchy a nakladu

001cm jeden lakeť vysoké1 tiahlo sa asi po
celej štrku karibu pod samou strechou.

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

a sprav v ňom spodok, prostredie
a tretie poschodie.

17. Hľa, ja uvediem potopu na
zem. aby som bil každé telo,
v ktorom je dychi vota pod nebom:
všetky veci, ktoré sú na zemi, za
hynú.

18. Ale s tebou učiním svoju
smluvu: a vojdeš do korábu ty a
tvoji synovia. tvoja manželka, a
manželky tvojich synov s tebou.“

19. A zo všetkých živočíchov vše—
likého tela po dvoch vovedieš do
korábu, aby s tebou na žive ostali:
samca a samicu.

20. Z vtáctva podľa jeho rodu, a
z hoviad podľa ich rodu, a zo vše—
likého plazu zeme podľa jeho rodu:
po dvoch z každého nech vojdú
s tebou, aby mohli na žive ostat.

21. Preto naber so sebou všelikej
potravy, ktorá sa jesť môže, a po
snašaj k sebe: a to bude tak tebe,
ako im za pokrm.

22. A Noe učinil všetko, čo mu
Boh bol prikázal.

HLAVA 7.

Noe vchádza do korábu. Potopa sveta.

1. I riekol mu Pán: Vojdi do ko
rabu ty a všetok tvoj dom: lebo
som videl, že si v tomto pokolení
spravodlivý predo mnou.

Žid. 11 7; 2. Petr. 2 5.)
2. Zo všetkých čistých" živočíchov

vezmi po siedmych a siedmych, sam
cov a samice: ale zo živočíchov ne—

“čistých po dvoch a dvoch, samcov a
uEsamice.

3. Ale aj z nebeského vtáctva
vezmi sedmoro a sedmoro, samca a
samicu: abv sa zachovalo semeno
pre celú zem.

4. Lebo ešte sedem dní, a dam
pršať na zem za štyridsať dní a za

1) Osem osôb. (1. Petr. 3, 20.)

_?)Teda rozdiel robl sa už pred potOpou; ||.oakejpríčiny, to sa neudava. Azdazak
zbožnej obyčajl alebo na starom zjavom..ll
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štyridsať noci: a vyhladím s povrchu
zeme každú bytnosť, ktorú som učinil.

5. A tak Noe učinil všetko, čo mu
prikázal Pán.

6. A mal šesťsto rokov, keď vody
potopy rozlialy sa po zemi.

7. A vošiel Noe a s ním jeho sy—
novia, i jeho manželka a manželky
jeho synov do korábu pre vody po
topy. (Matúš 24, 37; Lukáš 17, za)

8. Aj zo živočíchov čistých i ne—
čistých, a z vtáctva, a zo všetkého,
čo sa hýbe na zemi,

9. po dvoch vošlo k Noemovi do
korábu, samci a samice, ako prikázal
Pán Noemovi.

10. A ked sedem dní pominulo,
vody potopné rozlievaly sa po zemi.

11. Šesťstotého roku veku Noe
movho, druhého mesiaca '), sedem
násteho dňa mesiaca pretrhly sa
všetky žriedla veľkej priepasti“, a
otvoriiy sa stoky nebeské:

12. a lial sa dážď na zem za štyri—
dsať dní a za štyridsať noci.

13. Pri počiatku toho dňa') vošiel
Noe a Sem a Cham a Jafet, jeho
synovia, jeho manželka, a tri man
želky jeho synov s nimi do korábu.

14. Oni a všeliký živočích podľa
svojho rodu, i všetky hoviidá podľa
svojho rodu, a všetko, čo sa hýbe
na zemi podľa svojho rodu, i všetko,
čo lieta podľa svojho rodu, i všetko,
čo má perie, i všetko, čo má krýdla,

15. vošli k Noemovi do korábu

gs dvoje z každého tela, v ktoromI dych života,
16. a čo ich vošlo, vošli samec a

samica z každého tela, ako mu pri
kázal Boh: a Pán ho zavrel zvonku.“)

17. Nastala tedy potopa za štyri—
dsať dní na zemi; a vody sa roz
množily a vydvihly koráb hore od
zeme.

1) V oktobri alebo v novembri; dla gazdovského
roku, ktorý u otváral obrábaním zeme pod sejhu.

!) \'ei'iul priepasť je more.
3) Dňa vo veril 11. spomínaného.
|) Božia prozretoinosť ho ostrihala.

I'|s.|no sv starého zakona. !.
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18. Lebo náramne sa rozliaiy a
naplnily všetko na povrchu zeme;
len koráb niesol sa na vodách.

19. A tak preveľmi rozmohiy sa
vody nad zemou, že pokryté boly
všetky vysoké vrchy pod celým
nebom.

20. O pätnásť lakťov bola voda
vyššie, než vrchy, ktoré pokrývala.

21. Tu zahynulo všeliké telo, ktoré
sa hýbalo na zemi, z vtákov, živo
číchov, zvierat i všetkého hmyzu,
ktorý sa plazí po zemi. Všetci l'udia

22. a všetko, čo' malo na zemidych života, vymrelo
23. 'ľak vyhladil (Boh) všeiikú

bytnosť, ktorá bola na zemi';) od člo
veka až do hovšda, tak zemepiaz.
ako nebeské vtáctvo, a vyhladené
boly so zeme; a jediný Noe zostal
a (tí), ktorí boli s ním v korábe.

24. A trvaly vody na zemi za sto—
päťdesiat dní.

HLAVA 8.

Vody opadujú. Noe vystuguajmez kora'bua obetuje Bohu o

1. Ale Boh rozpamiital sa na No
ema, a na všetkých živočíchov, a na
všetky hovädá, ktoré boly s ním
v korábe; priviedol na zem vietor,
a vody začaly opadávať.

2. A zavrely sa žriedla priepasti,
a stoky nebeské: a zastavené boly
dažde s neba.

3. A vody mizly so zeme sem i tam
odtekajúc, a počaly opadávať po sto
piifdesiatich dňoch.

l) Mojžiš podáva opis potopy podľa rozprávania

bezprostredných očitých svedkov.Ciel Bolí pri tomtotreste bol vyhladlt so zeme človeka pre jeho zlosť
(6, 5.1.2.1) tedy môžeme osnovu rozumiet o vtedy

obývanej zemi; a tak je i vo \erši 20. reč o vrchoch,ktoré ho y zname Noemovi. Sv. Otcovia vidla v po
tope s korabe (snahe) obra: krstu a cirkvi. .Kto
za času topy nevošiel do korábu Noemovho
nebol uc 'nený, ale záplavou zabitý s nenašlo
spásy vo vode, ale smrt. Lebo ta voda, ktorá sviatosť

krstu srodobruovala, všetkých, ktorí sa v archenach! ii so zeme k nebu v zdvihla, ale ostat
ných, ktorí boli mimo nej, zap aula a zabila. “ledu
v tom hor-abo bola cirkev predobrazeaáf' (Sv. l'ul
neat, L1. do remiss. pocest. c. 20.)

')
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4. A siedmeho mesiaca, dvadsia—
tehosiedmeho dňa toho mesiaca “,
zastavil sa koráb na horách Ar—
ménskych!)

5. Ale vody odchádzaly a opadá
valy až do desiateho mesiaca; lebo
desiateho mesiaca, v prvý deň me
siaca, objavily sa temená hôr.

6. A ked' minulo štyridsať dní,
Noe otvoril okno v korábe, ktoré
bol spravil, a vypustil krkavca.

7. Ten sem itam poletoval, a ne—
vrátil sa, dokiaľ nevyschly vody na
zemi.

8. Po ňom vypustil i bolubicu, aby
zvedel, či už vody s povrchu zeme
zmizly.

9. Ale ked tá nenašla, kde by
odpočinula jej noha, navrátila sa
k nemu do korábu: lebo vody boly
ešte po celej zemi: isiahnul rukou,
chytil ju a vniesol do korábu.

10. Potom čakal ešte druhých
sedem dní, a zasa vypustil holubicu
z korábu.

11. Ale holubica priletela podvečer
k nemu, nesúc v ústach olivovú ra
tolesť so zeleným lístím. Z toho vy
rozumel Noe, že vody so zeme
zm] y. _

12. Jednak počkal ešte iných se—
dem dní a vypustil holubicu, ktorá
sa už k nemu nevrátila.

13. Teda šesťstoprvého roku “,
prvého mesiaca, v prvý deň toho
mesiaca, opadly vody na zemi. A
Noe otvoril strechu korábu, vyzrel,
i videl, že je povrch zeme suchý;

14. druhého mesiaca, dvadsiateho
siedmeho dňa toho mesiaca, vyschla
zem."

15. Tu prehovoril Boh k Noemovi,
a riekol:

16. Vyjdi z korábu, ty a tvoja
manželka, tvoji synovia i manželky
tvojich synov s tebou.

1) Hebr.: sedemnásteho dna.
2) Heim: na vrchu Ararat.
') Života Noemovho.
') Potopa teda trvala celý rok a desať dní.
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17. Všetkých živočíchov, ktorí sú
pri tebe zo všelikého tela, tak
z vtáctva, ako zo zvierat a zo vše
likých plazov, ktoré sa plazia po
zemi, vyved so sebou, a vyjdite na
zem: riasťte a množte sa na nej.

18. Tedy vyšiel Noe, a s ním jeho
synovia. jeho manželka a manželky
jeho synov.

19. Ale i všetci živočísi, hovädá
a plazy, ktoré sa plazia po zemi.
podľa svojich druhov, vyšly z korábu.

20. Noe však vystavil Pánovi ol
tár, a vzal zo všetkého čistého do—
bytka a z čistého vtáctva, a obeto
val zápalné obety na tom oltári.

21. [ zavoňal Pán príjemnú vôňu“.
a riekol: Nikdy viac nebudem zlo
rečiť zemi pre (zlých) l'udí; preto, že
cit a myslenie ľudského srdca chýli
sa k zlému od jeho mladosti: preto
už budúcne nebudem biť všetko, čo
žije, ako som učinil. (Mat. 15, 19.)

22. Po všetky dni zeme siatba a
žatva, chladno a sparno, leto a zima,
noc a deň neprestanú."

HLAVA 9.

Boh činí smluvu s novým pokolením. Noe
preklína Chama a Kanaana. žehná Semovi

a Jafetovi; jeho smrť.

1. A žehnal Boh Noemovi a jeho
synom, a riekol im: Plod'te sa a
množte sa a naplňte zem.

2. A strach i hrôza pred vami nech
je na všetkých živočíchoch zem—
ských a na všetkom nebeskom
vtáctve, so všetkým, čo sa hýbe na
zemi; všetky ryby morské sú do
vašej ruky dané.

3. A všetko, čo sa hýbe a žije,
bude vaším pokrmom: ako zelena
júce sa byliny, dávam vám všetko.

|) T. ]. obe! sa Bohu lúblia; Boh shliadol na ňu.
Táto obeta Noemova bola, ako každá iná krvavá
obeta. redobrazom krvavej obety Ježiša Krista

na Ik)ril(ýmzem trvat bude, riadnym sposobom, bez

metriky, zamieňa! sa budú. Hebrejl rozoznávalidve čiastky roku: siudenšlu, dáldlvú a horúcu.
suchú.
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4. Len mäsa, ktoré má ešte svoju
krv v sebe, nebudete jesť.“

(Sk. ap. 15, 29.)
5. Lebo krv vašich duší') vyhľa

dávať budem z ruky každého zvie—
raťa, a z ruky človeka, z ruky muža
a jeho brata vyhľadávaťbudem dušu
(život) človeka.“ (2. Moji. 21, 28.)

6. Kto by krv ľudskú prelial, toho
krv nech bude preliata“, lebo človek
je na obraz Boží učinenýř)

(Mal. %, 52.)
7. A vy plodte a množte sa, a

rozširujte sa po zemi, a zaplňte jul
8. ltoto riekol Boh Noemovi a

jeho synom s ním:
9. Hľa,ja usianovím svoju smluvu

s vami a s vaším semenom“) po vás,
10. i pre každú živú dušu, ktorá

je s vami, ako z vtáctva, tak z ho
viad a z každého dobytka zeme,
ktoré vyšly z korábu, - pre vše—
liké zvieratá zeme.

11. Ustanovím svoju smluvu s
vami, že nikdy už nebude vyhubené
všelíké telo vodami potopy, ani ne
bude budúcne potopy na zhubenie
zeme.“) (Izaiáš 54, 9.)

12. A riekol Boh: Toto (bude) zna
menie smluvy, ktorú uzavieram
medzi sebou a medzi vami, a pre
každú živú dušu, ktorá je s vami,
pre všetky pokolenia. ')

1) Boh ukazuje jest surove. krvavé miso; tým
chce človeka zachráni! od surovosti a bezbožnostl.
Preto po tomto zákaze hned nasleduje zákaz pre—
lievania krvi ľudskej, čiže vraždy.

!) T. ]. krv vášho života. S obehom krvi sú
vlsi život, a s jej vyliatim nastáva smrt.

3) Zviera, ktoré človeka zabilo, muselo hk!ukamenovane. (2. Moji. 21, 28.) Zvldžte člove
ktorý sa dopustil vraždy na svojom bližnom, bude
tautan . Vrah má zomriet, hoci by bol rodinou,
bratom zavraždeného.

4) Hebr.: od človeka.
6) Poneváč rozumom obdarený človek je obras

Boží, a tak opovážlivé ničenie ľudského života

je zasiahnutím do práva Božieho, preto dáva Bohudom úkon rovnej odplaty (lex tallonia). nie dľa
lubovôle, ale po práve a spravodlivosti.

0) T. j. s vašimi potomkami.
7) Zhuhenle jednotlivých čiastok zeme môže

ina budúce prísť ako trest, Pin len vhobecné
spustošenie celej meme sľubuje odvrátiť na veky.

8) T. j. na veky, kým svet trvat bude.
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13. Svoju dúhu postavím v ob
lakoch, a bude znamením smluvy
medzi mnou a zemou.“

14. A ked zabalím nebo oblakmi,
ukáže sa moja dúha na oblakoch:

(Sirach 43, 12.)
15. tu rozpamatám sa na svoju

smluvu s vami, a s každou živou
dušou, ktorá oživuje telo, a nebude
viac potopy, aby vyhladila všeliké
telo.

16. Keď teda bude dúha v ob
lakoch, a uvidím ju, tu rozpamätám
sa na večnú smluvu, ktorá bola usta—
novená medzi Bohom a každou živou
dušou všelikého tela, ktoré je na
zemi.

17. A riekol Boh Noemovi: To
bude znamenie smluvy, ktorú som
ustanovil medzi sebou a každým
telom na zemi.

18. Boli však synovia Noemovi,
ktorí vyšli z korábu, Sem, Cham a
Jafet; a Cham je otec Kanaanov.

19. Tí traja sú Noemovi synovia;
od nich rozšírilo sa všetko pokolenie
ľudské po celej zemi.

20. Noe ako roľník začal ob
rábať zem, a sadii vinicu!)

21. A keď sa napi] vína, opil sa“),
a ležal obnažený vo svojom stánku.

22. Keď Cham, otec Kanaanov,
videl, že prirodzenie jeho otca je
obnažené, povedal (to) svojim dvom
bratom vonku.

23. Ale Sem a Jafet hodili plášť
na svoje ramená, a idúc obrátení
chrbtom, zakryli prirodzeníe svojho
otca; a ich tváre boly odvrátené,
tak že nevideli otcovho prirodzenía.

24. Keď sa však Noe preme
z vína a zvedel, čo mu vykonal
jeho najmladší syn,

!) Dúha sa | pred potopou ukazovala; ale teraz
Boh chce, aby ten ľúbezný prírodný zjav, ktorý
nám blízke vitazstvo slnca nad chmáraml dsžda
oznamuje, bol Mm znamením na pamiatku smluvy;
ktorá ľudskému pokolenia po veľkej biede pri—

troj a mier i milosť.niesla
eda znal révu.

8) Tiv tom bola vina, o tom Mojžiš nehovorí,
sv. Otcovia vykladajú, že Noe ešte opojnej vlast—
nosti vína neznal.
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25. riekol: Zlorečen' bud Kanaan.
sluhom sluhov svojich bratov budl

26.1 riekol: Požehnaný Pán, Boh
Somov, Kanam nech bude jeho
sluhom!

27. Nech rozšíri Boh Jafeta a nech
bydli v stánkoch Semových a Ka
naan nech je jeho sluhom!

28. A žil Noe po potope tristo
ptlťdesiat rokov.

29. A tak všetkých jeho dni bolo
devaťstopiltdesiat rokov, a zomrel.

HLAVA 10.

Synovia a potomci Noemovi.

1. Toto sú rody synov Noemových.
_Sema. Chama a Jafeta: i narodili sa
im synovia po potope.

2. S ovia Jafetovi: Gomer') a
Ma a Madai') a Javan') a Tu
bal a Monoch') a Tyres."

3. Ďalej synovia Gomerovi: Asce—
nez') a Rifat“) a Togorma. "“

l) 8pisovatel va tu národopisná tabuľku.
ktorí je .nath ,najvsdcnejlim s najdokona—
lejlim dokumentom o rozdeleni na ov na neml
v Indom Staroveku' (F. icnormont). Je ona ako
domovským listom \ietkeho ľudstva. svedčlscim,
lov-letky ndrod tvoria jednu veľkú rodinu. le
majú jedneho spo neho otca; teda za .ktord
Boh cyahtd v národe, ktorý si voli. stane sa
spoločným majetkom vietkých. abulka sice ne
vypočltuje vletky nirody menovite, ale obsahuje
mena najvýsnamnejlich nirodov. -—tulim len
mena kaukazského. — ktoré zo srdca Prednej
vyll . aby starým inline tri člast sveta mhd
nail y. Spisovateľovi lllo predovie otie M

rody. ktorék hebrejakemu unarodu ale lll;ľidmejlleboly alebo lebolo mu svldlte dô
ležité. Pmne určit n ktoreh: týchto asi 70 rôznych
narodov dnu už nemožno.

1) Najskôr Klmbrovla. ktori sídlili severne od
Cierneho mora.

!) Skyti alebo Sarmati.
4) Med].
5) Greci. Jónl.
') Tubal a Moloch prichddnjú aj v iných kul—

hdch Starého deona spoločne. (E:. 27.13; 32.2838. 2—3;39. 1.) To sú nhall s laski aasýrskyeh
odpisov.

7) Trlci. podľa iných Tyrssni.
") Podľa niektorých (iermlnl (Nemci). podľa

Iných Askani v Severnej l-rygii.
9) Azda Kelti.
30) Arméni.

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

4. Synovia Javanovi: Elisa“ a Tar—
sis'). Cettim') a Dodanim."

5. Z tých sa rozvetvily ostrovy
pohanov“) po ich krajinach; každý
podľa svojho jazyka a podľa svojich
rodín vo svojich národoch.

6. Synovia Chamovi: Chus') a
Mesraim“ a Fut') a Kanaan.

7. S novia Chusovi: Saba a He
vila a abata a Regma a Sabatacha.“
Synovia Regmovi: Saha a Dadan.

8. A Chus splodil Nemrodn: Ten
počal byť mocným v zemi")

9. a bol silným lovcom pred
Pánom") Preto povstalo príslovie:
Jako Nemrod silný lovec pred
Pánom.

10. A počiatok jeho dŕžavy bol
Babylon") a Arach aAchad“) aCha
lanne v zemi Smear.“)

11. Z tej zeme vyšiel") do Assur“)
a vystavil Ninive"! a Ulice mesta“).
a Chale.")

12. [ Rezen medzi Ninive a Chale:
to je (to) veľké mesta")

!) Podľa Joz. Flavia Aoolovla.

I) Obyčajne vykladá sa za baltský okres v jui

nom,;Žpsynlelsku; din Iných Etruskovvatelia dypru. podľaTinýeh Juina Italia.bdy iaci okolo'l'
:) T. j. obyvatelia ostrovov ampobnžla Stredo

aemskčhom
5) Ethiopl v Južnom Egypte.P
!)"Ej-yin. hraničiace s ptom a Bthloplou.
0) Synovia Chusovl znač arabake kmeny v Se

vernej. Strednej a Južnej Arahil.
lo) Začaiukasovaľ. in 'a silák. menovite v sl

pase s dravými zvlermi. & jeho sila dopomohlauk viddev
llll) 'l'. ]. podľasúdu l'dnovho.skutočne. nie azda

len dľallpovesti nejakej.esto Baby on
Arach s Achsd mesta v Babyloniim

utne od Bab lona, l..Achad
bylona na vom brehu

ľavom brehu Eutratu

Eur.“ čast mestaratu
V zemi Babylon.

"5 Nimrod alebo jeho potomcl alebo jeho ľud.
Stare hlavné mesto A.

ll Staré mesto a-ýrske naproti dnešnému Mosuu
ll) Heba: Rechóbóth Ir. t. j. mesto toho mens.

po slovensky Ulice

Till“19) Mesto Kelach || vtoku vnčůieho Zabu do
N)“Vzťahuje sa na vietky predchadzajuce mesta.

asi tak. že spolu tvorily jedno veľmeaio.A1?“kultúra (vzdelanosť) bola teda pôvodu babylon oho.
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13. Ale Mezraim') splodil Ludim(a),
a Anamim(a),a Laabim(a), Neftuim(a),

14. a Fetrusim(a), a Chasluim(a):
z ktorých vyšli Filištinski, -— a Ka—
ftorim(a).

15. A Kanaan splodil Sidona'),
svojho prvorodenca, Hetea'),

16. a Jebuzea'l, a Amorrhea'), Ger
gezea.

17. Hevea'), a Aracea", Sinea,"
18.a Aradia'), Samarea a Amatea"):

a potom rozptýlili sa ľudia Kana
nejakí.

19. A územie Kanaanovo bolo od
Sidonu smerom proti Gerare až po
Gazu, smerom proti Sodome a Go
morrhe, a Adame, a Seboirn")až po
Lesu.“)

20. To sú synovia Chamovi po
rodinách, a jazykoch a pokoleniach,
i po krajinách a národoch.

21. Aj Semovi, otcovi všetkých
synov Heberových, a staršiemu bra—
tovi Jafetovmu, narodili sa (synovia).

22. Synovia Semovi: Elam“) a As
sur, a Ari'axad “), a Lud “> a Aram. ")

1) Mur-.im značí Egypt. Ako potomkovia le

zraimovl udlvajú aa ndrody vo v. 13. a M., ich
sídla sú vôbec V???" a v susedných krajochAfriky; časom rozl y sa ďalej, tak Kaftorovci
na ostrov Kretu.

!) Dal meno hlavnému mestu ienlckemu: Sidon,
tetu Saida.

8) Hetejct, mocný kmen v južnej Paleatine.
4) ichhhiavne mato Jobus. Jeruzalem.
5) Amorrhejci mali za doby Mojžišovej v Za

jorddnakudverile
6) Heve ci mali rozlične sídla. Na iných miee

tnch St. ona nazývajú sa sichemaki a gabaon
aki Hevejct Amorrhe i. (2. I(.r 21, 2.

7) Arkiti, Siniti rvadlti, Semariti a Chama

titl sú kanane ake meny Severnej Fenicle a Sýrie.Alim. obyva ia mesta Arka (ter-zArk'l'ell
14 km. na sever od mesta Tripoils.

!) Neďaleko Arky v Libanone.
9) Amd, mesto na ostrovku v Severnej l'enieii.
10)Chamat, mesto na Oronte v Severnej Sýrii.

ll) Tú. smerom proti Mŕtvemu moru.la lldovskeho podania Kalllrhoe, východ
ne od Mŕtveho mora.

ll) Kraj od doineho Tigrlaa na východ a se
verne od Perakehe zlllvu proti Aasýril a Medii.
Hlavne meato Bismovo Susa.

:; Podla Joa. l-tavia praotec Chaidejak ch.PodlaAA.Jel'emiaaa azda Lnbdi na inových

Édpboch, ktori sídlili medzi horným Tigrleom anlra
ll) ()tec Aramejov v Meeopotamli a Sýrii.
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23. Synovia Aramovi: Us a Hul
a Geter a Mes.

24. Ariaxad však splodil Sale, z
ktorého pochádzal Heber.

25. I narodili sa Heberovi dvaja
synovia: meno jedneho Faleg preto,
že za jeho dní') rozdelila sa zem:
a meno jeho brata Jektan!)

26. Tento Jektan splodil Eimo
dada a Salefa a Azarmota, Jare,

27. a Adurama a Uzala a Deklu,
28. a Ebala a Abimaela, Sabu,
29. a Ofira a Hevilu a Jobaba:

všetci títo sú synovia Jektanovi.
30. A ich sídlo bolo, ako sa ide

od Messy až po Sefar, vrch na vý
chode.

31. To sú synovia Semovi podľa
svojich rodín a jazykov, a krajín vo
svojich národoch.

32. To sú rody Noemove po svo
jich kmenoch a národoch. Od týchto
sa po potope rozdelily národy na
zem.

HLAVA ll.

Stavanie veže v Babylone. Zmltok ja—
zykov. Rodina Semova.

1. Bol však na zemi jeden jazyk
a jednaká reč. ') (mudr. 10, 5.)

2. A ked' sa brali od východu“),
našli rovinu v zemi Senaar“) a osa
dili sa tam.

3. lriekli jeden druhému: Poďte,
nerobme tehál a vypálme ich v ohni.
] mali tehly miesto kamenia a zem—
skú smolu') miesto malty.

4. A riekii: Poďte, vystavme si

1) Za !ivota Falegovho roziIio sa ludstvo v ro:—
6 po celej zemi, čo ea po zmltení ja—

zykov stalo.
!) Jektan menuje sa tu ako praotec 13. arab

skýchú kmenov. ktorých sídla sa dne. určit ulnedaj
8) Jedna reč, jednako korene slov. Zmltenle

jazykov netýka sa koreňov. ale fondymetyreči. koreneprenilaly sa po zmlteni na iné p
4) S vrchoi. arménskych a hraničn oh krajov,

kde prvi potomci Noemovi po potope ývall.
5) Senaar medzi dvoma riekami, “prison a En

lratom v Babylonii.
0) Aahlt.
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mesto a vežu, ktorej vrch dosiahol
by k nebu; a oslávme tak svoje
meno prv, než sa po všetkých ze—
miach roztratime.“

5. Ale sostúpil Pan“, aby videl
mesto a vežu, ktorú stavali synovia
Adamovi

6. ariekol: Hľa, jeden (jednotný)
je to ľud, a všetci malú jeden jazyk:
a začali toto robiť, ani neodstúpia')
od svojich úmyslov, kým to skutočne
nevykonajú.

7. Preto poďte, sostúpme') a
zmäťme tam ich jazyk. aby nikto
nerozumel reči svojho bližného.

8. A tak rozdelil ich Pan z toho
miesta do všetkých zemi, a prestali
stavat mesto.

9. A preto nazvané je meno jeho
Babei'), lebo tam zmätený bol jazyk
všetkého ľudstva: a odtiaľ rozptýlil
ich Pán po všetkých krajinách.

10. Tieto sú rody Semove: Sem

bol storočný, ked splodil Arfaxada,dva roky potope
11. A- 32m žil po splodení Arta—

xada piiťsto rokov a splodil synov
i dcéry.

12. ĎalelodilArfaxad žil tridsaťpät'rokov a spodl
13. A Arfaxad žil po splodení Sale

tristo a tri roky a splodil synov i
dcéry.

\) Hebr.: roztratení po zemi.

Protiviac na vo ked sa po iných krajinach zeme roztratit. maelukcecmesto

etrediakom velk luhbcmy—' ľajů; a
butna, neba a dotýkaiůca vela ma ce mu svetu
bla-at vu ck riše a mesta.

!) Biblický lpo-ohh hovorenie,“(primeraný tudakemu chapaniu. e prítomný a
vlevedomý. nepotrebuje zostupoval a zkuovat.
.0 aoatúpeni Božom aa hovori, ked Boli niečo na

umi účinkuje, čo, Jestli aa to |jliroti obyčajnemubehu prirody zau-a ne deje. je o prítomnost (na

určitom mleate) tvldltnyn apbeobom prejavuje.(Sv. Aug. Declv. Dell. 11:6, b.)

8) Hebr.: Nikto im neubranl “vykonať, čo umýšľajú — teda musi m aaitkroč
4)Mnohé čislo v .aoatdpme'

0 %V. Trojici. Sv. Aug. mysli.an

“holeňsme neuboli

dm“ av.Strem
Boli oslovuje

„Blbe! znamena toho. ako mltok. Rab]lobanla odvodzujú meno avojbo mesta od b !)
(brana) a llu (Bob), Babylon teda: Brana Bolin.
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14. Sale tiež žil tridsať rokov, a
splodil Hebera.

15. A Sale žil po splodení Hebera
štyristo a tridsať rokov a splodil
synov i dcéry.

16. Heber žil tridsaťštyri roky,a
splodil Falega.

17. A Heber žilpo slodení Fa
lega štyristo a tridsať ro ov a splo—
dil synov i dcéry.

18. A Faleg žil tridsať rokov a
splodil Reua.

19. A Faleg žil po splodení Reua
dvestodevať rokov a splodil synov
i dcéry.

20. A Reu žil tridsať a dva roky,
a splodil Suruga.

21. A Reu žil po splodení Suruga
dvestosedem rokov a splodil synov
i dcéry.

22. Sarug žil tridsať rokov, a
splodil Náchora.

23. A Sarug žil po splodení Ná
chora dvesto rokov a splodil synov
i dcéry.

24. Nachor však žil dvadsaťdeväť
rokov a splodil Tarea.

25. A Náchor žil po splodeni Tarea
stodevatnasť rokov: a splodil synov
i dcéry.

26. A Tare žil sedemdesiat rokov,
a splodil Abrama a Náchora a
Arana.

27. Tieto však sú rod Tareove:
Tare splodil Abrama, úchora a
Arana, a Aran splodil Lota.

28. A Aran zomrel prv než Tare,

jeho otec, vo svojej rodnej zemi,v Chaldejskom Ure.'
29. Abram však a Náchor pobrali

si manželky: meno manželky Abra
movej Sarai a meno manželky Na
chorovej Melcha. dcéra Arana, otca

Melchy a otca Jeschy."

1) rje mesto iuhobabylouake.hona pravombrehu dolného Eufratu, dnee el-luc kein
1) Podľa Hdovekých vykladačov Piaeln ieJeec

aSarai 'edna ala nu oeo.ba Malo aa teda

zleho manlelkly bolo Holt-ba. ona bolacel-ou“Arana, ktorý bo otcom Melcby a spolu
tiež otcom Jeecby.
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30. Sarai však bola neplodná, a
nemala deti.

31. Tu vzal Tare svojho syna Ab
rama, a Lota, syna svojho syna
Arana, a Sarai, svoju nevestu, man
želku Abrama, svojho syna, a vy
viedol ich z cbaldejského Uru, aby
išli do zeme Kanaán: i prišli až do
Haranu, a usadili sa tam.

(Sk. ap. 7, 2.)
32. A bolo dní Tareových dvesto

páť rokov, a zomrel v Harane.

HLAVA 12.

Boh volá Abrama a činí mu prisľúbenia.
Abramov odchod z vlasti a príchod do
Egypta. Odňali mu manželku Sarai, ale

zasa prinavrátili.

1. Riekol však Pán k Abramovi:
Vyjdi') zo svojej zeme, a zo svojho
príbuzenstva“, i z domu tvojho otca,
a pod do zeme, ktorú ti ukážem.

(Sk. ap. 7, 3.)
2. A učiním z teba národ veľký,

a požehnám ťa, a zvelebim tvoje
meno, i budeš požehnaným.“

3. Žehnať budem tým, ktorí tebe
žehnajú, a zlorečiť tým, ktorí tebe
zlorečia, a v tebe" požehnané budú
všetky pokolenia zeme.

(Gal. 3, 8; Žid. ||, s.)
4. Tedy vyšiel Abram, ako mu Pán

prikázal, a Lot šiel s ním. Sedem
desiatpát' rokov mal Abram, keď
vychádzal z Haranu. (Žid. 11, 8.)

5. A vzal Sarai, svoju manželku,
a Lota, syna bratovho, ivšetek ma—
jetok, ktorým vládli, a duše (služob- i ťa
níctvo), ktoré v Harane získali: a
vyšli, aby šli do zeme Kanaan. A ked
ta prišli,

6. prešiel Abram tú zem až k miestu
') Poneváč na v zemi Chaldejakej nevera a

moduratvo veltnl rozmáhaly, Boh,ktorí chcel v Abramovi uchoval neporušená vieru a tete mravy.
vyzvali: o inam :. domu oteovakeho.

!) lll—to pribuaenatva' , ktore Abram wela
kečlvul ao aebou Lota, lepšie .: mleata

naledenh' , : otětn

ln ')hupne hebr.: .budeš požehnaním“, t. ]. i preneb!
6) Skrze tvojho potomka, Meastála.

“2.3

Sichem'), až k Slávnemu údoliu!) Ale
vtedy boli Kanaanejci v (tej) zemi.

7. Tu zjavil sa Abramovi Pán, a
riekol mu: Tvojmu semenu dám túto
zem. A on vystavil tam oltár Pánovi,
ktorý sa mu bol zjavil.

8. A odtiaľ prešiel k hore, ktorá
leží na východ od Betelu, a roz
ložil tam svoj stánok, tak že mal
Betel na západ a Hai') na východ,
aj tam vystavil oltár Pánovi, a vzýval
jeho meno.

9. A bral sa Abram ďalej, a po
dával sa čím ďalej, tým viac ku po—
ludniuf)

10. Tu však nastal hlad v tej zemi:
a Abram soatúpil do Egypta, aby sa

tamračaszdržov al: leibosabolroz—mohol hlad v tej zem
11. A keď už prichádzal blízko

k Egyptu, riekol Sarai, svojej man—
želke: Viem, že si krásna žena“)

12. a že keď ťa uvidia Egyptčania,
rieknu: To je jeho manželka. A za
bijú ma, a teba podržia.

13. Povedz teda, prosim ta, že si
mi sestra“), aby mi pre teba dobre
bolo, a aby pre teba moja duša na
žive ostala.

14. Keď teda Abram prišiel do
Egypta, Egyptčania videli ženu, že
je vehni krásna.

15. A oznámili to kniežatá farao
novi a chválili ju pred ním: a žena
bola odvedená do domu faraonovho.

16. S Abramom však k vôli nej
dobre zachádzali: i mal ovce a voly,
a oslov, a sluhov, idievky a oslioe,

vy.
17. Ale Pán trápil faraona pre

!) Sit-jem v horách l-eralmakých rnedzl Ebalom
(na nevere) a (ia mam (na juhu).

!) Lepšie: A! k dublne (tereblnthe) More.
8) Hal bolo blízko pri Betel, ktore ea vtedy

ešte Luu menovalo.
4) Vlaatne k Negebu.
5) Sarat bola vtedy v 65. roku; Boh teda pra

eteov dlhší čaa zachovával v kvetúcom veku.
') Keby aa bola Sarat l aeetron Abramovou po

menovala, v tom by nebola luhala, preto,Ie bola
akutočne jehonenevlastnou aeatrou, od jedného otu
ale : lnej matky. (Vid 2), 0.)
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veľkými ranami“, i jeho dom pre
Sarai, manželku Abramovu.

18. ! povolal t'arao Abrama, a riekol
mu: je to, čo si mi vykonal?
Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja
manželka?

19. Pre akú príčinu si povedal,
že ti je to sestra, tak že som si ju
vzal za manželku? Preto teraz tu
máš svoju manželku, vezmi si ju,
a iďl

20. A prikázal farao o Abramovi
mužom: ati ho odprevadili i s jeho
manželkou a so všetkým, čo mal.

H LAVA 13.

Abram sa lúči s Lotom. Boh obnovuje
zashibenie.

1. Stúpa] teda Abram z Egypta,
on i jeho manželka a všetko, čo mal,
a Lot s ním, k južnej strane.“

2. A bol veľmi bohatý, a mal
mnoho zlata a striebra.

3. A vrátil sa cestou, ktorou bol
prišiel, od poludnia k Betelu až na
miesto, kde predtým rozložil stánok
medzi Betelom a Haiom,

4. na miesto oltára, ktorý tam prv
vystavil, a tam vzýva! meno Pánovo.

5. Ale aj Lot, ktorý bol s Abra
mom, mal stáda oviec, a voly, a
stánky.

6. A nemohla im zem stačiť, aby
mohli spolu sídliť; lebo ich majetok
bol veľký, a nemohli spolu bydlieť.

7. Preto povstala zvada medzi pa—
stiermi stád Abramových a Lotových.
Krem toho v tom čase Kanaanejski
a Ferezejski sídlili v tej zemi.

8. Preto riekol Abram Lotovi: Nech,
prosim, neni rozbroja medzi mnou
a tebou, a medzi mojimi pastiermi
a tvojimi pastiermi: ved sme bratia!

') Rany neboly trestom n spáchan hriech,ale
tuhou red molu m zločinom. Bo chcel tým

c ranlť tn menia va Abramovho.
!) T. ]. naa do Negebu.

PRVÁ KNIHA MOJZIŠOVA

9. Hľa, celá zem je pred tebou:
odlúč sa odo mňa, prosim; jestli
pôjdeš na ľavo, ja si podržim pravú
stranu; jestli si ty pravú stranu vy
voliš, pôjdem ja na ľavú. ')

10. Pozdvihol tedy Lot oči a videl
všetku krajinu okolo Jordána, ktorá
predtým, než Pán Sodomu a Go—
morrhu vyvrátil. všetka až po Segor
zavlažovaná bola, ako raj Pánov,
alebo ako Egypt.

11. A Lot zvolil si krajinu okolo
Jordána, a bral sa k východu: a tak
oddelili sa bratia jeden od druhého.

12. Abram bydlel v zemi Kanaan,
a Lot zdržoval sa v mestách, ktoré
boly okolo Jordána, a prebýval i
v Sodome.

13. Ale ľudia sodomskí boli pri—
veľmi zli, a veľkí hriešnici pred
Pánom.

14. ! riekol Pán Abramovi, ked
sa bol Lot od neho odlúčil: Pozdvihni
svoje oči, a hľad s miesta, na ktorom
teraz si, na sever, na juh, na východ
a na západ.

15. Všetku zem, ktorú vidíš, dám
tebe a tvojmu semenu až na veky.“

16. A rozmnožim tvoje semeno
ako prach zeme; jestli môže kto
z ľudí spočítať prach zeme, bude
môcť spočítať i tvoje potomstvo.

17. Vstaň, a prejdi túto zem na
diaľku i na šírku, lebo chcem ti ju
dať.

18. A Abram pohol sa so svojim
stánkom a prišiel a osadil sa vedľa
údolia Mambre, ktoré je v Hebrone:
a vystavil tam oltár Pánovi.“

1) Blaho-Invent sú ľudia pokojamllovnt. Pre
pokoj radno ustúpiť každému.

!) T. ]. dokiaľ bude trvať tvoje potomstvo a
bude verne Bohu, dám mu to som a .na veky“
dám tvolm pravým synom tle dobroty. ktorých
je predo razom.

') Album bol tak bohabojn , že prvá jeho
ataroeť vždycky bola : chv Božia.
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H L AVA 14.

Abram vo vojne so Sodomcami. Zajatie

Lotovo. Abram vysvobodzuje Lota. Z vgjny
víťazne navracaLúceho sa požehnávachisedech, a oná obetu podakovnú.

]. Ale stalo sa v tom čase, že
Amrafel, kráľ senaarský, a Arioch.
kráľpontský“. a Chodorlahomor, kráľ
elamský, a 'l'adai, kráľ Národov,“

2. pustili sa do vojny proti Barovi,
kráľovisodomskému, a proti Benovi,
kráľovi gomorrhskému, a proti Sen
naabovi, kráľovi adamskému, a
proti Semeberovi, kráľovi seboim
akému, i proti kráľovi bálamskému,
to jest segorskému.

3. Tí všetci sišli sa v Lesnom
údolí“, ktoré je teraz Slaným mo
rom.“

4. Lebo dvanásť rokov slúžili Cho
dorlahomorovi a v trinástom roku
od neho odpadli.

5. Teda v štrnástom roku prišiel
Cbodorlahomor, a kráľovia, ktorí
boli s ním: a porazili Rafaimských
v Astarotkamaime“), a s nimi Zu
zimských'), a Emimských“ v Save
Kariataim,

6. a Chorrejských na horách seir- p
ských. až ku poliam Faranu“), ktoré
sú nad púšťou.

7. A obrátili sa a prišli k studnici .
Misfat, to jest do Kadesu: a porazili
celú krajinu Amalekitov a Amorrhej
ských. ktorí bývali v Asasontamare.

8. A vytiahli kráľ sodomský, a kráľ
gomorrhský, i kráľ adamský, a kráľ
seboimský, tiež kráľbalamský, to jest
segorský, a rozostavili šíky proti nim
v Lesnom údolí,

1) Hebr.: Kráľ Elassaru, Elms-r staré mesto

v južnHejbBa lonii.=)Hebr.: ójim. mezopotamská (iutim, územie
severne od Babylonu. (F.r Hummel.)

3) “obr.: V údolí Siddlm.ro.m
5))Raľaltlnwbdlell zvlašte v Hasanc. Astarotkar

nalm bolo u Or sídlom kráľa O|!!
0) Spzrávnejšle v Home, miesto, na ktorom Zu—

zimski sídlili.
7P) odľa Deut. 2, m.. obyvatelia moabakl.
“) Neskôr Flath na východnej brnnlcl púltl.
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9. totižto proti Chodorlabomorovi,
kráľovi elamskému a Tadalovi, krá
ľovi Národov, a proti Amrafelovi,
kráľovi sennaarskému, a Ariochovi.

' kráľovi pontskému, štyria králi proti
piatim.

10. A Lesné údolie malo mnoho
jám zemskej smoly.“ A kráľ sodom
ský a gomorrhský dali sa na útek

:; padli tam; a ktori zostali, utiekliohhr.ô
ll. Pobrali však všetek majetok So

domských a Gomorrhských, i všetky
ich potraviny, a odišli;

12. tak (vzali) i Lota, syna brata
Abramovho, ktorý sídlil v Sodome.
i jeho majetok.

13. A hľa, jeden, ktorý utiekol,
zvestoval Heberovi') Abramovi, ktory
bydlil v údolí Mambrea, Amorrhitu,
brata Escholovbo a brata Anerovho:
lebo tí uzavreli smluvu s Abramom.

14. Keď Abram počul, že jeho brat
Lot je zajatý, spočítal svojich tristo
osemnásť k boju spôsobnýcb, v dome
zrodených otrokov“), a hnal sa (za
nimi) až k Danu.

15. A keď rozdelil spojencov, pre
adnul ich v noci; zbil ich, a hnal

ich až do Hoby, ktorá leží na ľavo“)
od Damašku.

16. l priviedol nazptiť všetek ma
jetok, i Lota, svojho brata, s jeho
majetkom, i ženy i

17. Keď sa vracal od porážky Cho
dorlahomora a kráľov, ktorí s nim
boli, vyšiel kráľ sodomský proti
nemu do údolia Save, ktoré je údolie
Kráľovské.

18. Melchisedech však, kráľ sá
lemský, podal (v obetu) chlieb a

1) Mnoho asľaltových panelov.
!) Abram nazýva _ Heber Zarecký, lebo priliel

a druhej strany rieky (Jordán?)
!) V dome mdeni otroci, t. j. ktori sa v dome

Abramovom narodili : rodičov otrokov, boli svojmu
pánovi vernejil a spoľahlivej.

T. j. na sever. Stari určovali strany sveta
hľadlsc k v chodu slnea tak že predok znamená

mok západ, ľava strana sever, pravastr-IM
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víno, lebo bol kňazom Boha nai
vyššieho.“ (Žid. 7, 1.)

19. Požehnai mu a riekoi: Po
žehnaný bud Abram od Boha naj
vyššieho, ktorý atvoril neho a zem;

20. a požehnaný buď Boh najvyšší,
ktorého ochranou sú nepriatelia v tvo
jich rukách. A dal mu (Abram) de
siatok zo všetkého. (Žid. 7, 1.)

21. Ale kráľsodomský riekol Ab
ramovi: Daj mi duše, ostatok si
vezmii

22. On mu odpovedal: Zdvíham
svoju ruku') k Pánu, Bohu najvyš
šiemu, ktorý vládne nebom a zemou,

23. že ani nitky z tkaniva, ani
remienka z obuvi neprijmem zo vše
tkých vecí, ktoré sú tvoje, aby si
nepovedal: Ja som obohatil Abrama;

24. okrem toho, čo zjedli bojov—
níci. a podielov mužov, ktorí so
mnoušli. Anera. Escholaa anbrea:
tito nech dostanú svoje podiely.“

H L AVA 15.

Prisľúbenie syna a potomstva Abramovi.
Boh žiada obetu, s na. Za odmenu sľu—
buje zem kananejs potomkom Abra

movým.

1.Ked tieto veci pominuly, stalo
sa slovo Pánovo k Abramovi vo vi—
dení“ takto: Neboj sa, Abrame, ja
som tvojím ochrancom, a tvoja od
plata (bude) veľmi veľká.

2. [ riekoi Abram: Pane Bože, čo
mi dáš? .la odijdem bez detí a syn
správcu môjho domu, tento Eliezer
z Damašku!)

!) llelehlaedeeh obetovaL (Žalm noo, 4 Žid.
60-70.) 8 obetou bola apojenl hoetina. na ktorej

Abram mai účast Prektáto obeť je Mceihlaedechpredobrazom Krlata, torý prinieeol i denno pri
nila obeť svojho tela a svojej krvi pod apoeobami
chleba a v(.na

!) T. ]. hdm.

!) Abram neprijima ničoho : majetku kráľaaodomakeho,iebonecheei mat ničoho a hrielnlkmi
a myaiel. že by neobaiahoi Božieho požehnania,
keby ich dary u seba mai.

0) Boh ukázal _ Abremovi.
5) Abram eo zármutkom pyta

aú mi všetky , ked nemdm dedišha?.Majetok
prijde do cudzích rúk.
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3. A dodal Abram: Mne však
nedal si semena (potomka): a hľa,
v mojom dome zrodený služobník
bude mojím dedičom.

4. A hned stalo sa slovo Pánovo
k nemu, takto: Nie ten bude tvojím
dedičom, ale ktorý vyjde z tvojho
života. ten bude tvojím dedičom.

5. A vyviedol ho von') a riekol
mu: Pozri na nebo, a spočitaj hvie
zdy, jestli môžeš. A riekoi mu: Tak
bude tvoje semeno. (Rim. 4,18.)

6. Abram Bohu uveril, a počítané
je mu (to) za spravedlnost.“

(Rim. 4, 3; Gal. 3, 6; Jak. 2. 23.)
7. A povedal mu: Ja (som) Pán,

ktorý som ťa vyviedol z Uru Chal—
dejského, aby som ti dal túto zem.
aby si ňou vládnul.

8. Ale on riekoi: Pane Bože, odkiaľ
to môžem vedieť, že ňou vládnuť
budem?“

9. A odpovedal Pán: Vezmi mi“),
riekol, trojročnú kravu a trojročnú
kozu a trojročného škopca, tiež i
hrdiičku a holubicu.

10. On vzal to všetko a rozdelil
ich každé na dvoje, a obidva diely
položil jeden proti druhému; vtákov
však nedelil.

11. Tu sadaii vtáci na tie mŕtve
telá, a Abram ich Odháňal.

12. A keď zapadalo slnko, prišiel
sen na Abrama, a veľká hrôza a
hustá tma“) ho obkľúčila.

13. A povedané mu bolo: Vedz
vopred, že tvoje semeno bude cudzie
v zemi nie svojej“, a prinútia ich

l) Vldenle toto mal Abram v nočný ha; preto
mu Boh ukázal hviezd

!) Abram veril a d verovai v Bohu. heplní,
eho viera a dôvera bola v danýchčo aiubli. Tato'

okolnostiach ve mi hikia preto bola i zaaiuiná, roz
množila Abramovu apravedinoať

:) Bez poškodenia avojej viery Abram linda
od Boha nejake znamenie na potvrdenie daného
;).riaľúhenla

4) 'l'. j. obetuj. 0d vna bolo vo zvykuJe

dve atrany, ktoreuznal-zly emiuvu, zabijaly(
to:;llň')ichzvieratá,ukpoiolily Ich časti proti aebe, preukaaiínaiy aby aa im stalo, ako

mtým 0 tím,.ked by mudr-halyzmluvu.Bohchceli toto urobit k vôli Abramovl.
5) Úzkzkoet pre nadobyčajnú temnotu.
0) V Elm e
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slúžiť a trápiť ich budú za štyristo
rokov. (Sk. ap. 7, 6.)

14. Ale národ (ten), ktorému slúžiť
budú. ja budem súdiť: a potom vyjdú
s veľkým majetkom.

15. Tv však pôjdeš k svojim otcom
koji') a pohrobený budeš vo vy—

so om veku.
16. Ale vo štvrtom pokoleni') (po—

tomci tvoji) sem sa nevrátia; lebo
dosial ešte nie sú doplnené neprá
vosti Amorrhejsky'ch.

17. A keď since zapadlo, nastala
hustá tma, a ukázala sa dymiaca
pec a ohnivý plameň“, ktorý pre
chádzal medzi tými dielmi.

18. V ten deň uzavrel Pán smluvu
s Abramom a riekol: Tvojmu semenu
dám túto zem,od egyptského potoka“)
až po veľkú rieku Eufrat, zem

(5.K n. Moji. 34, 4.)
19. Kinejs ch, a Kenezejských,

Kedmonejskýc
20. a Hetejských a Ferezejských

i Rafaimských,
21. a Amorrhejských a Kananej—

ských a Gergezejských a Jebuzej
ských

HLAVA 16.

Agar počala z Abrams. Utiekla, ale od
anjela napomenutá, opäť sa vrátila. Po

rodila Izmaela.

1. Sarai teda, manželka Abramova,
dietok nerodila; ale mala dievku,

Egyptčanku, menom Agar,2. i riekla svojmu mužovi. Hľa,
Pán ma zavrel'), aby som nerodila;

!) Ako pútnik do svojej vlasti. Ponevač Abram
nebol pohrobeny pri svojich telesných predkoch,
reto je tu reč o neamrternosti duše: : tejto malo-s

brunovi dostat útech za tou!: osvobodenia svo—
jich potoůmkov na nem nedelilš)V tvrtej generácii; jedna generácia počíta
na tu nn lil) rokov.

!) Plameň a dymiaca pec vyznamenávaly pri—
tomnosl Božiu; plamen prechádzal medzi obet
ny-I diely na znamenie, že Boh tú smiuvu so

"0ij strany a tvrdil.delle Aril.

6) |o rôzn ch hmenov roztrúsenýýcl'uLořatíne tu vy tanych znamená úplne vzdanie

mij'T. ]. učinil ma neplodnou.
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vojdi k mojej dievke'), azda by som
aspoň z nej dostala synov. A keď
on povolil jej prosbe,

3. vzala Agaru, svoju egyptskú
dievku, — po desiatich rokoch, ako
počali bývať v zemi Kanaan, —
a dala ju svojmu mužovi za man—
želkuf)

4. A on všiel k nej. Ale ked Agar
videla, že počala, pohrdia svojou

ou.
5. lriekla Sarai Abramovi: Krivdu

mi činíš; ja som dala svoju dievku
do tvojho lona, a tá, vidiac, že po
čala, pohŕda mnou. Pán nech súdi
medzi mnou a tebou.“)

6. Odpovedal jej Abram: Hla,
riekol, tvoja dievka je v tvojej ruke,
natož s ňou, ako sa (ti) ľúbi. Ale že
ju Sarai trápila, ona utiekla od nej.

7. ed ju našiel anjel Pánov
pri žriedlo vody na púšti, ktoré je
na ceste do Suru') na pustatine,

8. riekol jej: Agar, dievko Saraina,
odkúď prichádzaš a kam ideš? Ona
odpovedala: Utekám od tvári Sarai,
svojej panej.

9. Tu riekol jej anjel Pána: Vráť
sa ku svojej panej, a pokor sa pod
jej ruku.

10. A zasa: Velmi — hovori —
rozmnožím tvoje semeno“), a nebude
môcť spočítané byť pre množstvo.

11. A potom: Hla, rečie, ty si po
čala a porodiš syna: i nazveš jeho
meno lzmael, preto, že vyslyšai Pán
tvoje trápenie.

\) Veuni ju za manželku. Patrisrchom bolo od
Boha dovolene vziať si viac žien (Arnbr., Aug.,

list.). V tom čase bolo oobyiinjou.“ neplodne
manželky dávaly avo' rokyne mnlnlelodruhora emanielkyč 12m a ztychto splodenz:

dietky.Ľovažovaly za svoje. án Boh to vtedy dok uchovaniu praveho nebolo

stva uš'čený,chytrejlie rodíril.') Sarai tu nekonala dľa svltých tlmyalov Bo

žích; gnreto jej i ľudskou prouetehoaton k vypinenlu oiich sľubov poskytovaný prostriedok pri—
nieaoi velke trápenie a Abramovl nepokoj v man
želatve.

!) Sarai dáva vlnu Abramovl, te azda dost

rázne neaakmčil treti hou pohŕda dee Agare.0) Sur, e ptsa pevnoal na ranici; l post
(ond.1 východ n Vadi el-Aril.

8) Za pokorenle'ýsa pnnej dostane Apr odmenu.
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12. Bude to divý človek“: jeho
ruka (bude) proti všetkým a ruka
všetkých proti nemu, a naproti
všetkým svojim bratom bude stavať
stánky.

13. Tu nazvala meno Pána, ktorý
k nej mluvil: Ty (si) Boh, ktorý si
ma videl. Lebo, riekla: Zaiste tu som
sa dívala za tým, ktorý ma videl.“

14. Preto nazvala tú studnicu Stu
dnioou Žijúceho a Vidiaoeho mňa
(Boha). Tá je medzi Kádesom a Ba
radom.

15. A Agar porodila Abramovi
syna; a on nazval jeho meno lzmaei.

16. Abram bol osemdesiatšesť—
ročný, keď mu Agar porodila lz—
maela.

H LAVA 17.

Obnovenie smluvy s Abramom. Ustano
venie obriezky. Zasl'úbenie izáka.

]. Ale keď do devátdesiateho—
deviateho roku vstúpil, zjavil sa mu
Pán i riekol mu: Ja som Boh vše—
mohúci: chod predo mnou') a bud
dokonalý.

2. A uzavriem svoju smiuvu medzi
mnou a tebou, a prenáramne ťa roz
množim.

3. Abram padol na svoju tvár.
4. A Boh mu riekol: Ja som to,

a moja zmluva je s tebou, a budeš
otcom mnohých národov.

(sa-. 44, 20; Rim. 4, 17.)
5. Ani sa nebude už nazývať tvoje

meno Abram“), ale nazvaný budeš
Abraham“), lebo som ťa za otca

mnthch národov ustanovil.. učinim, že sa lodiš pre
náramne, a rozširim 2. to a národy,
a kráľovia z teba vyjdú.

7. A ustanovujem svoju srniuvu
medzi mnou a tebou, a medzi tvojím

!) "obr.: .Bndo človekom ako divý oool', čoine označu Boduina Arabske paši
!) Videla idiaoeho ju od chrbta ako odchádzaL
8) Sid! mi. (Srov. 6, 9.)
') Abram znamená. ý otec.
5) Abraham .otec mnohtva.
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semenom po tebe v ich rodoch za
večnú úmluvu'), že budem Bohom
tvojim, i tvojho semena po tebe.

8. l dám tebe a tvojmu semenu
zem, v ktorej bývaš ako cudzinec,
celú zem Kanaan vo večný majetok,
a budem ich Bohom.

9. A opať riekol Boh Abrahámovi:
Tak teda i ty zachovaj moju smluvu,
i tvoje semeno po tebe vo svojich
rodoch. (Sk. ap. 7,8.)

10. Toto je moja smluva, ktorú
máte uchovávať, medzi mnou a
vami, a medzi semenom tvojim po
tebe'): Obrezaný bude každý z vás,
kto je pohlavia mužského.

11. A obrežete telo svojej pred—
kožký,aby to bolo znamením úmluvy
medzi mnou a vami.

(Rim. 4, 11; Lukáš 2, 21.)
12. Nemiuvňa, ktoré má osem dni,

bude medzi vami obrezané; každé
mužské po vašich rodoch; obrezaný
bude tak doma narodený, ako kú—
pený, i každý, kto nie je z vášho

enu;
13. a bude moja smluva na vašom

tele na večnú úmluvu.
Chlapec. ktorého predkožky

\) Podla Bolioho úmyslu _iesmluva večná. Pre

Éhn::tmamvešináh ohĺadom na el.alokú temnú bn
úen ro ran sú mu nsnárařprezasľúbená zem typom cirkvi a id. 3. m),).a

potomcl _??rahamovi sú všetci ktori veria v Krista(la. 3, .
*) Pri usavroni smluvy dáva Bob znamenie

(Neemevl důhu). Ako sa Boh zaviazal. že niečo
učiní, tak nakladá Abrahamovl smluvne znamen
ktore znamená povinnost pre neho plynácu so sá—
vlaku. Abraham prijatím obriezkysa
verne bude uchovávať smluvu, lo Bohu jedindma
bude slúžiť, jeho : celeho srdca a z celej duše mi
l.ovnt Obriezka teda bola pre ľud siateho zákona
od Boha ustanoveným snamenim, pripoml Mm
smluvu modsiBo hem a praotcom národa zrad
akeho, upamlhu'ůclm na vieru Abrahamovu a na

nadprirodzené ospravedlivenie a posvltenle (Rim.) skrze túto vieru; napomlnajdclm k obre
uniu,t. j. k očisteniasrdca.(Dout.lO,16;m,6;
Jer. 4, 4; Es. “, ;.Rim ' Obriorka bo

lťrodobrasom krolstanskeho krstu._.(Kol 2, 11—12.)0 izraelita obrlezkou značený bol na tele ra
člena vyvoleného národa starobe zákona s jeho

rii-avant a povinnosťami a nosil na tele nanutolne znamenie; tak človek skrze krst značený

býva na duál za diela noveho zákona ao vietkýml právami a výhodami člena cirkvi Kristove
i s estaml kreatana a nosí na duši nezru
liteine znamenie.
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telo nebude obrezané, toho duša
nech bude vyhladená zo svojho
ľudu“, lebo moju smluvu porušil.

15. Riekol tiež Boh Abrahamovi:
Sarai, svojej manželke, nebudeš
riekat Sarai, ale Sára!)

16. A požehnám ju, aj z nej dám
ti syna; toho požehnám, i budú
z neho národy a kráľovia národov
budú pochádzať z neho.

17. Abraham padol na svoju tvár,
a zasmial sa“), rieknuc vo svojom
srdci: Či azda storočnému narodí
sa syn? a devátdesiatročná Sára po
rodí? (Rim. 4. 19.)

18. A riekol Bohu: O, by len
Izmael žil pred teboul')

19. Tu riekol Boh Abrahamovi:
Sára, tvoja žena, porodí ti syna, a
nazveš jeho meno lzák, a ustanovím
svoju smluvu za smluvu večnú s ním
i s jeho semenom po ňom.

20. Aj za lzmaeia som ťa vyslyšal.
Hľa, požehnám mu, a rozplodím ho,
a veľmi ho rozmnožím; dvanásť
kniežat splodí, a učinim z neho
veľký národ.

21. Ale svoju smluvu uzavriem
a lzákom, ktorého ti porodí Sára,
za rok o tomto čase.

22. A ked mluviaci Boh reč s ním
skončil. vystúpil“) od Abrahama.

23. Tedy vzal Abraham svojho
syna, Izmaela, a všetkých služeb
níkov, zrodených v jeho dome; i
všetkých, ktorých bol kúpil, vše
tkých, ktorí boli pohlavia mužského,
zo všetkých svojich domácich: a ob—
rezal telo ich predkožky hneď v ten
deň. ako mu to prikázal Boh.

!) Ztrnti nároky na zasľúhen'e. ktorú Boh dal
lnaeiilom. vôbec práva občianske i náboženské.

!) Sarnlznamená toľko.jako khahyha moja, paní

domu. jedneLtotížlo famille, rodinky;_ Sára všakznamená kha yhu vôbec, teda paniu. a jakoby pra
matku celých pokolení.

3) 0d radosti :: udivenia. (Rim. 4, W.)
4) Prirodzeným s bom bolo nemožne, aby

ho ili-ročná Sára ešte synom obdarovala. Jeho
vrtlc'na žiadosť, aby mal syna, dediča, zdala sa mu
už by! vy lnenou v lrmaelovl Ale Abraham po
slúcha Bo ., užíva manželského práva vo veku
vysokom a tak dokazuje svoju vieru.

5) Zdvihoi sa do neba.
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24. Abraham mal devätdesiatdevät'
rokov, keď obremi telo svojej pred—
kožky.

25. A Izmael, syn, doplnil trinásty
rok v čas svojho Obrezanie.

26. V ten istý deň obrezaný bol
Abraham a jeho syn Izmael.

27. A všetci mužovia jeho domu,
tak doma zrodení, ako i kúpení cu
dzinci. boli podobne obrezani.

H LAVA 18.

Traja pocestní an'eli u Abrahama. ktorých
on pohostí. Sára ostáva risl'ůbenie, že sa
jej narodí syn. Smutný ýr o spustošení

Sodomy.

1. A Pán zjavil sa mu v údolí
Mambre'), keď za najväčšej horúčosti
dňa sedel u vchodu do svojho stánku.

2. A keď pozdvihol oči, ukázali sa
mu traja mužovia'), stojaci blízko
neho: kadenáhle ich zazrel, bežal
im naproti od vchodu svojho stánku,
a poklonil sa (až) k zemi. (Žid. 13. ?.)

3. A riekol: Pane“), jestli som na
šiel milosť vo tvojich očiach, neobijdi
svojho služobníka.

4. Ale prinesiem trochu vody. a
umyte si nohy, a odpočiňte pod
stromom.

5. A predložím krajec chleba. a
posilnite svoje srdce, potom pôjdete
(dalej): ved (viem) preto ste odbo
čiii k svojmu sluhovi. Oni riekli: Učiň,
ako si povedal.

6. Abraham poponáhľal (sa) do
stánku ku Sáre, iriekol jej: Chytro
zamies tri miery" bielej múky, a
napeč podpopolných chlebov.“

!) V dubina Mambreovej.
!) Abraham ich považoval zprvu a ľudí vôbec;

len neskoršie spozoroval, že jeden z nich je Pan.
8) Tak oslovuje Abraham toho, ktorého z nich

za najprednejňieho pokladá.
4) Jedna miera (ae'á) asi l2 litrov. Tedu Sára

mala zamieait asi sa litrov múky. pšeničnej a nai
lepšej.

5) Nekvasrne Miele, veľké, tenke koláče. ktoré

sa Lako naše podplameuniky veľmi chytro upeču.Mú a sa vodou zamleal a kúsky cesta na tenko
vyhhane kladu sa na horúce kamene a prikryjú
sa horúcim popolom.
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7. Sám však bežal ku stádu a vzal
mladunké a najlepšie teľa, a dal ho
sluhovi, ktorý p0ponáhľal sa ho pri
pravif.

8. Potom vzal maslo a mlieko i
teľa, ktoré pripravil, a predložil im;
sám však stál vedľa nich pod
stromom.“

9. A ked pojedli, riekli mu: Kde
je Sára. tvoja manželka? On odpo
vedal: Hľa, v stánku je. (Job. 12,19.)

10.Riekol mu: Zasa prijdem k tebe
o tomto čase, za vášho života, a Sára,
tvoja manželka, bude mať syna. Keď
to Sára počula za oponou stánku,
zasmiala sa. (Rim.9, 9.)

11. Lebo boli oba stari. vysokého
veku, a u Sáry prestaly ženské veci;

12. smiala sa sama v sebe a riekla:
Ked som sa zostarela, a môj pán 'je
starec, mám sa oddávať rozkoší?

13. Tedy riekol Pán Abrahamovi:
Prečo sa smiala Sára a riekla: Či
skutočne rodiť budem ja, starena?

14. i je Bohu čo nesnadného?
Ako som povedal, zasa prijdem
k tebe priam o tomto čase, za vášho
živobytia, a Sára bude mat' syna.

15. Zapierala Sára, a riekla: „Ne
smiala som sa“, lebo sa veľmi zľakla,
Pán však riekol: Nie je tak, ale
smiala si sa!)

16. Vtedy ti mužovia odtiaľ vstali,
a obrátili oči k Sodome, a Abraham
šiel s nimi, odprevádzajúc ich.

17. [ riekol Pán: i ja môžem za—
tajiť pred Abrahamom, čo činil?

cem,
18. kedže z neho má byť národ

veľký :\ premohutný, a v ňom po—
žehnané majú byť všetky národy
zeme?

\) Tak hostia i dnes koéujúce kmeny na vý—
chode. Pre lepších hoatl zabijaju jahha alebo
koaľa. pre vysokého hosťa teľa. Varené (pečené)
miso podáva sa so sadlým mliekom; po jedeni
dáva aa sladké mlieko. V ritomnostl vznešených
hosti hostiteľ nasadá k 11 k jedenlu. ale stoji
pri nich k výsluhe.

!) Pán karha Sáru pre smiech. lebo pochybo
vala v moci Pánovej, že by v tak vysokom veku
ešte porodiť mohla.

anA KNIHA MOJŽIŠOVA

19. Lebo viem, že prikáže svojim
synom a svojmu domu po sebe, aby
zachovávali cestu Pánovu" a konali
právo a spravedlnost: aby Pán pre
Abrahama splnil všetko, čokoľvek
mluvil k nemu.

20. Preto riekol Pán: Krik o So
domských a Gomorrhských sa roz
množil, a ich hriech priliš obťažel.

21. Sostúpim, a uvidím, či krik.
ktorý prišiel ko mne, skutkom do—
plnili: alebo či je nie tak, aby som
to zvedel."

22. ] obrátili sa“) odtiaľ a odišli
smerom k Sodome. Abraham však
ešte (vždy) stál pred Pánom!)

23. A priblížil sa a riekol: i za—
tratiš spravedlivého s bezbožným?

24. Keď by bolo v meste päťdesiat
spravedlivých, zahynú spolu? a ne
odpustíš tomu mestu pre päťdesiat
spravedlivých, keby ich (toľko) bolo
v ňom?

25. Ďaleko bud od teba, abys tú
vec mal učiniť, aby si usmrtil spra
vedlivého s bezbožným, a (tak) bol
spravedlivý ako bezbožný; to nie je
tvoja obyčaj, ty, ktorý súdiš celú
zem, nijak neučiniš takého súdu.

26. [ riekol mu Pán: Ked najdem
v Sodome päťdesiat spravedlivých
v meste, odpustim pre nich celému
miestu.

27. [ odpovedal Abraham a riekol:
Že som raz začal, mluvit budem
(dalej) k svojmu Pánovi, hoci som
prach a po ].

28. Čo z;)lehked by bolo bez
piatich päťdesiat spravodlivých, či
zkazíš preto, že štyridsaťpäť sprave—
dlivých bude, celé mesto? A riekol:

!) Ctenle jedného, pravého Boha.
!) Ako apravedllv sudca ide vyšetriť, či hriechy

Sodomeov už dovri y mieru ta že sám must
u! zakročiť a nastal. Hovorí sa všetko po ľudsky.

5) iste tl dvaja anjeli, ktori Pana sprevádzali.
(Srov. 19, 1.)

') Ostal rl Pánovi a šesťkrát oroduje za mesto.
ktorému B i trest hrozi. Vrúcna primluva Abra
hamovs svedči nám o užitočnosti pokorne], dô
vernej a vytrvale] modlitby a o cene orodovanls
spravodlivého u Boha.
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Nezkazím, jestli ich tam štyridsaťpäť
najdem.

29. A zasa mluvil k nemu: Ale
jestli sa ich tam štyridsať najde,
čo urobiš? Riekol: Nebudem biť pre
tých štyridsať.

30. Riekol: Pane, prosím, nehnevaj
sa, že budem (dalej) mluvit: Čo, 'estli
že sa ich tam tridsať najde? dpo
vedai: Neučinim (to), jestliže ich tam
tridsať najdem.

31. Že som raz počal, rečie, mluviť
budem (ďalej) k svojmu Pánovi:
(vtedy), ak sa ich tam najde dvadsať?

giekol: Nezabijem (ich) pre tých dva—sať.
32. Riekol: Prosím. nehnevaj sa,

Pane, keď ešte raz mluviť budem:
, keď by sa tam desať (spravedli—

vých) našlo? A riekoi: Nezahladím
pre tých desať.

33. ! odišiel Pán. keď domluvil
s Abrahamom: a Abraham vrátil sa
domov.

HLAVA 19.

Lot, prijmúc anjelov, pokúšali bol od So
domských. Lot sa vysvobodí, a c mesto za
nikne. Ženu Lotovu zastihol trest, že sa
obrátila na soľný stĺp. Lotov priestupok.

1. I prišli dvaja anjeli do Sodomy
večer“, ked Lot práve sedel v bráne
mestskej." Ked ich spatril, vstal a šiel
Oproti nim, a hlboko sa k zemi po
klonil,

2. a riekol: Prosím, páni, uchýľte
sa do domu svojho služebníka a
ostaňte tam. Umyte si nohy, a ráno
pôjdete svojou .cestou. Oni riekli: "
Nie. ale ostaneme na ulici!)

3. Nútil ich veľmi, aby sa k nemu
uchýlili. A ked vošli do jeho domu,

\) Anjeli prišli do Sodomy zkůšat jej obyvatelov, či sú pohostinni, aby la miera ich hriechov
nebola azda ešte plnil. Pre Lota bola išlo zkúška
príležitosťouuchršnl! sa.

1) Brány sú ľuďom na víchode to, čo forumRimanom miesta, na ktorýc aa vybavu'ů dôle
me pojednšvania, kúpy. predaje. schôdz y atd.;
tam aúatredhuje sa všetok život.

3) Vo východných mestšch mnoho ľudi prc
nocúva na ulici, uhalených len do plášťov.
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spravil hostinu, a napiekoi nekva
sených chlebov, i jedli.

4. Ale ešte si ani neľahli spať, tu
mužovia mesta shŕkii sa okolo domu.
od chlapca až do starca, všetok ľud
spolu.“

5. Zavolali Lota a riekli mu: Kde
sú ti mužovia, ktorí k tebe v noci
prišli? Vyved ich sem, aby sme ich
poznali!“

6. Lot vyšiel k nim, a zachlopil za
sebou dvere, a riekol:

7. Nechcite, prosím. bratia moji.
nechcite činiť toho zlého.

8. Mám dve dcéry, ktoré ešte muža
nepoznaly; vyvediem ich k vám, nad
užite ich“), ako sa vám ľúbi; len tým
mužom nečiňte nič zlého, poneváč
vošli pod stín mojej strechy.

9. Ale oni riekli: Kľud sa preč!
A zasa: Prišiel si, riekli. sem ako
cudzinec; či azda (na to), aby si (nás)
súdil? ') Preto teba samého horšie
nežli tých strápimei A oborili sa na
Lota prenáramne (tak), že by boli
bezmála dvere vylámali. (2. Petr. 2, 8.)

10. A hľa, tí mužovia vystrčili
ruku a vtiahli Lota k sebe a zatvo
rili dvere:

11. a tých, ktorí vonku boli. od
najmenšieho až do najväčšieho, ra—
nili slepotou, tak, že dverí najsť ne—
mohli.

12. Lotovi však riekli: Máš tu nie
koho zo svojich? Zaťa alebo synov,
alebo dcéry, všetkých, ktorí sú tvoji,
vyved z tohoto mesta.

13. Lebo vyhladíme toto miesto

1) Všetky vrstvy obyvateľstva; tak všeobecnú
bola pokazenou! mravov v ' ome.

!) Chceli s nimi pšehať ohavný hriech proti
prirode. ktorý sa nazýva hriechom aodomakým
alebo sodomiou.

8) Lot v prvom prekvapení nevedel, čo by
mal učiniť. keď nemravnš iuaa Sodomcov jeho
príbytok napadla a žiadala al vydat jeho hosti.
mužov Božlch, k pnneniu. Cheejúc uchrániť pred
š tnou nepršvosťou tak vysokých hosti, ponukol

omcom — nútený - avoje uš zasnúbená dcery.
lebo sa domnieval, že to bude menšie zle, ktoremu
vyhnať nemohol; ako hostiteľ, chcel chr-nini!čest
heat] i za drahú cenu poctivosti svojich dcer.

4) Teda ich už pred tým napomínal.
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preto, že sa rozmohoi krik o nich')
pred Pánom, ktorý nás poslal, aby
sme ich zahubili.

14. Lot teda vyšiel, mluvil ku
svojim zaťom, ktorí si mali pobrať
(za manželky) jeho dcéry, a riekol:
Vstaňte, vyjdite z tohoto mesta, lebo
Pán zničí toto mesto. A zdalo sa im,
ako by žartoval.

15. A keď bolo ráno, nútili ho
anjeli a riekli: Vstaň, vezmi svoju
manželku, a dve dcéry, ktoré máš,
aby si aj ty nezahynul pre neprá
vosti mesta.

16. A ked váhal, chytili ho za
ruku, i jeho manželku, i dve jeho
dcéry preto, že sa sľutoval nad ním
Pán.

17. [ vyviedli ho, a pustili za me
stom: a tam mluvili s nim a riekli:
Zachráň svoju dušu'll Neobzeraj sa
za seba, ani sa nezastavuj na celom
okoli : ale zachovaj sa na horách,
aby si aj ty spolu nezahynul.

(Mudr. 10, 6.)
18.Tu riekol im Lotz'Prosim, Pane

môj,
19. poneváč tvoj sluha našiel mi—

losť u teba, a veľké je tvoje milosr
denstvo, ktoré si so mnou učinil, aby
si zachoval moju dušu, — ja ne
môžem sa zachrániť na horách, aby
ma azda (i tam) nezastihlo to zlé, a
umrel by som:

20. je tu na blízku mesto, do toho
môžem utiecť; je malé'), a je sa
v ňom zachránim: či nie je nepa—
trné? a živá bude moja duša.

21. ! riekol mu: Hľa, i v tejto

veci_prijímam tvoje prosby, tak že
1) Rozmohoi sa krik o nich, t. j.jenaplnená je

miera ich neprávosti. ich neeudn'e hriechy už veľmi
kričia ku spravedlivemu Bohu do neba o pomstu.
(Srov. 18, Zl.)

!) 'l. j. zachráň si život.
!) Lot nemal silnej viery Abrahamovej. On ne

pozlúcha v dôvere anjela, ale v strachu, že ho
zkaza zastihne prv, než by sa dostal na ho „chce
radšej do blízkeho maleho meets Segura u leeľ, a
preto prosí o zachránenle toho mesta, ved .či nie
je nepatrná?“

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

nesrúcam mesto, za ktoré si sa pri
mlúval. ')

22. Spiechaj a zachráň sa tam;
lebo nebudem môcť urobiť ničoho,
kým ta nedôjdeš. Preto nazvané

je meno toho mesta Seřor.“M.údr 10, 6.)
23. Since vychádzalo nad zemou,

keď Lot vošiel do Segora.
24. Tedy Pán spustil na Sodomu

a Gomorrhu sirkový a ohnivý dážď
s neba. (Lukáš 17, 29; Amos 4, 11.)

25. A zničil tie mestá, i všetko
okolie, všetkých obyvateľov miest,
i všetko, čo sa na zemi zeleňalo.“

26. A jeho žena obzrela sa za seba,
a obrátila sa v soľný stĺp. ')

27. Abraham však sobral sa ráno
na miesto, kde predtým bol stál
a Pánom,

28. podival sa na Sodomu a Go—
morrhu, a na všetku zem toho okolia:
i videl vystupovať pýr (dym) zo zeme,
ako kúr z pece.

29. Ale keď Boh podvracovai mestá
toho okolia, rozpamatal sa na Abra
hama, vysvobodil Lota zo záhuby
miest, v ktorých prebýval.

30. ] vyšiel Lot zo Segora'), u

!) K vôli Abrahamovi doetalo aa mu vyslyšania.
3) r = t. j. male, ktore sa predtým nazý

vBáalo
I) Teda Pán dopustil na tie mestá hroznú po

hromu. Boh k tomu aal upotreboval prirodzenú
vahu kraja: bolo tam mnoho ramehov asiai

ľgvých. (Srov. 14,10.) Bleskom a bo Iným spô

sobom upálil výpary jám astaltovšch s naftových;žiar uchvátil celá okolie 6 ložiská tých
orľavin v zemi, tak že vzduch i am boly jedno

ohnive more. K tomu rlšlohazda ! zemetrasenie.Znamenitá a úrodná vhyoorela. stala sa pustou
a neúrodnon; údolie lddim za hlbšie znížilo, tak že
a vody Slanáho mora, ktoré v severnej svojej

časti už Ľud sodomskou pohromou bolo, na juhzemprali
4) Najprv ostala stáť, kým Let do Segura vošiel,

potom sa zo všetečnoatl aleboz náklonnosti k So
domeom, neveriac. obzreln. Výstrahu dostala proti
obom pričinám. teraz zastihol jn trest. Ako Fr.
Hummeiauer vykladá: Pri te to katastrofe, ktorá

ným zemetraaenim a lesanim bola
'spojená, znížila sa terajšia dolná ča Hveho
mora, vody Sianáho mora velil sa tam, zachvá
til i nešťastnú ženu a pokryl ju mtvou soli
tačžejej mŕtvola podobala m zo ej troska.!ĺKauien
sa domnieva. že množstvom zo zeme rozháňanej.
rozpálenej alebo rozlopenej skalnej soli (Srov. Deut.

ZB.)zasypaná stala na podobnou eol'nému s pu.
5) Necítil sa tu v bezpečnosti.



Obeta Abraháma.
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zostal na hore, aj dve jeho dcéry
| nim (lebo sa bál ostávať v Segore),
|zostal v jaskyni on, a dve jeho
icéry s nim.

31. [ riekla staršia mladšej: Otec
iaš je starý, a na zemi neostalo
nijakého muža, ktorý by mohol ')
vojsť k nám podľa obyčaje všetkej
wme.

32. Pod', opojme ho vínom a spime
; ním, aby sme mohly zachovať zo
svojho otca potomstvo.

33. Daly teda piť svojmu otcovi
tej noci vína; a vošla staršia, i spala
; otcom: ale on nespozoroval, ani
kedy dcéra priľahla, ani kedy
vstala. ')

34. A na druhý deň riekla zasa
itaršia mladšej: Hľa,včera som spala
so svojim otcom, dajme mu piť vína
i tejto noci, a (ty) spi s ním, aby
sme zachovaly zo svojho otca po—
tomstvo.

35. Tak daly piť i tej noci svojmu
otcovi vína, a_ vošla mladšia dcera
a spala s ním: ale ani vtedy ne
spozoroval, kedy k nemu ľahla,alebo
kedy vstala. ')

36. Tak počaly dve dcéry Lotove
zo svojho otca.

37. A staršia porodila syna, a na—
zvala jeho meno Moab “: on je otec
Moabitov až po dnešný deň.

38. ] mladšia porodila syna, a na—

!) Správnejlile iste: chcel. Budu nas mať za
zostatky Bohom nenavideneho ľudu, a ani aľ]:
keho majetku nemame.

2) Ztratou svojej ženy ! s\o
Balony, ltškanim svojich deer udivený. pil Lot viac,
než sa siušalo. a vo apani i v o iloatl nevedel,
čo robi. nie na jeho dceru pada rcha hriechu.

3) Skutok ten, vlastnú krv aprzi'iujúci, je v kaž
dom ohľade odsúdenia hodný. Avšak Písmo svlte
l v tomto podava nam poučný priklad, nakoľko sa
nam treba chranit ncmlernostl a opilstvu; na

koľko chranit _ l opijanie aa vinca, v ktorome chlipnost'. Za dru é že ľudia, ak s milosiou
lu nepracujú. akže od nej upustia, padnú

i do na ošklivejšleho bahnahhriechov, ako je i na

Ľrĺklad aprznenle vlastnej krvi. Pravda je,čoovorisv. Augustinz. Nieto takeho hriechu, ktoreho,
ked sa dopustil 'eden človek, nedo uatll by sa
i druhý človek. a nema milosti lvoriteľovej,
skrze ktorého učlnený je človek.

!) T. j. semeno otcovo.

majetku roz

l'namo av Stan-ho Zakon- !.
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zvala jeho meno Ammon, to jest
syn môjho ľudu; on je otec Ammo
nitov až podnes.

HLAVA 20.

Abimelech vzal Abrahamovi ženu Sáru.
Dozvediac sa neskorej, že je to jeho žena.

karhá ho, prečorútil“ za sestru vydával.mu ju.

1. A Abraham odišiel ztadiaľ do
zeme k poludniu ') a býval medzi Ká—
desom a Surom: a bol cudzincom
v Geraráchfl

2. [ riekol o Sáre, svojej manželke:
Sestra moja je. Tedy poslal Abime—
lech. kráľ gerarský, a vzal (si) ju.

3. Ale Boh prišiel k Abimelechovial
vo smích a riekol mu: Hľa, zomrieš
pre ženu, ktorú si vzal: preto, že
má muža.

4. Abimelech však sa jej nedotkol
a riekol: Pane, či azda zabiješ národ
nič nevediaci a spravedlivý?

i mi on sám nepovedal. Sestra
moja je? aj ona riekla: Brat môj je.
V prostote svojho srdca a v čistote
svojich rúk som to učinil.

6. Tu mu riekol Boh: l ja viem,
že si to v prostote srdca učinil; a
preto som ťa chránil, aby si nezhrešil
proti mne. a nedopustil som, aby si
sa jej dotkol.

7. Včuľteda vráť mužovi jeho man
želku, lebo je prorokom 4>;a bude sa
za teba modliť, a žiť budeš; jestliže ju
nebudeš chcieť vrátiť, vedz, že smrťou
zomrieš ty, a všetko, čo je tvoje.

8. A hned včas rano vstal Abi—
melech, svolal všetkých svojich slu
žebníkov: a vypravoval všetky tie
slová do ich uší, a preľakli sa všetci
tí mužovia veľmi.

9. Potom povolal Abimelech aj

') Do Nesebn
!) Pribeh tull vymaprdvaný udal sa o mnoho

akOr, uda v dobe hladu (12, 10): spisovateľ roz
pniu ho tu, lebo o niečo nižšie (21.22) bude to!
o tomže Abtmelechovl.

:) Boh anim je ochrancom čiatot
4) Mužom, ktorý oznamuje vôľu

manželstva
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Abrahama. a riekol mu: Čo si nám
to vykonal? ím sme sa proti tebe
previnili, že si uviedol na mňa a na
moje kráľovstvo (tak) veľký hriech?

ho si nám nemal učiniť, učinil si
am.
10. A zasa dohováral mu a riekol:

Čo si zamýšľal, že si to učinil?
11. Odpovedal Abraham: Myslel

som si: Azda niet bázne Božej na
tomto mieste; a zabijú ma pre moju
manželku.

12. Ale aj ináč skutočne mi je
Sestrou, ako dcéra môjho otca a nie
dcéra mojej matky, a ja vzal som
si ju za manželku.

13. Keď ma však Boh vyviedol
z domu môjho otca, riekol som jej:
Toto milosrdenstvo mi učiň: na ka—
ždom mieste, kam prijdeme, povedz,
že som tvoj brat.

14. Tedy vzal Abimelech ovce a
voly a otrokov i otrokyne, a dal ich
Abrahamovi; a navrátil mu Sáru,
jeho manželku,

15. a tiekol: Pred vami je (celá)
zem, kde sa ti bude ľúbiť, tam pre—
bývaj.

16. Sáre však riekol: Hľa, tisíc
strieborných dal som tvojmu bra—
tovi, to bude tebe na zastrenie očú ')
pred všetkými, ktorí sú s tebou,
kdekoľvek pôjdeš; i pamätaj, že sa
ti dostalo zadosťučinenia. ')

17. ] modlil sa Abraham, a Boh
uzdravil Abimelecha i manželku, i
jeho služky, a rodily;

18. lebo zavrel bol Pán každý život
ženský v dome Abimelechovom pre
Sáru, manželku Abrahamovu.

H LAVA 21.
Narodenie, Obrezanie a odstavenie Izá
kovo. Vyhnanie Agary. Abrahamova

smluva !! Abimelechom.

1. A navštívil Pán Sáru, ako pri—
sľúbil. a splnil, čo povedal.

1) Dar mal byt náhradou za krlvd

TL že sl ospravedllvena, ako taká, ktorejsa stala rlvda

PRVÁ KNIHA MOJŽlŠOVA

2. A počala a porodila syna vo
svojej starobe '), o tom čase, ktorý
jej bol Boh predpovedal.

(Gal. 4, 23; Žid. 11, 11.)
3. l nazval Abraham meno svojho

syna, ktoreho mu Sára porodila,
Izák,“

4. a ôsmeho dňa ho obrezal, ako
mu bol Boh rozkázal,

5. keď bol storočný: v tom totižto
veku otcovom narodil sa Izák.

6. Tu riekla Sára: Smiech“) mi
učinil Boh; a každý, kto to počuje.
smiať sa bude so mnou.

7. A zasa riekla: Kto by bol uveril.
že Abraham (ešte) niekdy počuje, že
Sára nadája syna, ktorého mu už
starému porodila?

8. A chlapec rástol a bol odsta—
vený “: a Abraham učinil v deň jeho
odstavenia veľkú hostinu.

9. Ked však Sára videla syna
Agary Egyptčianky hrat")sa s lzákom,
svojím synom, riekla Abrahámovi:

10. Vyhoď túto dievku, i jej syna,
lebo syn dievky nebude dedičom
s mojím svnom lzákom

11. Tažko to prijal Abraham pre
sv0jho syna (lzmaela).

12. Riekol mu Boh: Nesťažuj si
pre chlapca a pre svoju dievku; vo

a všetkom, čo ti Sára povie, privoľ na
jej reč, lebo podľa Izáka bude na—
zvané tvoje semeno. ')

(Rim. 9, 7; Žid. 11, 18.)
13. Ale i zo syna dievky učiním

veľký národ 7), lebo je semenom
tvojím.

t.!) "obr.: porodlla Súra syna Abrahámovi v jeho
„„...t.!) T.j , ponevačsa Sára smlala, keď

jej ho Pán prlaľlůbll: Ináč aj od radostného smiechu

M3301 j. radost. ktorá pôsobí smiech.
*) U starých Izraelitov boly dell nadájane dva

i tri roky.
5) Alebo posmieva! sa ldkovl alebo tak sa hral.

že Sára z toho uuvlerala, že Izmael cíti _ byť
rovnoprávnym || lzákom.

0) T. j. v lzákovl bude zachovane Abrahamovo

Ľotomstm :: |. ňom budú vyplnené zasľúbenia.torých sa mu dostalo.
7) Ale anl Izmael nuuhynle; ltomu sa dostane

požehnania v.oľkáho
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14.Tedy vstal Abraham ráno, vzal
chlieb a temlov') vody, vyložil na
jej plece, dal jej chlapca a prepustil
iu. Tak odišla a blúdila v púšti Ber
sabe. ')

15. I keď sa voda v temlove mi—
nula, uložila chlapca pod jedným
zo stromov, ktoré tam boly,

16.a odišla, i sadla (si) naproti opo
diaľ,čoby moholzluku dostrelit'; lebo
riekla: Nebudem sa dívať na smrť
clilapcovu: a sediac naproti po
zdvihla svoj hlas a plakala.

17. A Boh vyslyšal hlas chlapcov “)
a anjel Boží s neba zavolal na Agam,
a riekol: robíš, Agar? Neboj sa;
lebo vyslyšal Boh hlas chlapcov
s miesta, na ktorom je.

18. Vstaň, vezmi chlapca, a drž
ho za ruku; lebo učiním z neho veľký
národ.

19. ] otvoril jej Boh oči, iuzrela
studnicu vody; odišla k nej a na—
plnila temlov, i napojila chlapca.

20. A (Boh) bol s ním; on však
rástol a zdržoval sa na púšti, a bol
z neho mladý strelec.

21. A prebýval na púšti Faran,
a jeho matka vzala mu ženu zo zeme
egyptskej.

22. V tom istom čase riekol Abi
melech a Fikol, veliteľ jeho vojska,
Abrahamovi: Boh je s tebou vo
všetkom, čo ty činíš.

23. Preto prisehaj na Boha, že
nebudeš škodiť mne, ani mojim po—
tomkom, ani môjmu kmenu, ale podľa
milosrdenstva, ktoré som ti je pre—
ukázal, i ty činiť budeš mne a zemi,
v ktorej si sa ako cudzinec zdržoval.

1) Na východe vodu drllavajú v koiených pyl—
ľoch. lemlovoch, v ktorých sa tak chytro nezo
hreje.

1) Aaar chcela isť do svojej vlasti, do Egypta,
ale na púšti ublúdlla. Ber-abc je na južnej hranici
Palestíny. Vyhodená Agar, siužka Ahrahamova,

bola obrazom lidovakej synapogy, ktorá bola oprávnená jestvovať len po prícho Meashílov: po jeho
prichode mala ustúpiť Sáre, ktorá, nie slobodná a
uilronita manželku, predobrazovala Církev Kristovu.
(Rim. 9, 7; Galat. ,2-l .)

3) Boh stará sa o lamnela. lebo je synom Abra
hamovým, a sľúbil. že ho zachráni. (la.)
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24. A Abraham riekol:
prisahať.

25. A dohováral Abimelechovi pre
studňu vody, ktorú (mu) jeho slu—
hovia násilne odňali. ')

26. Abimelech odpovedal: Neviem,
kto to urobil; ale ani ty si mi to
neoznámil, a ani ja som o tom ne—
počul krome dnes.

27. Tu vzal Abraham ovce a voly,
a dal (ich)Abimelechovi '): a obidvaja
uzavreli smluvu.

28. A postavil Abraham sedem
jahníc zo stáda osebe.

29. Riekol mu Abimelech: Čo bude
s tými siedmimi jahnicami, ktoré si
postavil osebe?

30. On však riekol: Sedem jahníc
prijmeš z mojej ruky, aby mi boly
na svedectvo, že som ja kopal túto
studňu.

31. Preto nazvané je to miesto
Bersabe, lebo tam obidvaja prisahali.

32. Tak uzavreli smluvu u Studne
prísahy. *)

33. A Abimelech a Fikol, veliteľ
jeho vojska, vstali a vrátili sa do
zeme Filišťanov. Abraham však vy—
sadil háj v Bersabe, a vzýva] tam
meno Pána, Boha večného.

34. A bol cudzincom v zemi Fi—
lišťanov za dlhý čas.

Budem

H L'AVA 22.

Boh zkúša Abrahama, keď žiada, aby mu
obetoval lzáka. Za vernosť potvrdzuje mu

daný sľub. Rodina Abrahamova.

1. Po týchto udalostiach zkúšal
Boh Abrahama a riekol mu: ') Abra—
hame, Abrahamel A on odpovedal:
Tu som. (Žid. 11 17.)

1) U kočujúclch
nica obe-ahujcca v
niet sa čo čudovať nad tým, ie Abraham pre studňu
vyjednáva a Ahimelechom.

*) Abimelech nedal dary Abrahamovl, lebo
smluvu uzavreli na jeho územi, kde on bol pánom,
a Abraham cudzincom.

8) Správnejšie: v liersabe. Studňa prísahy 
liersabe

4) Koľko slov, toľko zkúšok.

tierov na východe je stud
uvecou veľmidolelltou; preto
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2. Riekol mu: Vezmi svojho jedno
rodeného syna “, ktorého milu eš,
lúka, a iď do zeme Videnia , a
obetuj ho tam v zápalnú obetu na
jednej hore, ktorú ti ukážem.

3. Tedy vstal Abraham za noci “,
osedlal svojho osla: vzal so sebou
dvoch mládencov, i lzáka, svojho
syna: a ked naštiepal dreva k zá

palnej obeti, sobral sa na (cestu)'

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

11. Tu hla, anjel Pánov volal
s neba a riekol: Abrahame, Abra—
hamel On odpovedal: Tu som.

12. l riekol mu: Nevystieraj svojej
ruky na chlapca, a ničoho mu ne
urob; včuľ už viem, že sa Boha
bojíš, ') a neušetril si jednorodeného
svojho syna pre mňa.

13. Pozdvihol Abraham svoje oči,
i videl za sebou barana v trní za
rohy zamotaného; toho vzal a obe
toval ho na zápalná obetu miesto

hol oči, zazrel zdaleka to miesto,
5. i riekol svojim služebnikom:

Počkajte vy tu s oslom: ja a chlapec
pôjdeme až tamto, a ked' si ko—
náme poklonu, vrátime sa k vám. “'

6. Potom vzal dreva k zápalnej
obeti a naložil na izáka, svojho

syna“; sám však niesol v rukácho eň a nôž. A keď (takto) oni dvaja
spolu išli,

7. riekol Izák svojmu ot vi: Otče
môj! A on odpovedal: chceš,
synu? Hľa, rečie, oheň a drevo:
kdeže je hoviadko k zápalnej obeti?

8. Abraham riekol: Boh si za
opatrí hoviadko k zápalnej obeti,
synu môj. A tak šli spolu.

9. A prišli na miesto, ktoré mu
Boh ukázal. Tu vystavil oltár a po
ukladal naň drevo. A ked poviazal
Izáka, svojho syna, položil ho na
oltár na drevo.

10. [ vystrel ruku a chytil nôž,
aby svojho syna na obetu usmrtil. ')

miestu, ktoré mu bol Boh určil.
4. Tretieho však dňa, keď pozdvi—

!

1) Jedineho syna Sárinho, dediča prisľúbeného
veľkého požehnania.

!) V hebr.: Mórla. Dia podania mala byť k
táto obeta na tom vrchu, na ktorom vystavil
lamún chrám.

8) Poslušnosť Abrahamova nezná odkladov. prv
to ešte za tmy chystá sa do cesty.

') Abraham. tuším ufá že Boh. ktorý tak mnm
obetu od neho šladal a torú on bes odkladu a
re tania ide vykonal, jeho ayna, nosiča priaMbenl,
ne ako zachráni, azda naa vzkriesl.

5) lzák, nesúci na horu drevo k obeti. je pred
obrazom Krista, nesúceho na Kalvariu drevo kríža,
na ktorom bol obctovaný. (Ambr.)

.) Abraham mal odhodlaná vôľuobetovať syna
lzáka, čo bolo u Boha takou zásluhou, ako keby

syna.
14. ! nazval meno toho miesta:

Pán uvidí. ') Odtiaľ sa hovori až po
dnes: Na hore uvidí Pán.“

15. Zavolal však anjel Pána na Ab
rahama (i) druhý raz s neba, a riekol:

16. Na seba samého som prisahal,
hovorí Pán: poneváč si učinil tu vec,
a neušetril si ani svojho jednorode
ného syna k vôli mne:

17. požehnám t'a, a rozmnolim
tvoje semeno, ako hviezdy nebeské,
a ako piesok, ktorý je na brehu
morskom; tvoje semeno bude vlád
nut' bránami svojich nepriateľov.

18. Áno, v tvojom ') semene budú
požehnaně všetky národy zeme, že
si slúchol môj hlas.

at. 1. 1; Sk. ap. 3, 25; Gal. 3. 16.)
19. Potom sa Abraham vrátil

k svojim sluhom, i odišli spolu do
Bersabe, a tam prebýval.

20. Keď sa tieto veci tak staly,
zvestovali Abrahamovi, že i Melcha
porodila synov Náchorovi, jeho bra
tovi:

21. Husa prvorodeného, a Buza,
jeho brata, a Kamuela, otca Sýrov,

22. a Kazeda, a Azaua, i Feldasa
a Jedlafa

1) Bá! sa Boha znamená toľko, ako Boha ctiť.
Svojou obehvou poslušnosťou dokázal Abraham,
že opravdive Boha ctí.

T. ]. Boh sa postará, na tri (v. B.).
Tým chceli iu-aelitl pov at: V biede n Boh

o vás tará, ako sa taral o Abrahama na
hore. omu asi zodpo naše rialovie: Kde je
bieda najvačšia, tam je pomoc ( ) najbližšia.

4) Všetky národy zeme budú pošehnauô Abra
hamovým potomstvom a zvlášte Kristom. ktorý

bol milého svojho syna skutočne obetoval. din človečenstvn je potomkom Abrahamovým.
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23. i Batuela, ktorý splodil Re—
)eku. Týchto osem porodila Melcha
iáchorovi, bratovi Abrahamovmu.

24. Ale jeho ženina“, menom
ioma, porodila Tabe a Gahama a
ľahasa a Machu.

H L AVA 23.

Smrt a pohrobenie Súrino.

1.Sára žila sto dvadsaťsedem rokov.
2. A zomrela v meste Arbe, ktoré

je Hebron, v zemi kananejskej. [
prišiel Abraham, aby ju oželel a
oplakal.

3. A ked vstal od služieb, mŕtvym
preukazovaných, hovoril k synom
Hetovy'm a riekol:

4. Prichodzim a cudzincom som
u vás: dajte mi právo k hrobu“ u
vás. aby som pochoval svoju mŕtvu.

5. Odpovedali synovia Hetovi a
riekli:

6. Očuj nas, panel Kniežaťom Bo- “5
žím si u nás; v najprednejšom
z našich hrobov pochovaj svoju
mŕtvu: i nikto ti nebude môcť
branit v jeho hrobe pochovať tvoju
mŕtvu.

7. Abraham vstal, a uklonil sa ludu
tej zeme, synom totižto Hetovým,

8. a riekol im: Jestliže sa tak
ľúbi vašej duši, aby som pochoval
svoju mŕtvu, očujte ma a rimluvte
sa za mňa u Efrona'), syna orovho,

9. aby mi dal tú dvojitú jaskyňu,
ktorú má na samom konci svojho
poľa; za slušný peniaz nech mi ju

prepustí pred vami na dedičný hroitov.
10. Býval však Efron medzi synmi

Hetovými. ] odpovedal Efron Abra—
hamovi, že to očuli všetci, ktorí

|) Vedlajlln zena.
1) Dajte mi miesto pre hrob. Abrehnm chce

právoplatnou kúpou nepatril si vlastnú dedičnú
!) Biron, majitel pola, bol

prosí o primluvu : orientálne
iomn. Abe-han:

zdvori osti.
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vchádzali do brán toho mesta '),
riekol:

11. Nie tak sa stane, pane môj,
ale radšej poslúchaj, čo ti poviem:
To pole ti dávam *) i jaskyňu, ktorá
je na ňom, v prítomnosti synov
môjho ľudu, pochovaj svoju mŕtvu.

12. Abraham poklonil sa pred
ľudom (tej) zeme,

13. a hovoril Efronovi red obec
ným ludom, ktorý stál okoo :Prosím,
aby si ma vypočul: Dam ti peniaze
za pole 8):prijmi ich, a tak pochovam
svoju mŕtvu na ňom.

14 ] odpovedal Efron.
15. Pane môj, očuj mai Zem, ktorú

žiadaš, hodná je štyristo siklov')
striebra; to je kúpna cena medzi
mnou a tebou; ale čože je o to?“) Po
chovaj mŕtvu svoju.

16. Keď to počul Abraham, od
vážil“ peniaze, ktoré žiadal Efron,
tak že to synovia Hetovi počuli,
štyristo siklov striebra dobrej bežnej

lg. ] poistené bolo gole, niekdyEfronovo, na ktorom ola dvojitá
jaskyňa naproti Mambre, tak ono,
(pole) ako jaskyňa a všetko jeho
stromovie na celom tom poli vôkol,

18. za majetok Abrahamov pred
očima synov Hetových a všetkých,
ktorí vchádzali do brány toho mesta.

19. A tak pochoval Abraham Sáru,
svoju manželku, na tom poli v dvo
jitej jaskyni, ktorá bola naproti

|) T. j. všetci jeho obyvatelia.
!) Z orientllnej zdvoriloetl daruje Etron !ladane

pole Abrahamovi.
8) Zo zdvorilolti Abraham nesmie prijat dar,

a.ie ponúka kúpnu cenu.
0) Cenu wo aikiov je v našich penluoch (alko

určil. Ake] ceny bolo atrlebro aa čaaov Abraha—
movýeh, nevieme. Ale vemene aa zaklad
lojmovnký nikel vo avl ni, tak jeden aikel ml
cenu asi 2 kor. &) hal. úpna u cena teda bola
III 1120 kor.

h I) Je to malička! medzi nami; nehodno o tomovo
0)l';lrkutočne odvetil; lebo za tých ěaeov nebolo

elte razených penazí, ale zlaté a strieborne ho

tuěky vazny an na valkaeh. v\r'ahy holy obyhjne: kameha. Abraham ted-od illadane aretrieb
dla dobrej belnej vlhy.



38

Mambre'), to jest Hebronu v zemi
Kanaan.

20. A poistené bolo to pole, i ja—
skyňa, ktorá na ňom bola, Abraha—
movi za dedičný vlastný hrobitov od
synov Hetových.

H L AVA 24.

Abraham hľadá skrze svojho staršieho a
najvemejšieho sluhu nevestu pre lzáka.

Namlúvenie a zasnúbenie s Rebekou.

1. Bol však Abraham už starý a
vo vysokom veku, a Pán ho vo
všetkom požehnal.

2. ] riekol staršiemu siužebníkovi
svojho domu, ktorý bol ustanovený
nad všetkým, čo ma]: Polož svoju
ruku pod moje bedra,“

3. aby som tu zaviazal prísahou
na Pána Boha neba a zeme, že ne—
vezmeš manželky pre môjho syna
z dcier Kananejských'l, medzi kto
rými bydlim:

4. ale že pôjdeš do mojej vlasti“
a k mojej rodine, a odtiaľ vezmeš
manželku pre môjhos na Izáka.

5. Siužebnĺk odpov alzKeby ne—
chcela tá žena prísť so mnou do tejto
zeme, či mám tvojho syna nazpáť
zaviesť do zeme, z ktorej si ty
vyšiel?

6. [ riekoi Abraham: Chráň sa
môjho syna niekdy nazpliť ta za—
viesť. “)

1) Správnejšie: V jaakaž“. toho poľa u Mach—pely pred Mambre (vých ae od lambb).re
1) T. j. na moju slabinu. Tento spôsob

hania spomina sa ešte v. 47, 29. ?. bedár
26. a Sud. 8, 1D. pochádza tomstvo. Prísaha na

bedrá Abrahamove bola p hou na jeho potomstvo, ktoré mu Boh prisľúbil, teda i na Mealiála
3) Potomci v kto h sa Božie zjavenia a pri

sľúbeniaiadedične m y uchovávať, mohli len so
svatého manlelstva verných ctiteľov jedneho pra
veho Boha pochádzal; preto Abraham nechce aby
jeho syn val at a manželku naanku, ceru
modiárskeho národa. Je v tom upomienka i
naše rodin, aby s neliachein i a mravne
lými rodm manželství neuas e.raly

si Do IIezopotamie, kde Abraham v meste Háranza dlhší čas bydiii.
') To by bolo roti Beliemu úmyslu, pre ktorý

Boh Abrahama singla! vyviedol, I proti prislúbenlu,
že da jeho potomkom zem Kanaan.

es.
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7. Pán Boh nebeský, ktorý ma
vzal z domu môjho otca, a zo zeme,
v ktorej som sa narodil, ktorý ku
mne miuvii a prisahal: Tvojmu se—
menu dám túto zem, ten pošle svojho
anjela pred tebou, a odtiaľ vezmeš
manželku pre môjho syna.

8. Jestliže by tá žena nechcela
ist' s tebou nebudeš prísahou via—
zaný: len môjho syna ta nevod
napäť

9. Teda položil služebnik svoju
ruku pod bedro Abrahama, svojho
pána, a prisahal mu na tú reč.

10. A vzal desať tiav zo stáda svojho
pána, a odišiel. nesúc so sebou zo
všetkých jeho dobrých veci, a pohol
sa a prišiel do Mezopotamie k mestu
Náchorovmu.

11. A ked nechal ťavy polihat
pred mestom pri studni vody pod
večer, o tom čase, keď ženy vodu
naberať vychádzajú, riekol:

12. Pane, Bože pána môjho Abra
hama, stretni sa so mnou, prosim,
dnes, a učiň milosrdenstvo s pánom
mojím Abrahamom.

13. Hla, ja stojím u studne vody,
a dcéry obyvateľov tohto mesta pri
chádzať budú naberať vodu.

14. Preto, ked dievočka, ktorej
poviem: Nachýľ svoj čbán, nech sa
nepijem, odpovie mi: Napi sa, ba i
tvoje ťavy napojim: tá bude
tou, ktorú si prichystai pre svojho
sluhu [zákaz a po tom poznám, že si
učinil milosrdenstvo s mojim pánom. ')

15. Ešte to v sebe ledva do
veda], a hla vychádzala Rebe
dcéra Batuela, syna Melchy. man—

.želky Náchora, brata Abrahamovho.
so čbánom na svojom pleci.

16. dievočka to veľmi spanilá a
panna prekrásna, a od muža nepo

„ mená. A sišla ku studni a naplnila
“' čbán, a vychádzala.

1) Necháva sa na Boha, Boh vyvoli; on voli

si len snamenia,po h chcepoma vyvolenú;
;e znamenia tie predpo ladajů vlasti-losvYvdohrejay.
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17. l bežal služebník proti nej a
riekol: Daj sa mi trochu vody napiť
; tvojho čbana.

18. Ona odpovedala: Napi sa, pane
môj; a rýchle složila čban na svoju
ruku a dala mu piť.

19. A keď pil, dodala: Ba i tvojim
tavam naberiem vody, kým sa všetky
nenapoja.

20. Potom vyliala zo čbána do
valova. zasa sbehla ku studni, aby
nabrala vody; a nabrala a dala
všetkým ťavam.

21. On díval sa mlčky na ňu,
zvedavý súc, či dal Pán jeho ceste
zdaru, a či nie. .

22. A ked sa t'avy napily, vyňal
muž zlaté naušnice, ktoré važily dva
sikly'), at|ež toľko naramkov, ťažkých
desať siklov,

23. a riekol k nej: Čia si ty dcéra?
Povedz mi: či jesto v tvojho otcovom
dome miesta na prenocovanie?

24. Ona odpovedala: Ja som dcéra
Ratuelova, syna Melchy, ktorého p0
rodila Náchorovi.

25. A ešte riekla: ] pliev, i sena
je u nás prehojne, a priestranné
miesto na prenocovanie.

26. Sklonil sa človek a klaňal sa
Pánovi,

27. a riekol: Požehnaný Pán Boh
pána môjho Abrahama, ktorý ne—
odňal svojho milosrdenstva a svojej
vernosti od môjho Pána a priamou
cestou ma priviedol do domu brata ')
môjho pana.

28. ] bežala dievočka. a v dome

svojej matky zvestovala všetko, čou s.
29. A mala Rebeka brata, menom

Labana, ten rýchle vyšiel k člove
kovi, kde bola studňa.

30. A ked zazrel naušnice a na
ramky v rukách svojej sestry, a

!) Mojulovský str-laborn slkel vilu 1466 gr.,

zl:t 16'87 .Zsčssov Abra amových vlsc. Miesto
lc m hebr. prsteň do noss pol slkls (silt.ny východných manov l dnes majú rady takú

ozdo n.
2) Hahn: bratov, !. i. príbuzných.
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počul všetky slová, čo rozprávala:
„Tak mi hovoril ten človek“: prišiel
k mužovi, ktorý stál pri ťavach a
u studnice vody:

31. a riekol k nemu: Vojdi, po
žehnaný Pánov: prečo stnjíš vonku?
Pripravil som dom (pre teba) i miesto
pre ťavy.

32. A voviedol ho do hospody “:
i odsedlal ťavy, i dal pliev a sena,
a vody na umytie nôh jeho i mužov,
ktorí prišli s ním.

33. A položili pred neho chlieb.
Ale on riekol: Nebudem jesť, kým
nerozpoviem svojich rečí. Odpovedal
mu (Lában): Hovor.

Som sluha Ab34. Tedy riekol:
rahamov.

35. A Pan požehnal môjmu pa—
novi veľmi, tak že sa stal veľkým;
a dal mu oviec, volov, striebra i zlata,
sluhov i dievok, ťáv i oslov.

36. A Sára, manželka môjho pana,
porodila môjmu pánovi vo svojej sta—
robe syna, a tomu oddal všetko, čo
mal.

37.A sprisahal ma môj pán, a rie
kol: Nevezmeš manželky pre môjho
syna z dcér Kananejských, v ktorých
zemi prebývam:

38. ale pôjdeš do domu môjho
otca, a z mojej rodiny vyberieš
manželku pre môjho syna.

39. A ja odpovedal som svojmu
pánovi: A čo, keď žena nebude chcieť
príjsť so mnou?

40. Pan, riekol, pred ktorého obli
čajom chodím '), pošle s tebou svojho
anjela. a bude ťa spravovať na ceste:
a dostaneš manželku môjmu synovi
z mojej rodiny a z domu môjho otca.

41. Svobodný budeš od mojej
kliatby, keby si prišiel k mojej ro—
dine, a nedali by ti.

42. Dnes teda prišiel som ku
studni vody a riekol som: Pane,
Bože pána môjho Abrahama, jestliže

1) T. ]. do domu svojho sko hosts.
!) T. ]. komu sluhu. koho ctlm.
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si ty spravoval cestu, po ktorej ja
teraz idem,

43. hla. tu stojim pri studni vody;
a panna, ktorá vyjde nabrať vody
a počuje odo mňa (slová): Daj mi
trochu vody napiť sa z tvojho čbánu,

44. a povie mi: ! ty sa napi, i
t'avám tvojim neberiem: tá bude
žena, ktorú prichystal Pán pre syna
môjho pána.

45. Ako ja to mlčky v sebe roz
važujem, zjaví sa Rebeka. prichá—
dzajúca so čbánom na pleci, a sišla
k studni a nabrala vody. A poviem
jej: Daj sa mi trochu napit'.

46. Ona rýchle složila čbáns pleca
a riekla mi: ] ty sa napi, i ťavy tvoje
napojím. Pil som. a napojila i ťavy.

47. l spýtal som sa jej, a riekol
som: Čia si ty dcéra? Ona odpove
dala: Ja som dcéra Batuela. syna
Náchora, ktorého mu Melcha poro—
dila. Tu zavesil som (jej) nausnice
k ozdobeniu jej tvári, a dalsom ná
ramky na jej ruky. .

48. l padnúc klaňal som sa Pá
novu, a dobrorečil som Pánu, Bohu
pána môjho Abrahama, ktorý ma
priamou cestou priviedol, aby som
dostal dcéru brata pána môjho pre
jeho syna.

49. Preto teraz, jestliže chcete
môjmu pánovi preukázať lásku a
vernosť, povedzte mi: ale jestliže sa
vám iné ľúbi, i to mi povedzte, aby
som sa obrátil na pravo, alebo na
ľavo.

50. Tu odpovedali Lában a Batuel:
Od Pána vyšla táto reč, nič ineho
nemôžeme ti povedať, len čo sa
jemu ľúbi.

51. Hľa, Rebeka je pred tebou,
vezmi ju a chod, a nech je man
želkou syna tvojho pána, ako (to)
povedal Pán.

52. Keď to počul sluha Abraha—
mov, padol na zem a klaňal sa Pá
now.

53. A vyňal strieborné a zlaté ná—
doby, i obleky, a dal ich Rebeka

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

do daru; i jej bratom a matke dal
dary. ')

54. lzačali hostinu, jedli a pili
spolu a zostali tu cez noc. Ale ked
ráno služobník vstal a riekol: Pre
pustite ma, nech idem k svojmu pá—
novi:

55. odpovedali jej bratia a matka:
Nech zostane dievočka aspoň desať
dní u nás, a potom nech ide.

56. Nezdržiavajte ma, riekol, po
neváč Pán spraVUval moju cestu:
prepustite ma, nech odídem k svojmu
pánovi.

57. A riekli: Zavolajme dievočku,
a spýtajme sa, 'ako ona chce.

58. i ked zavolaná prišla. spýtali
sa: Chceš isť s týmto človekom?
Ona riekla: Pôjdem

59. Teda prepustili ju i jej pe
stunku “. i služobníka Abrahamovho,
a jeho ľudí.

60. A priali šťastia svojej sestre.
a hovorili: O, sestra naša. ty bud
matkou tislckráťtisicov a tvoje se
meno nech vládne bránami ') svojich
nepriateľov.

61. Potom vysadly Rebeka :\ jej
dievky na ťavy a šly za muzom,
ktorý sa rýchle vracal k svojmu
pánovi

62. V ten čas kráčal Izák po ceste,
ktorá vedie k studni, ktorej meno
je (studňa) Živého a Vidiaceho, lebo
v zemi južnej ') prebýval,

63. a vyšiel rozjímať') na poli,
keď sa už schýlil deň; a keď po
zdvihol oči. videl zdaleka prichádzať
avy.

64. Aj Rebeka zazrela Izáka, a
sosadla s ťavy.

65. A riekla sluhovi: Kto je ten
človek, ktorý ide polom proti nám?

"Q

1) Pri zasnúbeni dával na východe leoich ne
veste dary : obdarováva] i jej naibllulu rodinu,
menovite rodičov . bratov.

!) Volnla ee Debora. (Srov. 85, 8.)
') T. ]. mestami a ich krajinami.
4) V Negebe.
5) Int: !lallť, todlto nad milovanou matkou. a!

pochovanou v Hebrone.
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. riekol jej: To je môj pan. 'l'u vzala
ýchle zavoj a zastrela sa. ')
66. Ale služobník vypravoval Izá—

ovi všetko, čo vykonal.
67. Izák voviedol ju do stánku

ary, svojej matky, a vzal si ju za
lanželku: a tak veľmi ju miloval,
e sa mu uľavila bolesť, ktorá ho
re smrť matky stihla.

H L AVA 25.

.braharnovi synovia z druhého manžel
tva, z Ketury. Smrt Abrahamova. Po
>mci lzmaelovi. Potomci lzúkovi. Ezau

predal Jakubovi prvorodenslvo.

1. Abraham vzal si inú manželku,
1enom Keturu.

2. Ona mu porodila Zamrana. a
eksana. a Madana, a Madiana, a
ezboka a Sue.

3. A Jeksan splodil Sabu, a Da—
.ana. Dadanovi synovia boli Assuriti,

Latusiti, a Loomiti.
4. Z Madiana však pochadza Eta
Ofer a Henoch, a Abida, a Eldaa:

'šetci tito (sú) synovia Keturini.
5. [ dal Abraham všetko, čo mal,

uikovi:
6. synom však ženin dal dary. a

dosial ich od Izáka, svojho syna,
šte za svojho žitia do zeme na
'ýchod. ')

7. A dni života Abrahamovho
DOIOsto sedemdesiatpäť rokov.

8. l skonal, a zomrel v dobrej sta
obe, a vo vysokom veku, a plný

lňáwza)a pripojený bol k svojmua a.

!) 7.ahsliia si tvar i telo; lebo unlch . nevesta ne
malisa vidieť : tvari do tvari, dokiaľ neboli oddaní.

1) Do Arábie. V synoch Ketury, druhejma
elky Abrahamovej. sv. Augustin predstavu e nalieh
ynov sveta, ktorých svetal'ml nazývame. j týchto
nlatl svet malichernýrnl, len na oko blýskajuclmi

s darmi: synovia vlak henia, totiito“synoviapravdive Bohu slúžiaci ako luk, obdrliavajů
rave dedičstvo, krúlovslvo Božie, ktoré s poko
snia na pokolenie trva.

') T. j. k zomrelým svojim

nebolpoc'houný v svoje nej vlasti, kde od
MÍVIYOCytell jeho kpred ov; teda tu nemoze byťo jeho tele: tak musime rozumiet, le
:Eý bol k svojmu ludu podľa duše, ktora je ne
mrteina.

pomoäu'eizikom. Abraham
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9. A pochovali ho Iznik a Izmael,
jeho synovia, v dvojitej jaskyni,
ktorá je na poli Ei'rona, syna Seora
Hetejca, naproti Mambre,

10. ktoré bol kúpil od synov He
tových. Tam bol pochovaný, on i
Sára, jeho manželka.

11. A po jeho smrti požehnal Boh
lzáka, jeho syna, ktorý bydiel pri
studni, menovanej (studňou) Žijúceho
a Vidiaceho.

12. Toto sú rody lzmaela, syna
Abrahamovho, ktorého mu porodila

Egyšitčianka Agar, dievka Sárins,l . a toto sú mená jeho synov
podľa ich (mien) a rodov. Prvoro
denec Izmaelov bol Nabajot, potom
Kedsr a Adbesl a Mabsam,

14. a Masma, a Duma. a Massa,
15. Hadar &Tema, a Jetur a Nails

a Kedma.
16. Tito sú synovia Izmaelovi, a to

sú ich mená po ich dvoroch a de
dinách, dvanásť kniežat ich kmenov.

17. A života izmaelovho bolo sto
tridsatsedem rokov. i skonal a umrel,
a bol pripojený k svojmu ludu.

18. A býval ') počnúc od Hevily až
po Sur. ktorý je proti Egyptu, keď
sa ide do Assyrie. Zomrel pred vše—
tkými svojimi bratmi.“

19. Tieto sú zasa rody lzáka,syna Ab—
rahamovho: Abraham splodil Izáka.

20. Izák, keď mal štyridsať rokov,
vzal si za manželku Rebeka, dcéru
Batuela syrského z Mezopotamie“,
sestru Labanovu.

21. I modlil sa Izák k Pánovi za
svoju manželku, preto, že bola ne—
plodna 4):a on ho vysiyšal a dal počať

"* Rebeke.
22. Ale stŕkali sa maľučkí v jej

živote, iriekla: Malo sa mi tak po

1) Vlastne: bývali, t.j. jeho potomcl.
I) Miesto .mmrel' ini prekladajú: sidlll. Tak

vyplnila sa proroctvo v lunaelovi, ie bude na
proti všetkým svojim bratom stava! sunky (16, 12).

8) Teda Anmej (Sýr) : kraja Paddan Aram.
4) Za dvadsať rokov. Potomstvo treba pripl

sovai Bouj dobrote, nie prirodzeným silam.
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vodiť, prečo som ja počala? I odišla,
aby sa opýtala Pána. ')

23. Pán odpovedal a riekol: Dva
národy sú v tvojom živote, a dva
kmeny sa z tvojho lona rozdelia, a
jeden ľudpremôže ľuddruhý, a starší
bude slúžiť mladšiemu.“

24. Keď prišiel čas pôrodu, hľa,
v jej živote boly dvojčatá.

25. Ten, ktorý prvý vyšiel. bol
ryšavý a všetek chlpatý, ako kožuch.
I nazvali jeho meno Ezau.“ Druhý,
ktorý hneď (za ním) vychádzal, držal
rukou pätu bratovu, a preto dali
mu meno Jakub. *)

26. Šesťdesiat rokov mal Izák, ked
sa mu narodili títo maľučkí.

27. A ked dorástli. bol z Ezaua
zkúsený lovec a roľník: Jakub však,
človek tichý, prebýval v stánkoch. “)

28. Izák miloval Ezaua. preto, že
z jeho lovu jedával, a Rebeka mi
lovala Jakuba.“)

29. Uvaril raz Jakub jedlo: a Ezau
prišiel k nemu s poľa unavený,

30. a riekoi: Daj mi z tej ryšavej
váry, lebo som náramne unavený.

Z tej príčiny nazvané bolo jehomeno Edom.
31. Riekol mu Jakub: Predaj mi

svoje prvorodenstvo.
32. On odpovedal: Hľa, umieram,

na čo mi bude prvorodenstvo?
33.Riekol Jakub Teda mi risahaj.

Ezau mu prisahal a tak p ai svoje
prvorodenstvo. ')

') Rebeka to vaiuje za 116znamenie, preto

5211th sa na mesto, zjavením alebo uctievanímtím poevliene.
1) Predpoveda sa, že Meaaiál bude pochádzať

z mladšieho.

" “£.“4)T „D za pltu.' —-.i'odrazil uohu.' —
.Podviedol.'

5) Lebo bolpas
') Milovalaho viacej

.. vedela, že dľa zjavenia
pred starším bratom.“&!“th all-ý

8) Za okamžitý pôžitok predal práva spojene
prv.orodeustvom Ako múr-Ivo.prednou! pred svoiml braimľod:bol prvý Oa-toj

nosiou a moeou' (4, 3.) vo svo ej rodine a v celom
svojom kmene; dostalo sa mu vlčšieho podielu
: otcovakeho ma ';etku mohol ma! -—ak Boh inak
neustanovi — si nádej. že prisľúbeny Vykupiteľ

jgroetmle vždy bol pri nezleho má mať preduos
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34. A tak dostal chleba a tej šu
šovičuej váry; jedol a pil. &odišiel;
a za málo si to považoval, že predal
prvorodenstvo. ')

H L AVA 26.

Putovanie Izáko o v Gerarách. Izák v Ber—
sabe. enba Ezauova.

1. Vypukol'l v zemi hlad po ne
úrode, ktorá bola vo dnoch Abra
hamových; vtedy odobral sa lzák
ku Abimelechovi, kráľovi Filišťanov
do Gerár.

2. ] zjavil sa mu Pán a riekol:
Neodchádzaj do Egypta, ale zostaň
v zemi, ktorú ti poviem.“

3. A buď v nej ako cudzinec, a ja
budem s tebou a budem ti žehnat';
lebo tebe a tvojmu semenu dám
všetky tieto krajiny. a splním pri
sahu, ktorú som prisahal Abraha
movi, tvojmu otcovi.

(Hlava 12. 7; 15, 18.)
4. A rozmnožím tvoje semeno ako

hviezdy nebeské, i dám tvojim po
tomkom všetky tieto krajiny; a

v tvojom semenompožehnané budúvšetky národyze
(HI. l2zeĺ'ľn;e28,l-i; Gal. 3,16.)

5. Preto, že Abraham poslúcha!
môj hlas 0, a zachoval moje príkazy
a rozkazy, a zadržal moie ustano
venia a zákony.

6. Tak metal Izák v Gerarách.
7. Keď sa ho spytovali tamojší

mužovia po jeho manželke, odpo
vyjde z jeho rodu. To všetko predal ľahkomyseľne

u'ochu šovi.oe Fnuovi podobní ni ludia,

ktori k vôlild.luallcherným výhodámčaaným, ba
ucenu pekla zriekajú sa nie tak zriedkavo právana nebea s prvoredensivo.

1) Oba zhrešili. Eau svojou ľahkemyaetnosloboJakub svojou hrabivosťou a ľstou. Boh by
nalial iný, celkom dovolený speaob k preneaeniu
prvorodenatva na Jakuba

!) Tieto udalosti staly sa pred tým, čo hlava
%. vyprávala.

8) Zkůška viery a dôvery Izňkovej v Boha a
a v jeho promieľnoet

4) 7.va ked opustil otčinu Chaideu a chcel
obetoan Izáka.
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edal: To je moja sestra '); lebo sa
ál priznať, že je s ním manželstvom
pojená; myslel si, že by ho azda
iohlí zabiť pre jej krásu.
8. A ked prebehlo už veľmimnoho

ní, čo sa tam zdržoval, vyzeral Abi
ielech, kráľ Filišťanov, z okna, a
idel ho žartovať sa s Rebekou,
vojou manželkou.
9. Preto povolal ho a riekol: Vidno,

s je to tvoja manželka. prečo si Iuhal,
; je tvoja sestra? Odpovedal: Bál
)m sa. že musím pre ňu zomrieť.
10. Tu Abimelech riekol: Prečo si

ás oklamal? Mohol niekto z ľudu
ojst' k tvojej manželke, a bol by
i uviedol na nás veľký hriech. ] pri
ázal všetkému ľudu a riekol:
11. Kto by sa dotkol manželky

)hto človeka, smrťou umriel
12. A lzák síal v tej zemi, a dostal
tom roku stonásobne; lebo po

3hnal mu Pán.
13. A zbohatol (ten) človek a čím

alej viac prospieval a vzmáhal sa,
ik že sa stal náramne veľkým:

14. mal stáda oviec a volov a če—
ldi veľmi mnoho. Preto závideli mu
'ilištinci.

15. a všetky studne, ktoré boli
lužebníci jeho otca_Abrahama vy
opali, v tom čase zarúcali a za—
ypali zemou;')

16. tak že sám Abimelech riekol
zákovi: Odiď od nás, lebo stal si
a o mnoho možnejším, než sme my.

17. Tedy odišiel, aby prišiel do
dolia gerarského, a tam sa usadil:

18. zasa kopal iné studne, ktoré
olí vykopali sluhovia jeho otca
ibrahama, a ktoré po jeho smrti
'ilíštinci zarúeali: a pomenoval ich
ý'mi menami, ktorými ich predtým
azval otec.
19. l kopali v údolí a prišli na

'rameň vody.
1) Pokrovu. Rebeka bola dcéra bratranca Ab

ihamovho. Batuela. 0 luhaní tu dľa obyčaje ho
onnla bohmi-teho niet rečí.

l')???" mluve Abrahamovejs Ablmelochom.

43

20. Ale i tam povadili sa pastieri
gerarskí s pastiermi lzákovýmí, a
hovorili: Naša je to voda; preto na—
zval meno studne, podľa toho, čo sa
(pri nej) stalo: „Vada“. ')

21. Potom kopali i druhú: i o tu
sa vadili, i nazval ju „Nepriateľstvo“.')

22. A odišiel odtiaľ a kopal inú
studňu, o ktorú sa nevadili: preto
nazval jej meno „Rozšírenie“) a
riekol: Včuľnás rozšíril Pán a učinil.
že sa môžeme rozmnožiť v zemi.

23. Avšak z toho miesta vyšiel
do Bersabe.

24. Tam sa mu zjavil Pán v tú
noc a riekol: Ja som Boh Abrahama,
tvojho otea, neboj sa, lebo ja som
s tebou a budem ti žehnať a roz—
množím tvoje semeno pre Abra—
hama, môjho služebnika.

25. Teda vystavil tam oltár, s
vzýva! meno Pánovo, a rozostavil
stánok; a rozkázal svojim sluhom,
aby kopali studňu.

26. Keď na to miesto prišiel
z Gerár Abimelech a Ochozat, jeho
priateľ, a Fikol, vodea vojska.

_27. riekol im Izák: Čo ste prišli
ku mne, ku človeku, ktorého nená'
vidíte. a ktorého ste od seba za
hnali?

28. Oni odpovedali: Videli sme,
že je Pán s tebou, a preto sme si
povedali: Nech bude prísaha medzi
nami, a uzavríme smluvu,

29. že nám neučiníš nič zlého,
ako i my nedotkli sme sa ničoho
tvojho. a ničoho sme neurobili, čo
by ti škodilo; ale v pokoji sme ťa
prepustili, zveľadeného požehnaním
Pánovým.

30. Teda pripravil im hostinu, a
po jedení a pití

31. vstali ráno, a prisahali jeden
druhému, a Izák prepustil ich v po
koji na ich miesto.

32. Ale hľa, ešte toho samého

l) Hahn: .
!) “obr.: Sltná.
!) Hebr.: Rechóbóth.
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dňa prišli služebníci lzakovi a ozna—
mili mu o studni. ktorú boli kopali,
a riekli: Našli sme vodul

33. Preto nazval ju „Hojnosť“ '>;
a mestu bolo dané meno Bersabe,
(a tak sa menuje) až po dnešný deň.

34 Keď mal Ezau štyridsať rokov,
vzal si za manželky Juditu, dcéru
Berie Hetejského, a Bazematu, dcéru
Elonovu z toho samého miesta.

35. Ony obidve zarmútily srdce
lzškovo a Rebekino.

H L AVA 27.

Jakub dostal mleato Ezaua požehnanie
od otca. Pred l-lzauovou nenávisťou uteká.

1. Ale lzák sa zostarel'), a jeho
oči sa zatemnily, tak že nevidel.
l zavolal staršieho svojho syna Ezaua.
a riekol mu: Synu môj! Syn odpo—
vedal: Tu som.

2. Rečie mu otec: Vidíš, že som sa
zostarel, a neviem dňa svojej smrti.

3. Vezmi svoju zbraň, túl a luk,
a vyjdi na pole, a keď niečo uloviš,

4. priprav mi z toho pokrm, aký
vieš, že ja rád mám, a prines mi, aby
som jedol, aby ti moja duša po
žehnala, prv než zomriem.

5. Keď to počula Rebeka, a on
odišiel na pole. aby otcov prikaz

vyglnil,. riekla svojmu synovi Jakubovi:
Počula som tvojho otca, keď mluvil
s Ezauom, tvojim bratom, a hovoril
mu:

7.Prines mi ztvojho lovu a priprav
jedlo, aby som jedol a požehnal ti
pred Pánom",prvej nežby som umrel.

8. Včuľteda, synu môj. privol na
moje rady.

9. ld ku stádo, a prines mi dve
kozliatka najlepšie, aby som z nich

!) Sprlvnejlie: Pri-aka. ako v 31, 81. Ber—be,
t. j. Studňa y.

1) Ked Eaan ltyrldaat'roěný vzal si za manlelk

d::ry hetejakl. mal lalk 100 rokov, teraz ul 1r ov.

„V prítomnosti Plnovej, aby to požehnanieon potvrd
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tvojmu otcovi pripravila jedlo, aké
on rad edšvv.a

10. Keď (mu) to zanesieš. a on
bude jesť, nech ti požehna'), prvei
než by umrel.

11. On jej odpovedal: Vieš, že
Ezau, môj brat, je človek chlpatý a
ja som hladký,

12. jestliže ma môj otec ohmata
a zacíti, tak, — bojim sa, — bude
si mysliet, že som si z neho chcel
posmech spraviť, a tak privediem na
seba kliatbu miesto požehnania.

13. Riekla mu matka: Nech prijde
na mňa ta kliatba, synu môj: len ty
poslúchni moje slovo, id a prines,
čo som ti riekla.

14. Odišiel, a priniesol, a dal to
matke. Mat' pripravila jedlo, ako ve—
dela, že jeho otec rád máva.

15. Potom obliekla mu najlepšie
šaty Ezauove, ktoré mala doma,

16. a kozľacimi kožkami ') obložila
mu ruky, a pokryla holú čast' hrdla.

17. A dala mu jedlo, a odovzdala
chleby, ktoré napiekla.

18. Keď to vniesol, _riekol: Otče
môj. A otec odpovedal: Počúvam.
Kto si ty, synu môj?

19. Jakub riekol: Ja som Ezau'),
tvoj prvorodený, urobil som, ako
si mi rozkázal; vstaň, posad sa, a
jedz z môjho lovu, aby mi tvoja
duša požehnala.

20. A zasa laik riekol svojmu sy
novi: Ako si to mohol tak chytro

\) Mnoho plati požehnanie od rodiča na smr
teľnej poa.tell Ale lalkalkovo požehnanie tým viac

Rhino,“že a ním spo ene boly l zaalúbmiadanebrahamovi,aprechl aalyna požehnaneho.Rebeka,
majúc o velkom význame toho požehnan všemolan
natom pracuje, ab ho re avojho m čka, .la—
imba, zabezpeč..lla vôl tomu odvlllla b aa i
olcovakn kliatbu ja! na Qba (v.18.),
verí v tom, že tal zdal bohabojnehu lalka nikdy
nevyjde. Ale čln Rebekln ! Jakubov musime po
važovat :: les! mravne nedovolene Rebeka vedela

o Jakubovom vyvolení (25, 2.1), nemala užívatPnedovolených matriedkov, ale malapo
zreteľnou" že], ktorými cestami Jakub dôjde
c

:) BratjednehoRdruhu lýrúycb kôz je akobvlod takte Rmanlie : nej bolo
!) Jakub nice kupil od Beanaplvo prvomden

stva, ale nie jeho meno; čo tu povedú, to bola
rozhodne lol.
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úst, synu môj? A on odpovedal:
ila to vôľa Božia, aby mi tak chytro
|dbehlo, čo som chcel.
21.1 riekol Izák: Pristup sem, nech
ťa dotknem, synu môj, a zkúsim,
si ty môj syn Ezau. alebo nie.
22. Teda pristúpil k otcovi, a keď

) Izák omakal, riekol: Hlas sice je
as Jakubov, ale ruky, ruky sú
uuove.
23. A nepoznal ho, lebo chlpaté

|ky dávaly mu podobnosť staršieho
irata). Teda požehnal jemu,
24. a riekol: Ty že si môj syn

mu? ()dpovedal: Som.
25. l riekol (Izák): Podaj mi jedlo

) svo'ho lovu, synu môj, aby t|
mtoml požehnala moja duša Teda
cdal mu, a on jedol, podal mu i
lna, a on pil;
26. potom mu riekol: Pristup ku

me, a bozkaj ma, synu môj.
27. Pristúpil a bozkal ho. A kade

áhle zacítil vôňu“ eho šiat, po
shnal mu a riekol: Hla, vôňa môjho
yna je ako vôňa poľa plného, ktoré
ožehnal Pán.

28. Nech ti dáva Boh z nebeskej
osy a z tucnosti zemskej hojnosť
-bilia a vína.

29. A nech ti slúžia národy, a nech
a ti kmeny klaňajú. Bud pánom
vojich bratov, a nech sa ti koria
.ynovia tvojej matkyl Kto by ti zlo—
ečil. ten nech bude zlorečený, a
(to by ti žehnal, (ten) nech bude
|ožehnantm naplnený. ')

!) Jakub mal na sebe laty Ezauove, ktorú boly
lapaehnute vôhou rastlin, medzi ktorými Buu

noha chodllpggollach. Izák'ucltl c vôňu,veril,ie má Buna p
!) Že Jakub dostal

0 bolo podla vô Hohe
of a klam, to bolo proll vôll Božej. Izák lEzau,
ieheka l Jakub, všetci sa prevlnllt; ale musel] sa
nl trpieť. Izák za to svoju slabost, že daval pred
“ a prial polehnanla svojmu staršiemu s novl,
:iol tým trestaný, to musel proti svojej vôl
ales! pnorodenske požehnanie a s nim spo cne

řhody na Jakuba a toto renesenle i za právo—

hehnanle prvorodeného,
le ho však obdržal slu-ze

tne uznat. Emu za svoju shkomyaeľnoat a pohŕ
(“stvo trestaný bol ztratou
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30. Sotvaže lzák dohovoril a Jakub
vyšiel von, prišiel Ezau,

31. a priniesol otcovi uvarené
jedlo z lovu, a riekol: Vstaň, otče
môj, a jedz z lovu svojho syna, aby
mi požehnala tvoja duša.

32. lriekol mu lzák: Ktože si ty?
On odpovedal: Ja som tvoj prvo
rodený syn Ezau.

33. Tu zľakol sa Izák náramne, a
nad všetko uverenie sa diviac, riekol:
Ktože je teda ten, ktorý mi predtým
priniesol zverinu, ktorú ulovil, a ja
som jedol zo všetkého prvej, než si
ty prišiel? A požehnal som mu, a
zostane požehnaným. ') 

34. Keď Ezau otcove slová počul.
zareval hlasom veľkým, a ohromený
riekol: [ mne požehnaj. otče môj.

35. A on riekol: Prišiel tvoj
brat podvodne. a odniesol tvoje
požehnanie.

36. Ale on doložil: Právom na
zvané je meno jeho Jakub, lebo, hľa,
už druhý raz ma podrazil; moje prvo
rodenstvo prvej odňal, a teraz zasa
uchvátil moje požehnanie. A zasa
riekol otcovi: i si nezadržal i pre
mňa požehnania?

37. Odvetil lzák: Jeho som usta—
novil za pána nad tebou, a všetkých
jeho bratov podriadil somjeho službe;
obilím a vínom opatril som ho. a
tebe po týchto veciach, synu môj,
čo ešte môžem učiniť?

38. ! riekol mu Ezau: Či len to
jedno požehnanie máš, otče môj?
Prosím ťa, i mne požehna'. A keďže
veľkým nariekaním plak ,

39. Izák dojatý riekol mu: V tuku
zeme a v nebeskej rose shora —

40. bude tvoje požehnanie. ') Budeš

dlhym odlúčentm od svojho mllačka Jakuba. A Ju—
kubovl nastal teras celý rad skuloMek a hled ;
oklamal svojho brata, a jeho ošudll brat jeho metla".

1)Nadprirodeným spôaobem osvletený, poznáva.re-leitom, čoaaatalo holavôlaBožta;onsajej
poddávs: .Zostane

!) Podľa Volga
lýmd.Jakubovt odľa hebrejského malo by sa predat: Ďaleko od tučnosu' seme bude tvoje sídlo

poženhnaým.
atey žehná Izák Ľaauovl ako pred

grvorodenskehoprávskls| otvovskôho požehnania. ebcka bola trestaná a ďaleko od roay nebeskej shora. Tak to ] su
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žiťod meča '), a bratovi svojmu budeš
slúžiť. ale prijde čas, že jeho jarmo
strasieš a siožiš so svojho krku. ')

41. Preto Ezau nenávidel vždycky
Jakuba pre požehnanie ktorým mu
požehnal otec, i riekol vo svojom
srdci: Prejdú dni smútku za mojím
otcom, a zabijem Jakuba svojho
brata. ')

42. Keď to oznámili Rebeke, dala
zavolať Jakuba, svojho syna, a rie
kla mu: Hľa, tvoj brat Ezau sa vy—
hráža. že ťa zabije.

43. Preto teraz, synu môj, poslúchni
môj hlas, sober sa a uteč k Lába—
novi, môjmu bratovi, do Háranu.

44. A zostaň u neho za niekoľko
dní, dokiaľ sa neutiši zúrivosť tvojho
brata,

45. &neprestane jeho hnev a ne
zabudne na všetko, čo si mu urobil,
potom ja pošlem, a dám ťa priviesť
ztadiaľ sem. Prečo by som mala
oboch synov zbavená byť v jeden
deň?“

46. l riekia Rebeka lzákovi: Zu
novalo sa mi žiť pre dcéry Hetove;
mal by si Jakub vziaťženu z národa
tej zeme, radšej nech nežijem.“

vialoatlieäie zodpovedá, ldejiny tomstva Eaauovho ač Edomltov dokazujú. .zau usadil sa
vpohorlSelr. ktorá bolojužneodhlegebuazkpúštl
Faron. \'eakorlle bydlell Edomlti aj vo vrchovatých
krajoch východne od Araby. Vlčšia čast tohoto
územia je vrchovina a úlť. Teda „daleko od tuč
nosti zeme' bola skul na zem Edomitov, kdežto
dedictvo Jakubovo, Kanaan, bola zem úrodná. Z tejto

pricšiny Ezau nebude žlť : obrábania zeme. ale odme a.

l) 111. ako výbojný a lúpelnicky národ zvlčůa: vejens ých koristi živiť aa bude.
2) Správnejšie: .A hoci sa budeš namáhať, či

azda strasiel the jarmo sa svojho krku?“ Za časovSalamúnovýc namáhal aa Edomit Adad (3. Kráľ.
ll.), lepšie sa Edomltom darilo proti Jommovi.
(i. Král. ti, 20-22.) Amazilil ich alee zasa 
manu, ale už za Achaza sa osvobodiii a ostali
avobodnýml a! do časov Machabejakých; Judas

Siachabejský ichoĽoraail a Ján Hyrkanaký prinútilich podrobiť aa
I) Chcel vyška! smrť otcovu a vykonanie ob

vyklých pohrabných obradov, a potom len zabiť
Jakuba a zaujať l jeho dedlctvo. Za života otcovho
bál sa jeho kliatby.

4) Keď l-.zau zabije Jakuba, priatel zabiteho
zabije vraha Ezaua. (4. Moji. 36.)

r') Rebeka nechce, aby lakub bez otcovho do
volenia odišiel do Mezo tamie hladá príčinu takú,
pre ktorú luik prepustí—loJakuba.
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HLAVA 28.

Jakub uteká pred hnevom Ezauo
do Mezopotámie. V šírom poli vo sn clh

zjavuje sa mu Boh. Jakubov sľub.

l. Zavolal teda izák Jakuba a po
žehnal ho, i prikázal mu a riekoi:
Neber si manželky z rodu kananej—
ského,

2. ale ber sa a id do sýrskej Me
zopotamie'l, do domu Batuela, otca
tvojej matky, a vezmi si ztadiaľ
manželku z dcér Lábana, tvojho
ujca.

3. A všemohúci Boh nech ti
žehná a dá ti vzrastu, a rozmnoži
ťa, aby z teba zástupy ľudi boly.

4. A nech ti dá požehnanie Abra—
hamovo, i tvojmu semenu po tebe,
aby si za svoju dostal zem, v ktorej
sa ako cudzinec zdržuješ, ktorú
tvojmu dedovi zasľúbil.

5.A keď ho lzák prepustil, odišiel
a prišiel do sýrskej Mezopotámie
k Lábanovi, synovi Batuela Sýrskeho,
bratovi Rebeky, jeho matky.

6. Keď však Ezau videl, že jeho
otec požehnal Jakubovi, a poslal ho
do sýrskej Mezopotamie, aby si od—
tiaľ vzal manželku, a že mu po po
žehnaní prikázal a riekoi: Nevezmi
si manželky z dcér Kananejských:

(Gen. 26, 35.)
7. a že Jakub, poslušný svojim

rodičom, odišiel do Sýrie:
8. spozoroval, že jeho otec nerád

vidí dcéry kananejské:
9. odišiel k lzmaelovi, a krom tých,

ktoré už mal, vzal si za manželku
Maheletu, dcéru izmaela, syna Ab—
rahamovho, sestru Nabajotovu.

10. Teda Jakub vyšiel z Bersabe
a šiel do Háranu.

11.1 keď prišiel na jedno miesto“,
a chcel tam prenocovať, lebo už bolo
po západe slnca, vzal si z kamenov,

|) Do mesta Baran, ktorú mesto bolo vzdialene
osem dni cesty. Srov. v. 10.

:) .lakub nevedel, že je na mieste ktoré už
Abraham vystavením oltára praveho Boha posvntll.
(12, 8.)
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:toré tu ležalý, podložil si pod hlavu,
spal na tom mieste.
12. Tu videl vo snách rebrik, ktorý

tál na zemi a vrchným svojim kon—
om dotýkal sa neba; a anjeli Boží
hodili po ňom hore i dolu. ')

13. A Pán stál nad rebrikom a
'iekol mu: Ja som Pán, Boh Abra
|ama, tvojho otca, a Boh izákov.
Zem, na ktorej spíš, dám tebe a
vojmu semenu. (Gen. 35, l: 48. 3.)

14. A tvoje semeno bude ako
)ľaChzeme; a ty budeš sa rozširo
vať na západ a na východ, a na
|olnoc, a na poludnie: a požehnané
'udú v tebe a v semeni tvojom
všetky pokolenia zeme.

(Dent. 12, 'ä); Gen. 26, 4.)
15. A ja budem ti strážcom, kam—

:oľvek sa pohneš, a zase ťa pri
rediem do tejto zeme; neopustím
'a, dokúd nesplnim všetko, čo som
|ovedal.')

16. A ked sa Jakub zo sna pre
mdil, riekoi: V pravde, Pán je na
omto mieste "), a ja som nevedel.

17. A naiakal sa a riekol: Jak
|rozné je toto miesto! Nieto tu iného,
en dom Boží. a brána nebeská. ')

18. Preto keď Jakub ráno vstal,
lzal kameň, ktorý si bol pod hlavu
)oložil, a postavil ho na pamätné

\) Rebrík. ktorý Jakub vo sne videl, je krásu
.brazom Božej prozretelnostl. (Con-|. a La .) An el
ú siuiebnici Bozi, schádzajú na zem, a y
ll" rozkaz Bolí: vychádzajú vykonaním

lobo s bowl prosbamla all testamiľudík trónutolicmu to vo sne vldeným obrazom dos
a Jakubovi, samotnemu, o ustenému, daleko od

úřovskeho domu hojnej d very k Belej prezree nosti .

1) Jakub odišiel z domu prostr-slony, kedže
. mu i-Zzsu zavraldenlm vyhrážal. Trápi] ho i
iodvodnj.= skutok, ktorého sa proti bratovi do—
main: no i do budúcnosti sa bojazllvo díval, ne
'edlac. ľ-onaňho v cudzom svete čaká, preto za
ste etic.-menábolo 'eho srdce, l rozličnú úzkostlivá

lllyillenkg ho rozrývsiy. A tu, hľa, prichádza mu|potešenírn sám Boh. aby ho upean v tom, že
tielko vle a vidí, aj najtajnejšle mysle naše, a
trudných chvíľach to je kotvou nasej nádeje.

3) Zvláštnym spôsobom prítomný.
|) Dom Boli, totižto briinn nebeská.
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znamenie “, a polial ho svrchu ole—
jom.“ (Gen. 31, 13. 46.)

19. A nazval meno mesta Betel.
ktoré sa predtým volalo Luna.

20. Zaviazal sa i sľubom a riekoi:
Jestliže bude so mnou Pán a bude
ma ochraňovať na ceste, ktorou ja
idem, a dá mi chlieb za pokrm a
rúcho za odev '):

21. a šťastlive sa vrátim do domu
svojho otca: Pán bude mi Bohom.

22. a kameň, ktorý som postavil
na pamätné znamenie, nazývať sa"
bude domom Božím: a zo všetkých
vecí. ktoré mi dáš (požehnáš), budem
ti obetovať desiatky.

H LAVA 29.

Jakub prišiel do Háranu. Slúžil Lábanovi
za Rachel. Rod Liin.

i. Teda Jakub bral sa ďalej a
prišiel do východnej zeme.

2. A videl studňu na poli, aj tri
kŕdle oviec, ktoré ležaly pri nej:
lebo z nej napájali stáda, a jej vrch
sa veľkým kameňom zavieral.“

3. A bola obyčaj. že keď sa všetky
kŕdle posháňalý, odvaľovali kameň
a keď sa stáda napojily, zasa (ho)
na vrch studne kládli.

4.1 riekol pastierom: Bratia. od
kiaľ ste? Odpovedali: Z Háranu.

5. A p'ta sa ich Jakub: Či po
lznate Lá ana, syna Náchorovho?

o-Riekli:

!) 7.4ipamlllnýkkameň, ktorý k úcte Bolejposvltll. Ked sa Jakub zMesopotamle šťastne vratil,
vystavil tu oltár Pánovi. (5, v. 1,

1) Olej je symbol posvltenis.
!) Jak skromná je tu rosba Jakubova na Pána

Boha. Ne real o nič iné 0, len aby mal kaido
denn ch ich a čím nahotu zsokryt. Za to chce
a sl'u uje Pánu Bohu vzdycky verne slúžiť. No Pán

Boh vysiNíl ist skromne jeho rosby, polohnal mu
l v.laoej ľa, jak krásne nau nieňpre terajší hmotársky svet, ktoremulsv. Pavelp volnva: „Majúc
č0 jestaú'bcim ss priodievat, s tým spokojní budme"' byť.

5) Proti slncu a piesku : púšti sem siatemu;
i roll cudzim. Studne v týchto suchých krajoch
b vajú majetkom jednotlivých rodin alebo kmenou
cudzí si len s dovolením mailieiovým amu vod)
nabral. nie zriedka len za plat.

Poznáme.
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6. Má sa dobre? — Dobre. odpo
vedajú; hľa, tam prichadza Rachel,
jeho dcéra, so svojím stádom.

7. [ riekol Jakub: Je ešte dlho
deň, ani je nie ešte čas, aby sa do
bytok do obrad (stáj) zaháňal; teda
napojte ovce a zažeňte ich zasa
na pašu.

8. Oni odpovedali: Nemôžeme,
dokiaľ sa všetek statok nesoženie ')
a neodvalíme kameňa so studne,
aby sme napojili stáda."

9. Ešte sa shovarali, a hľa, Rachel
prišla s ovcami svojho otca: lebo
stado ona pásia.

10. Keď ju Jakub videl a dozvedel
sa, že mu je sestrenieou. a ovce (že
sú) Lábanove, jeho ujcove: odvalil ka
meň, ktorým sa studňa zavierala.

11. a napojii kŕdeľ. Potom ju po
bozkal“); povýšil svoj hlas a plakal,

12. a povedaljej. žeje brat jej ot
cov, a syn Rebekin.“ A ona, pri—
behnúc, oznámila to svojmu otcovi.

13. Keď otec počul,že prišiel Jakub,
syn jeho sestry, vybehol proti nemu,
a objal ho a vybozkavai ho a viedol
do svojho domu. A ked sa dozvedel
príčiny cesty

14. odpovedal: Si moja kosť a moje
telo. ") A keď sa naplniiy dni jedného
mesiaca,

15. riekol mu. Či reto, že si môj
brat darmo mi budeš slúžiť? Povedz
mi. akú má byť tvoja mzda.

16. Mal však (Laban) dve dcéry;
meno staršej Lia a mladšia volala
sa Rachel.

17. Ale Lia mala kapravé oči'):

l) Kým l Rachel nepríjde. Tuším to bola studha
Libanon s jeho rodiny.

I) Studhu otvortlina krátko len vtedy, keď ul
bol statok poshdhaný. preto, lebo pri dlhšom
otvorení bola by sa mhrlala na veľkom úpeku
slnka a poštou ženúee sa vichre boly by do studne
piesku nasmetaly.

!) To bola obyčsj medzi najbližšou rodinou.
4) Syn Láb-move] sestry (Rebeky). teda vnuk

lábanov.
5) Ved sl môj pokrevný, môžeš sa teda celkom

tak cítiť, ako doma.
*) Slabé, bez lesku. mdlé.
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Rachel bola krasna v tvári a spanilej
postavy.

18. Túto miloval Jakub a riekol:
Budem ti slúžiť za Rachelu, mladšiu
tvoju dcéru, sedem rokov. ')

19. Lában odpovedal: Lepšie. keď
ju za teba dám, nežli za iného muža;
zostaň u mňa

20. Tak slúžil Jakub za Rachelu
sedem rokov: a zdalo sa mu to ako
malo dní pre veľkosť lásky.

21. Potom riekoi Labanovi: Daj
mi moju ženu, lebo čas je už vy—
plnený, abych vošiel k nej.

22. Laban pozval veľký počet pria
teľov na hostinu. a učinil svatbu.

23. A večer uviedol k nemu Liu,
svoju dcéru.

24. a dal jej dievku, menom Zelfu.
Tedy Jakub dľa obyčaje všiel ku nej.
a keď bolo ráno, videl Liu. ')

25. ! riekol svojmu svokrovi ite—
sťovi): Čože si mi to chcel vykonať?
Či som ti ja neslúžil za Rachelu?
Prečo si ma oklamal?

26. Odpovedal Lában: Nie je tu
u nás taká obyčaj, že by mladšie
prve' vydávali. ')

27. Vyplň (už) týždeň tejto svatby,
a dám ti aj túto za službu, v ktorej
slúžiť budeš u mňa ešte druhých
sedem rokov.

28. Privolii žiadosti, a ked minul
týždeň, vzal si Rachelu za manželku,

29. ktorej dal otec Balu za dievku.
30. Tak konečne došiel žiadanej

svatby, a dal prednosť v láske druhej
nad prvú, isiúžil u neho ešte iných
sedem rokov. *)

31. Keď však Pán videl,

\) Neml ničoho, že by bol mohol Rschellnmu

otcovi a je] rodine dal obvykle dary, “preto ponúkolJakub u Rnrhel sedemročnú službn.
!) Podvod ten sa Ubanovi veľml ľahko mohol

podaril, kedže nevesty husto ustrené privaduly
sa ku ženíchom. (Srov. 2,4 .)

!) sztsčka I.lban as vyhovsrs až potom, ked
Jakub videl. že ho oklamal. Labanoví Ide o to,
aby mu Jakub dlhšie slúžil.

() Hocioklamaný predsa smlloval sa nad staršou
Liou s neprepustll iu, aby, ako hovorí sv. Augustín,
nevydal ju verejnému posmechu.

zepo
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ŕda Liou, otvoril jej život a sestra
ostala neplodna.
32. [počala (Lia) a porodila syna,
nazvala jeho meno Ruben ') a

iekla: Videl Pán moje snižovanie,
ž ma bude môj muž milovať.
33. A zasa počala a porodila syna,
riekla: Ponevač očul Pán, že som
potupe, dal mi aj tohoto. A na—

vala jeho meno Simeon. ')
34. Počala i po tretie, a porodila

Jeho syna: i rieida: Aj, teraz priľne
u mne môj muž, lebo som mu
roch synov porodila. A preto na—
vala jeho meno Levi.“

35. Počala po štvrté, a porodila
yna a riekla: Teraz oslavovať bu
em Pána. A preto nazvala ho Juda 4),
prestala rodiť.

H LAVA 30.

istatné dieti? Jakubove. Narodenie Jozefovo. Sm uva Jakubova s Labanom.

1. Keď Rachel videla, že je ne—
»lodna, závidela svojej sestre, a
iekla svojmu mužovi: Daj mi deti,
abo inač zomriem."

2. Jakub rozhneval sa na ňu a
dpovedal: Či som ja Boh, ktorý ťa
ozbavil plodu tvojho života ')?

3. Ale ona povedala: Mám dievku
ialu;vojdi k nej, nech rodi na mo- n
0m lone a mam z nej synov."

4. I dala mu Balu za ženu: ktorá,
5. keď k nej vošiel muž, počala
porodila syna.
6. Tu riekla Rachel: Prisúdil mi

'an (pravdu), a vyslyšal môj hlas,
. dal mi syna; a preto nazvala jeho
neno Dan.“

!; Syn videnia čtk opatery.! Syn alylania.
') Syn pripojenia, čiže prilnutia.
€) Syn chvály, dobroročenia.
! Od zármutku.
0 Domnieval sa, že som ja ako Boh, abych

| učinil : neplodnej pludnou? Nežiadai odo mňa
iodu, le! vyproa ai ho od Boha. ktorý ia učinil
epiodnou. .

7) Aby som upoh jej dietky za avonch synov

!) Sudca.
['t-mn av. Mnoho Birona. !.
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7. A zasa počala Bala a porodila
druhého,

8. pre ktorého riekla Rachel: Boh
dal mi zápasiť s mojou sestrou '), a
zvíťazila som. A nazvala ho Neftaii. ')

9. Keď však Lia cítila, že by pre
stala rodiť, dala svojmu mužovi svoju
dievku Zeli'u.

10. Keď tá počala a porodila syna,
11. riekia (Lia): Šťastlivei A preto

nazvala jeho meno Gad. ')
12. Zelt'a porodila i druhého.
13. A Lia riekla: To je na moje

blahol Blaženou ma budú nazývať
ženy. Preto pomenovala ho Aser."

14. Vyšiel však Ruben počas pše

ničnej žatvy na pole, našiel mandra—gory : a priniesol ich svojej matke
Lii. l riekla Rachel: Daj mi časť
z mandragôr tvojho syna.

15. Ona odpovedala: Či sa ti zdá
málo, že si mi odňala môjho muža,
ešte aj mandragory môjho syna chceš
vziať? Rachel riekla: Nech teda spí
s tebou tejto noci za mandragory
tvojho syna.

16. A keď sa Jakub vracal pod—
večer a poľa, vyšla Lia proti nemu,
a riekla: Ku mne vojdeš, lebo som
si ťa najala za mzdu mandragôr
svojho syna. Tedy spal s ňou tej

001.

17. A Boh vyslyšal jej prosby,
i počala a porodila piateho syna,

18. a riekla: Dai mi Boh mzdu,
lebo som dala svoju dievku svojmu
mužovi. A nazvala jeho meno lza—
chan“)

19. A Lia opäť počala a porodila
šiesteho syna,

\) Hebr.: Riadenie Božie som zkúaila pri svojej
sestre, alebo: Bo o Boha som bojovala so avojou
sestrou. Lattnai: doslovne: Boh ma : mojou ae
strou arovnal; ba ja viac piatim, nežli ona.

!) glomm.3) astie.
4) Biaiený.
!) Heim: dudalm (lukas-ec). Dia domnenia mno

hych je to lekaraka bylina ,Atropa nandragora',
o ktorej na m alelo, !: pôsobi plodnosť, ktorú si
Rachel tak ve ml žiadala.

!) Mu! mzdy, odplaty.
4
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20. a riekla: Boh ma obdaril da
rom dobrým; môj muž budei teraz
so mnou, preto, že som mu porodila
šesť synov: a preto nazvala jeho
meno Zabulon. ')

21. Potom porodila dcéru, menom
Dinu. *)

22. Pán pamätal i na Rachelu, vy
slyšal ju, a otvoril jej život.

23. Ona počala a porodila syna,
i riekla: Boh odňal moje pobaneniel

24. A nazvala jeho meno Jozef ')
a riekla: Pridaj mi Pán i druhého
syna!

25. Keď sa však Jozef narodil, rie
kol Jakub svojmu svokrovi (testovi):
Prepusť ma, nech sa vrátim do vlasti,
a do svojej zeme.

26. Daj mi moje manželky a dietky,
za ktoré som ti slúžil, aby som odi—
šiel, ved znáš službu, ako som ti
slúžil.

27. Riekol mu Laban: Nech na—
jdem milosť pred tvojima očimazii
Zo zkúsenosti som poznal, že mi Boh
žehnal pre teba.

d 28. Urči svoju mzdu, jakú ti mamať.
29. Ale on odpovedal: Ty vieš,

ako som ti slúžil, a jak veľkým stal
sa pod mojou rukou tvoj majetok.

30. Málo si mal, ked' som prišiel
k tebe, a teraz si boháčom: i žehnal
ti Pán, ako som k tebe vkročii. Preto
spravodlivé je, aby som sa i ja už
raz postaral o svoj dom.

31.1riekolLaban.Čotimam dať?
A on na to: Nič nechcem“); ale ak
učiniš, čo žiadam, budem ďalej pásť
a ostrihať tvoje stáda.

32. Prejdi do kola všetky svoje
stáda a vylúč všetky ovce pestré a
strakavé, a čoje černastého, fľakovi
tého a púsikovatého tak medzi ov

1) Úcta, dar; ale i bydlenie.

3) Prírastok.
4) Zostaiiao nou.
6) Nijako] určitej a ustálenej place; len to, čo

naaaleduje.
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cami jako medzi kozami, (to) bude
moja mzda. ')

33. A to dnes-zajtra osvedči moju
spravodlivosť. Ked prijde čas, ktorý
ty ustanovíš: a všetko, čo nebude
strakavé a fľakovité a černasté tak
medzi ovcami jako medzi kozami,
nech ma vini z krádeže.“

34. l riekoi Laban: Vdačne priji
mam, čo pýtaš.

35. A ešte ten deň vylúčil stra—
kavé a fľakovité kozy a ovce a kozlov
a baranov a všetko, čo malo v stade
jednakú farbu, to jest bielu a čiernu
vlnu, dal do rúk svojich synov.“

36. A uložil medzi sebou a zaťom,
ktorý pásol ostatné jeho stáda, prie—
stor dialky cesty troch dní. ')

37. Tu Jakub nabral zelených prú
tov topoiových a mandľových a ja—
vorových a zčiastky ich olúpal a keď
bola kôra pooblupovanú, tam, kde
boly olúpané, ukázala sa bielosť a
kde boly celé, zostaly zelené a na
ten spôsob dostaly rozličnú farbu.

38. Potom pokladol ich do válovov,
do ktorých sa voda vylievala: aby,
ked prijdú stáda piť, maly prúty pred
očami, a zahladiac sa do nich, po
čínaly.

1) Hebr.: Pre dem dnes ces všetky tvoje suda
a vylúčim : nic kalde dobyla putre a strakate:
a každé černaste medzi ovcami a sirakale a pa
slkovate medzi koumi; a také bude moja muia.
Jakubov núvrh uklada sa na skutočnosti, že na
východe kozy nú riadne čierne alebo barnave, leda
tmave, len zr' ka biele alebo atrakave, a ovce
sú najviac biele.

1) Hebr.: A potom osvedčená bude moja arravedllvosť; ked prijde na moju mzdu: čoko vek
nebude pestrého alebo strakateho medzi kosaml a
načernnsleho medzi ovcami, za krádež. bude ml
počítané.

3) Heba: A odlúčil (Laban) toho dňa paslko
valých a slrakatých kozlov a všetky pestré a
strakate koz a.všeiko na čom boly miesta biele,

a' všetko na masle rnedzl ovumi a dal do rúk
volieb synov. Laban aim odlučuje, aby medzi do

pyhlilkomodriadnej ťarby neostalo ineho zvieraťa naje oil
4) lkabaunzasa oklamal a ošudil Jakuba; ani tie

slrakave kozy a čierne ovce, ktooô boly v stade
mu nenechal, ani v budúcnoali nechce mu doprial

vjučle mzdy. Ale múdraooäatrntrnosť Jakubova a nadovšelko riadenie Holic u lnlio, že to pre Jakuba
lepšie v.)-padlo
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39. lstalo sa, že ovce pri honení
zahladely sa na prúty a kotily fľa—
kovité a strakatě a všakovej farby
(jahňatá). ')

40. A Jakub rozdelil stádo '),apo- a
kládol prúty do válovov pred oči
baranom: a všetko, čo bolo biele a
čierne '),bolo Labanovo: ostatné však
Jakubovo, a stáda boly od seba od
lúčené.

41. A ked prvého času ovce pri
púšťali, Jakub kládol prúty do ná
pojných válovov pred oči baranom
a ovciam, aby na ne hľadiac, počínaly.

42. Ale ked bývalo pozdné pri
púšťanie a posledné počínanie, ne
kládol ich (prútov). Tak stalo sa, že
pozdné dostaly sa Labanovi a prvé
Jakubovi. ')

43. lzbohatol ten človek nad mieru,
a mal množstvo dobytka, služiek a
sluhov, tiav a oslov.

HLAVA 31.

Jakub so ženou, dietkami a stádom na
úteku od Labana. Jeho smluva s [.abanom.

1. Keď však počul reči synov La—
banových, ktorí hovorili: Pobral Ja—
kub všetko, čo mal náš otec, a z jeho
majetku obohatený stal sa slávnym.

2. Spozoroval tiež, že tvár Laba
nova nebola k nemu tak, ako včera
a predvčerom,“

3. zvláštne keď mu riekol Pán: Vráť
sa do zeme svojich otcov a k svojmu
rodu, i budem s tebou;

1) Chytrácky tento skutok Jakubov dá sa tým
vyhovorlt, že Inááč od lakomého l-abana spraved
lhej mzdy nemohol aa útat.

"Dlh hebr. je vo v. 40. len o ovclach reč.
Jakub odlúčil ovce a obrátil tváre oviec k atra—
kavemu baranovi || ku všetkému čiernemu v stáde
Labanovom, a svoje stádo poa vll osoblle a ne
obrátll ho k sladu Labanovmu. leme a strakave
ovce maly byť Jakubove, blele Labanove.

:) Dla V.:ng Biele ovce a čierne kozy.Dia hebr. v. 41.: Kedykoľvek allnejllle prl
púšané bývaly, kládol Jakub tle prúty pred očl
ovelam do válovov. aby bladlac na prúty inal.

V. 42. Ale keď slab bdobt tok prlplúšl'aný býval,nekládol Ich. Preto dlosla aa Labanovl
a alla Jakubovi.

5) . i. ako predtým.
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4. poslal a dal zavolat Rachelu a
Liu na pole, kde ovce pásol,

5. a riekol im. Vidím tvár vášho

otca, že3: nie ku mne tak ako včeraredv rom: ale Bob môjho otca

bo6 soAmnou. *)vysamy viete, že som zo
všetkýchvysíl slúžil vášmu otcovi.

7. Ale váš otec ma klamal a desať
krát zmenil moju mzdu, ale nedo—
pustil mu Boh, aby mi škodil.

8. Keď to riekol: Strakavé nech
budú tvoja mzda: všetky ovce kotily
strakavý plod: a keď naopak riekol:
Všetky biele dostaneš za mzdu: vše
tky stáda kotily biele.

. ak vzal Boh majetok vášmu
otcovi a dal (ho) mne.

10. Lebo keď prišiel čas, v ktorom
sa ovce honily, ja zdvihol som svoje
oči a videl som vo sne, že samci,
ktorí sa so samicami schádzali, boli
strakaví a Hakaví a všelijakej farby.

11. [ riekol anjel Boží ku mne vo
sne: Jakubel A ja som odpovedal:
Tu som.

12. On riekol: Pozdvihni svoje oči
a vidz, že všetci samci, ktorí schá—
dzajú sa so samicami, sú straksví,
flakavi a bodkaví. Lebo som videl
všetko, čo tebe Laban robil.

(Ge .,28 18.)
13.Ja som Bothetelu'), kde si ka—

meň pomazal, a mne sľubučinil. Teraz
teda vstaň a vyjdi z tejto zeme a na
vráť sa do zeme svojho narodenia.

14. l odpovedaly Rachel aLia: Či
nám azda ešte niečo zostalo v stat
koch a v dedictve domu nášho otca?

15. Či nepovažoval nás ako za
cudzie? A predal nás i cenu našu
strovil. *)

\) Nevyzvan, ako by ospravedlňoval sa, že on
Labana neokrá al, anl mu škody v stáde nečlnll:
a keď mu Boh požehnánával keď akoby spolu s nim
hoepodárll, čl mal odatrčlt od aeba žehnajúcu
pravlcu Božiu?

!) Ten Boh, kto sa tl bol ukázal v Betele.
!) Predal nás te :: službu, ktorú si uňho

za roky konal; a čo sl ty svoou uallovuoetou ns—
dobudol to on sebe prlvlaatnl, to on atrovll, a tak
nás | teba ukrlvdll.
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16. Ale Boh vzal bohatstvo nášmu
otcovi a dal ho nám a našim synom:
preto učiň všetko, čo ti Boh rozkázal.

17. A tak Jakub vstal, vysadil svoje
dietky a manželky na ťavy a odišiel.

18. ] sobral všetok svoj majetok, i
stáda a všetko, čo v Mezopotamii na
dobudol, a šiel k lekovi, svojmu ot—
covi, do zeme Kanaan.

19. Toho času bol Laban odišiel stri—
hať ovce '). aRachel ukradla modly')
(bôžikov) svojho otca.

20. A Jakub nechcel prezradiť svoj—
mu svokrovi. že utečie.

21. A keď odišiel sám i so vše
tkým, čo mu po práve patrilo, a pre—
plavil sa cez rieku'), šiel proti hore
Galaad.

22. Na tretí deň oznámili Labanovi.
že Jakub zutekal.

23. Tu on vzal so sebou svojich bra
tov, prenasledoval ho za sedem dní
a dohonil ho na hore Galaad.

24. Ale videl vo sne Boha, ktorý
mu hovoril: Chráň sa niečo trpkého
hovoriť proti Jakubovi.

25. Už, bol Jakub na hore svoj
stánok postavil: keď ho so svojimi
bratmi dohonil, a na tej istej hore
Galaad stánok rozložil.

26. A riekol Jakubovi: Prečo si tak
učinil, že si potajomky odviedol moje
dcéry, ako mečom zajaté?

27. Prečo si chcel bez môjho ve—
domia utiecť a nechcel si mi ozná
miť„ aby som ťa bol vesele odpre
vadil so spevom, s bubny a cita—
rami?

1)Strihačka bývala :; jem! :; radovánkaml; k m
sa Labau pri nlch zabsvl, Jakub dostal času k úteu

!) Boly to ľlgúrky : niečoho vykresane, ktorým
Leben vo svojom dome, vedľa praveho Boha ne
skú úctu reukssoval. Týchto domácich bôžlkov

theraphlmlmdogdogytovali sa na svoje šťastie aleboneihstie. Rach ukradla otcových bôltkov snád

mh vplyvom otoovskôho domu poverou predpo
á, žetak prekutal.aby sa otec na ich útek ne

dopytoval a h nepnuasl etic.-Iva!Jdakubneskoršieporezal túto poveru vo svo'jejro a zakopal

všetky mod.“ pod tereblnthom (dubom) pri Sl
utnt.

4) Vo východnom Jordánaku.
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28. Nedoprial si mi pobozkať svo
jich synov a svoje dcéry; nemúdre
si robil. A teraz iste

29. mohla by sa ti moja ruka zlým
odplatiť, ale Boh vášho otca mi
včera“ riekol: Chráň sa niečo trp
kého hovoriť oproti Jakubovi.

(Srov. 48, 16.)
30. Ale nechže je tak, tebe žia—

dalo sa ísť k tvojim a tvojou túžbou
bol dom tvojho otca: prečo si mi
však ukradol mojich bohov?

31. Jakub odpovedal: Že som bez
tvojho vedomia odišiel, to stalo sa
preto, lebo som sa bál, že mi násilne
vezmeš svoje dcéry.

32. Ale že ma z krádeže viníš: u
kohokoľvek najdeš svojich bohov,
(ten) nech bude zabitý pred našimi
bratmi: Hľadaj a čo svojho u mňa
najdeš, ber. To hovoril nevediac, že
Rachel modly ukradla.

33. Teda vošiel Laban do stánku
Jakubovho a Liinho, a (do stánku)
oboch dievok a nič nenašiel. A keď
vošiel do stánku Rachelinho,

34. ona chytro schovala modly pod
sedlo, ktoré na ťave býva, a sadla si
naň, a ked celý stánok prekutal a
nič nenašiel,

35. riekla: Nech sa nehnevá môj
pán, že nemôžem vstať pred tebou 2):
lebo priam teraz sa mi podľa ženskej
obyčaje prihodilo. Tak bola sklamaná
pečlivosť hľadajúceho.

36. A naduril sa Jakub a karhave
riekol: Pre jakú moju vinu a pre jaký
môj hriech si sa tak za mnou roz—
pálil,

37. a poprekutával všetok môj ná
bytok? Čo si našiel zo všetkého ma—
jetku svojho domu? Ukáž tu pred
mojimi a tvojimi bratmi, a nech sú—
dia medzi mnou a tebou.

38. Preto som bol dvadsať rokov
s tebou? Tvoje ovce a kozy neboly

') Pomlnulej noci.
!) Akob : úcty, že si do môjho príbytku vo

liel, a vod! ľa po všetkých kútoch stánku.
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alové (neplodné), baranov tvojho
náda som nejedol;

39. ani čo bolo od zveri roztrhaná,
|om ti neprezradil, sám som všetku
Zúškodu nahrádzal; čokoľvek krá—
ležou zhynulo, odo mňa si požadoval.

40. Vo dne i v noci trápil som sa
lorúčost'ou a zimou a sen odchádzal
)d mojich očú.

4]. Tak som ti dvadsať rokov slú—
žilv tvojom dome; štrnásť za dcéry
| šesť za tvoje stáda, a zmenil si
noju mzdu desať ráz.

42. Keby Boh môjho otca Abra—
|ama, a ten, ktorého sa Izák boji '),
iebol býval so mnou, ty by si ma
|zda holého bol prepustil. ale Boh
ihliadol na moje trápenie a na prácu
nojich rúk a pokarhal ta včera.

43. Odpovedal mu Laban: Moje
icéry a synovia a tvoje stáda a
všetko, čo vidíš, je moje: čože mô
žem učiniť svojim synom a vnukom?

44. Preto pod a uzavrime smluvu,
|by bola na svedectvo medzi mnou
| tebou.

45. Tu vzal Jakub') kameň a po
;tavil ho za pomník

46. a riekol svojim bratom: Pri—
ieste sem kamene. A nasnášali a
ipravili kopec, i jedli na ňom.

47. A Laban ho nazval Kopcom
ivedka, a Jakub Hromadou svedectva,
)bidvaja dla vlastnosti svojej reči.“

48. ] riekol Laban: Ten kopec nech
e dnes svedkom medzi mnou a te—
mu, a preto nazvané je jeho meno
šalaad, to jest Kopec svedka. ')

49. Pán nech hľadí (na nás) a súdi
nedzi nami, keď sa rozideme od seba.

50. Jestliže by si trápil moje dcéry,
| uviedol b si iné manželky na
m:“ nijaké o tu svedka našej reči

l) Bob, ktoreho ctll Abraham, moj dedo, a kto
eho sa bál hák, moj otec (Srev. v. 53)

2)l.e ie: haben. (v. 51)
!) La a aramejsky: egar Sahadutha; Jakub

nbrekkyzhGal Ed; kaldýmvo svojej materčlne.
5) Ak vezmel lne manlelky okrem nich.
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niet mimo Boha, ktorý prítomný (na
nás) hľadí. ')

51. A zasa riekol Jakubovi: Hľa,
kopec tento a kameň, ktorý som
medzi sebou a tebou postavil,

52. nech je svedkom. Tento kopec,
hovorím, a kameň nech sú na sve—
dectvo, keď, alebo ja pôjdem zaň.
idúc k tebe, alebo ty prijdeš zaň ku
mne s úmyslom mne zle urobiť.

53. Boh Abrahamov a Nachorov,
Boh ich otca, nech súdi medzi nami.
A Jakub prisahal na bázeň svojho
otca Izáka“),

54. a po obetovaní obetí na hore po—
zval svojich bratov, aby jedli chlieb.
l jedli a zostali tam.

55. Laban však vstal za noci, po
bozkal svojich synov a dcéry, po—
žehnal ich a navrátil sa na svoje
miesto.

HLAVA 32.

Jakub sa stretol s anjelmi. Vysiela žmslovs darmi k svojmu bratovi Ezauovi. pasil
s anjelom a obdržal meno Izrael.

]. A Jakub odišiel svojou cestou,
ktorú nastúpil. Tu sa s nim stretli
anjeli Boží. (Gen. 48, 16.)

2. Keď ich zazrel, riekol: Vojská
Božie sú toto '),a nazval meno toho
miesta Mahanaim, to jest Vojská. *)

3. A vyslal i poslov pred sebou
k svojmu bratovi Ezauovi do zeme
Seir, do kraja Edom,

4. a prikázal im a riekol: Takto
vedzte môjmu pánovi Ezauovi: Toto

ovori tvoj brat Jakub: U Labana
som sa zdržoval ako cudzinec a bol
som (u neho) až do dnešného dňa.

5. Mám voly a oslov a ovce a slu
d hov i dievky“) a teraz vysielam po

l) liter
čo my tu 0

Na toho,ktoreho““the otec laik bál.!Záatu y anjelov v. torýell ml Boh
poalalk oc rane proti Buuovl. ( mes, 8.)

4) Dvoje tomto vojsko; lebo sa tu |: zástupu

.lak:;l)evmuhavojakoa? k ' b f"!'l'ýmh aud .aauavna 0 netam
!ladat' pre seba vlčli diel :nřtoeovLomajetk.u

všadeprítomný súc. priaerá sa na to.
náme.
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solstvo k môjmu pánovi, aby som
našiel milosť pred jeho tvárou.

6. A poslovia vrátili sa k Jakubovi
a riekli: Prišli sme k tvojmu bratovi

Ezauovi.ahla, on guma sa protitebe so štyristo mu
7. Tu sa Jakub bál velmi a pre—

strašený rozdelil ľud, ktorý s ním
bol. i stádo i ovce i voly i ťavy na
dva húfy

8. a riekol: Keby Ezau k jednému
húfu prišiel a ten pobil, druhý húf
ktorý ešte ostal, môže sa zachrániť. '

9. lriekol Jakub: Bože môjho otca
Abrahama, a Bože môjho otca Izáka:
Pane, ktorý si mi riekol: Vráť sa do
svojej zeme a na miesto svojho na—
rodenia, a budem ti dobre činiť;

10. menší som od všetkých tvo
jich milosrdenství')a od tvojej ver
nosti, ktorú si dokázal na svojom
siuřebníkovi. S palicou svojou “)som
prešiel tento Jordán: a teraz sa s dvo—
ma húfmi navraciam.

11. Vytrhni ma z rúk Ezaua, môjho
brata, lebo sa ho veľmi bojím: že
azda môže prísť a pobiť matku i jej
deti.

12. Ved ty si povedal, že mi bu—
deš dobre činiť a rozmnožíš moje
semeno ako morský piesok, ktorý
pre množstvo spočítaný byťnemôže.

1. A keď sa tu noc tam vyspal,
oddelilztoho, čo ma], dary pre Ehsua,
svojho brata:

14. dvesto kozí, dvadsať kozlov,
dvesto oviec a dvadsať baranov.

15. Tridsať ťáv s mladými, štyri—
dsať kráv a dvadsať býkov, dvadsať
oslíc a ich desať osliat.

16. Aposlal ich po svojich sluhoch,
každé stádo osobitne, a riekol svo- —

!) Jakub vie, že ho Boh zachráni. jednak robi
: Opatrnosti poriadky k svojej ochrane. Tak máme
v Boha dôverovať,aby sme ludskej pomoci a ochrany
neunedbávali, čo dalsia bolo by Boha pokúša
(Sv. A118)

Nie som hoden tvojho siutovanla.
Taký som bol chudobný, ie som okrem

palice ničoho nemal, kedaosom prvý raz šiel tadeto,
!. j. pred pomstou bratovou utekajúc.
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jim sluhom: ld'te predo mnou a nech
je prázdne miesto medzi stádom a
stádom. ')

17. Potom prikázal prvému a rie
kol: Ked ťa stretne môj brat Ezau,
a spýta sa ťa:Čí si?alebo: Kam ideš?
alebo: Čie je to pred tebou?

18. Odpovieš: Tvojho služebníkovo
Jakubovo; on posiela to do daru Flau—
ovi,svojmu pánovi: i sám ide za nami.

19. Podobne prikázal druhému i
tretiemu a všetkým, ktorí šli za stá—
dami a riekol: To isté poviete Ezau—
ovi, keď sa s ním stretnete.

20. A doložíte: Aj sám tvoj slu—
žebník Jakub ide za nami; lebo po—
vedal: Udobrim si ho darmi. ktoré
idú predo mnou, a len potom ho
uzrem, azda mi bude milostivý.

21. A tak išly dary pred nim, on
však ostal tú noc v ležaní

22. A ked včas ráno vstal, vzal
svoje dve manželky a tolko dievok
s jedenástimi synmi, a prešiel cez
brod Jabok. ')

23. A prepravil všetko, čo mal
24. a ostal sám. A hla, muž ') zá

pasil s ním až do rána.
25. Keď videl, že ho prevládať ne—

môže dotkol sa (ten muž) žily (prie—
hybuĺjeho stehna, a hned uvádla. ')

26. A riekol mu: Pusť ma, lebo
už vychodí dennica. Odpovedal. Ne—
pustím ťa, ak ma len nepožehnáš.

27. Teda riekol: Čoje tvoje meno?
Odpovedal: Jakub.

28. On však povedal: Nebude sa
viac nazývať tvoje meno Jakub, ale
Izrael, lebo keď si bol silný proti
Bohu, o čo viacej budeš môcť proti
ludom?!“

1) Stádo od stáda nech je opodial.
') Jabok aa vlieval do Jordánu.
!) T. j. .aneel Pánov“ velke zjavenia Božie pro

atredkujúcl. to pomenoval Jalirub miesto tohozapasu( v. 30.) Panuel, t. ]. Ob ičaj Božia. Zja
venie sa Boha

4) T. ]. bolo po jej sile. Teda je tu reč o opravdi
vom za a nie o nejakom videní

') Ja ub stál na prahu zeme prialúbene. \ atrachu približuje sa k svojmu bra ovi Svoj m vilu»
stvom nad anjelom dostava od Boha poučenie, ža
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29. Jakub sa ho spýtal: Povedz
|i, jakým menom sa nazývaš? Od—
ovedal: Prečo sa dopytuješ na moje
|eno? A požehnal ho na tom istom
|ieste. ')
30. A Jakub nazval to miesto me

om Fanuel, a riekol: Videl som Boha
tvári do tvári, a (predsa) zachrá
ila sa duša moja. ')
31. A hned vyšlo since pred ním,

ed od Fanuelu odišiel, ale on kniha]
a nohu.
32. Pre tú príčinu nejedia syno—

ia izraelskí až po dnešný deň žily,
.torá uvádla v stehno Jakubovom,
»reto, že sa dotkol žily jeho stehna

zmŕtveia.

HLAVA 33.

akub sa uponižil pred Ezauom. V pokoji
sa rozidu.

1. Ale keď Jakub pozdvihol svoje
|či, videl prichádzať Ezaua a s nim
ityristo mužov: tu rozdelil synov Lie
| Rachely i obidvoch dievok.

2. A na predok postavil obe dievky
na deti, potom Liu a iej synov
za nimi: Rachelu však a Jozefa na
Josledok.

3. A sám šiel pred nimi a poklonil
ia sedemkrát až k zemi, kým sa mu
.ebo brat priblížil.“

4. Vtedy Ezau bežal proti svojmubratovi, o ja] ho a padnúc mu okolo
krku, ľúbal ho a plakal.

5. A keď pozdvihol oči, videl ženy

jehougorosbu vyslyšal. že stoji podIMzvláštnou oebra
len a preto nemusí sa (Ez-ua. Menovlak Izrael, t. tlaBolia aleboIMPremoiltel Bolí

obsahujev sebeštelítelne pred vedenie: VsileBelej zápasil .! b s anjelom [im a zvíťazil;
tým viac zvíťazí nsd ludmi. Ueno lzrael má ! jehoaka

potomkov stale upomínal, že v sile a moclBo
dá premáha! ľudi, t. 'j. vilazlt nad beabožnýhbanskými moonostam

l) Jakub si bolpovedomí, že zip-sil s niekymvyšším a len v alle Božej o premohol; jednak
roai pokorne o požehnanie tajnostnebo :: sníka.

požehnanie objavuje mu, s kýmsa
!) Ľud totižto do val sa, že človek, ktorý

videl zjavenebo Boba, musí umrieť. Pretobohovori

radostne (prekvapenýpJakub: .A predna aaclu'ánilaIl moja som neumrell
3) Hebr.: A! pr let k svojmu bratovi.
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a ich maľučke a riekol: Kto sú títo?
Či k tebe prináležia? Odpovedal: Sú
(to) dietky, ktoré Boh dal mne,
tvojmu sluhovi.

6. Medzitým priblížiiy sa dievky
a ich synovia a poklonili sa.

7. Potom i Lia so svojimi dietkami
pristúpila: a ked sa i oni až kzemi
poklonili, napokon prišli Jozef a Ra—
chela a poklonili sa až k zemi.

a. lriekol anu: Čosú to za húfy,
s ktorými som sa stretal? Odpovedal:
Aby som našiel milost'u môjho pána. ')

9. Ale on riekol: Mám premnoho,
brat môj, nechaj sebe, čo je tvoje.

10. A riekol Jakub: Nieže tak, pro—
sim ťa: ale jestliže som našiel mi
losť v tvojich očiach, prijmi darček
z mojich rúk; lebo som videl tvoju
tvár, ako by som videl tvár Božiu.')
Bud mi milostivý,

11. a prijmi požehnanie, ktoré som
ti priniesol, a ktorým ma obdaril
Boh, ktorý všetko dáva. Sotva že to
na nútenie bratovo prijal,

12. riekoi: Podme spolu, budemti v ceste spoločníkom.
13. Ale Jakub riekol: Vieš, pane

môj, že mám so sebou útle malučkě
(deti) a kotné ovce i teľné kravy:
keď ich chôdzou nad mieru unavim,
pohynú mi jedného dňa všetky stáda.

14. Nech ide môj pán pred svo—
jim služobníkom, a ja pomaly pô—
jdem za ním v jeho šľapajach, ako
(už) budem vidieť, že moje deti sta—
čia, kým k môjmu pánovi do Seiru ')
neprídem.

1) Vopred ými čriedami ako darmi chcel
som si ťanskťglí?Il a ndobri

ska,) Z“tvojej tvárí pozerá na mňa nebeská láakub musel v neočakávnne preme
nenom am tani bratovom uznáva! dielo Boba,

Jmodlttbyl'vyslýeha a srdcia spravu“sa,!e by azda nove zá etky
vstaly, kebyboso svojimi veľkými stádami vtia ol
do zeme Enuovej; on nechce byt poddanými-11a
ovi, ale žiada sl vráti! . k evojmu otcovi. Preto
múdre neprijíma nabidnutd sprevádzanie.

4) Zo trne“volených alov Jakubovýcb nerozumlet anrle ani že so všetkou svojou
rodinou i s velkýmí svojimi stádami príde do
Seiru. Jakub úbenů, Ka
naan, sľubuje iste len osobnúunáv tuev
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15. Odpovedal Ezau: Prosím ťa,
nech aspoň z ľudu. ktorý mám so se
bou, zostanú niektorí jako spoločníci
tvojej cesty. Netreba, riekol, len to je
diné potrebujem, aby som milosť na
šiel pred tvojím obličajom, pane môj.

16. Tak navrátil sa Ezau toho dňa
cestou, ktorou bol prišiel, do Seiru.

17. A Jakub prišiel do Sokotu'):
a vybudoval si tam dom a postavil
stánky ') a nazval meno toho miesta
Sokot, to jest „stánky.

18.1 prešiel do Salem '), mesta
Sichemovcov, ktoré je v zemi kana
nejskej, ked sa vrátil zo sýrskej Mezo
potamie, a osadil sa pri tom meste.

19. A kúpil kus toho poľa, na kto
rom postavil stánky, od synov He
mora, otca Sichemovho, za sto ba—
rúnkov.“

20. A postavil tu oltára vzýva] na
ňom najsilnejšieho Boha lzraelovho. ')

HLAVA 34.

Jakubova dcéra Dina, všetečná, upadla
do hanh Smluva so Sichemskými a obre
zanie. šratla Dlnini krvave sa pomstili
nad Sichemskýml za zhanobenie sestrino.

1. Vyšla však Dina, dcéra Liina,
obzrieť si ženy toho kraja.“)

2. Tu videl ju Sichem, syn hevej
ského Hemera, knieža tej zeme,a

zamiloval si ju. A uniesol ju,)a spals ňou, násilie učiniac palme.“
3. A jeho duša visela na nej“), a

smutnú chlácholil líškavými wčami.

!) Sokol lol-l vo východnom Jordánsku, julno od
Jaboka : nedaleko v chodného bmhu jordánskeho.

'l'umvzoslal Jakub (! hši cu; late našiel tam dobre
2)yHebr. dokladá: svojmu dobytku.
!) "obr.. Prišiel v zdravi do mesta Sichem.
4) Za .to kult. Bohr. koolla znamená odvIIony

kua šľachetnóho kovu, pravdepodobne vahu strie
boraú ktolcjcou nám jen animal

).hobr: Oltár ktorúmu dal meho Boh .uny,

Be:) ln- vyzdobené bllohnd take. vyo mao

dev“Sichema“ rl“slávnom.tim-nn rodičov.a _ tvojim
dpocéram miestoch po ľovaťno
dovollli;

FEI!“ cdovy, aby sa po uliciach|| tmavýc kútoch nikdy viatečno nopmúšaly.
*) Prudkou láskou k no] uhorol.
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4. A šiel k Hemorovi, svojmu
otcovi, a riekol: Vezmi mi to dievča
za manželku

5. Keď o tom počul Jakub, kým
synovia neboli doma, ale na paši
sdobytkom, mlčal, dokiaľ neprišli.

6. Tedy vyšiel Hemor, otec Siche
mov, aby s Jakubom (o tom) pre
hovoril.

7. A hľa, (práve) jeho synovia pri
chádzali a poľa. Ked počuli, čo sa
prihodilo, veľmi sa nahnevali, preto.
že (Sichem) ohavnú vec vykonal
v Izraeli, a, sprzniac dcéru Jakubovu.
spáchal vec tak nedovolenú.

8. A Hemor prehovoril k nim: Duša
môjho syna Sichema visí na vašej
dcére: dajte mu ju za manželku,

9. a spojujme sa medzi sebou man
želstvami: svoje dcéry dávajte nám,
a naše dcéry berte sebe

10. A bývajte s nami '); zem je vo
vašej moci, obrábajte ju, kupč|te
(v nej) a vládnite ňou.

11. Ale aj Sichem prehovoril k jej
otcovi a bratom, a riekol: Nech naj
dem milosť pred vamil A čo usta—
novíte, dám.

12. Povýšte veno, a žiadajte dary,
a vďačne dám, čo budete pýtať: len
mi to dievča za manželku dajte.

13. Odpovedali synovia Jakubovi
Sichemovi a jeho otcovi podvodne,
rozzúrení pre poškvrnenie sestry:

14. Nemôžeme urobiť, čo žiadate,
ani vydať svoju sestru za človeka
neobrezaného; lebo je to u nás ne
dovolené a ohavné.

15. Ale tak by sme samohli spo
jiť, keby ste chceli byť takijako my.
a keby všetko, čo je medzi vami
mužského, obrezané bolo.

16. Vtedy budeme dávať a hrať vo
spolok dcéry vaše | naše, a budeme
svami bydlieť a budeme jeden ľud.

17. Jestliže sa však nechcete dať

1) Na úuml môjho olen.
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brezaf, vezmeme svoju dcéru ') a
vdideme.

18. Ich návrh sa zapáčil Hemo—
ovi a Sichemovi, jeho synovi.

19. A nezdráhal sa mládenec hned
ry lnif, čo sa žiadalo. lebo dievča
'e mi miloval, a on bol najvzácnejší
' celom dome svojho otcovom.

20. A vošli do brány mesta a pre
|ovorili k ľudu:

21. Títo mužovia sú pokojní a
:hcúprebývať s nami: teda nech vedú
)bChOdv zemi a nech ju obrábajú,
red je priestranná a široká a potre—
|uje obrabačov; ich dcéry budeme
tebe hrať za manželky, a svoje bu
ieme dávať im.

22. Len jedno je, čím sa tak veľká
lobrá vec odťahuje: jestliže budeme
ibrezovať svojich chlapcov, nasledu—
úc obrad toho ľudu,

23. ich majetok a dobytok a vše
ko, čimvládnu, bude naše: len vtom
)ovol'me, a spolu bydliac budeme je—
len ľud.

24.1 privolili všetci a obrezali sa
wšetci pohlavia mužského.

25. A hľa, na tretí deň, keď je ho—
est z rán najväčšia, dvaja synovia
iakubovi, Simeon a Levi, bratia Diny,
)ochytiac meče, vošli do mesta smelo
| pobili všetkých mužského pohla
via. ') (Genes. 49. 6.)

26. Aj Hemera a Sichema zabili
| vzali Dinu, svoju sestru, zdomu
Šichemovho.

27. A keď ti vyšli, vyrútili sa na
Jobitých ostatní synovia Jakubovi a
ipustošili mesto z pomsty za poškvrienie.

28. ich ovce a voly a osly i vše
:ko, čo bolo v domoch a na poli,
Jobrali;

29. aj ich malé dietkya manželky
zajali a odviedli.

!) Dina sa až doeavád v dome Hemorovom ako
|dvedenala či ukradnutá nachádzala.

u11)Synovia Jakubovi konali tu lstive a špatne;viedi Sichemitov k obriezke nie preto,aby pri—
ali vieru v jedného praveho Boha,aleaby sa im
laskytla príležitoať na nich tak krvavo aa pomstiť.
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30. Keď to opovážlive vykonali,
riekol Jakub Simeonovi a Levimu:
Zarmútili ste ma a zošklivili ste ma
u Kananejských a Ferezejských, oby
vateľov tejto zeme. Nás je málo: oni
sa spoja a zbijú ma a budem vy—
hladený ja i môj dom. ')

31. Odpovedali: Nuž či jako ne—
vestku mali zneužívať našu sestru?

H LAVA 35.

Jakub odchádza do Betelu. Zjavil sa mu
Pán. Narodenie Benjaminovo. Smrt Ra

chelina a lzúkova.

1. Potom hovoril Boh Jakubovi:
Vstaň, vyjdi do Betelu a bývaj tam;
i vystav oltár Bohu, ktorý sa ti zja—
vil, keď si utekal pred svojim bra—
tom Ezauom. *) (Gen. 28, 13.)

2. Tu Jakub svolal celý svoj dom
a riekol: Odvrhnite cudzích bohov,
ktorých máte medzi sebou '),a oči
stite sa“), i premeňte svoje rúcha.

3. Vstaňte a vyjdime do Betelu,
aby sme tam spravili oltár Bohu,
ktorý ma vyslyšal v deň môjho sú
ženia a bol mi spoločníkom na mo—
jej ceste.

4. Teda dali mu všetkých cudzích
bohov, ktorých mali, a náušnice, ktoré
na ich ušiach boly “, a on zakopal
ich pod terebint '), ktorý stál za
mestom Sichem.

5. A keď odišli, padol strach Boží
na všetky mestá vôkol a neopová
žili sa prenasledovať odchádzajúcich.

l) Jakub kara ukrutnú pomstu svojich synov
nie dos! ostro; ináč4

!) Pre prenáhleny' čin synov Simeona a Leviho
hrozila celému domu Jakubovmu pomsta okolitých
kmenov ejakých. Ale Boh bol s nim; roz
kázal .,lakuhovl ahy odišiel do Betelu a spolu ho

napomen aby vystavením oltára il sľub.
ktorý učinil. keď utekal pred Ezauom. na mieste
prekraaneho videnia v sne.

!) Ktore azda : Mezopo ieaoaebou priniesli
pnatoleni[Sichemnmnkoriatili.

') eieane na znamenie mravného očistenia.

5) Naušnice byvaly zaavltene potikom a hudba s nimi povera: potrebovali
ich k mimi čararám a poverám.

0) Názov teho druhu stromov.



58

6. Tak rišiel Jakub do Luzy, ktorá
je v zemi ananejskej, prímením Be
tel: on i všetek jeho ľud s ním.

7.1 vystavil tam oltár a pomeuolval to miesto menom „Dom Boží“
lebo tam sa mu zjavil Boh, ked utekal
pred svojím bratom.

8. Toho istého času zomrela De—
bora, pestúnka Rebekina, a pocho
vaná bola na úpätí Betelu pod du—
born; a nazvané je meno toho miesta
„Dub plaču“.

9. Ale Boh sa zasa zjavil Jakubovi,
ked sa vrátil zo sýrskej Mezopotamie,
a požehnal mu,

10. a riekol: Nebudeš sa už volať
Jakub, ale Izrael bude tvoje meno.
A nazval ho izraelom,

11. a riekol mu: Ja som Boh vše
mohúci, bud plodný a množ sa; ná—
rod a množstvá národov budú zteba,
kr ovia z tvojich bedier vyjdú.

12. A tu zem, ktorú som dal Abra—
hamovi a lzákovi, dám tebe a tvojmu
semenu po tebe.

13. A odišiel (Boh) od neho.“
14. On však postavil kamenný pa—

mätník na tom mieste, na ktorom
Bob s ním hovoril. lial ho mokrou
obetou a vylial nan olej.

15. A nazval meno toho miesta
Betel.

16. Potom sobral sa ztadiaľ a pri—
šiel v jarnom čase do zeme, ktorá
vedie do Efraty ", kde Rachel ku po
rodu pracovala,

17. a pre ťažký pôrod prišla do
nebezpečenstva. ] riekla jej baba:
Neboj sa, lebo i teraz budeš mať
syna.

18. Keď však od bolesti duša vy
chádzala a už smrť nastávala, na
zvala meno svojho syna „Benoni“,
to jest „Syn mojej bolesti“; ale otec

*) T. ]. zamenil viditeľný b avojej pritom

noett red nie; na nevldtel'ultelo;.ebr. ešte jedna klbra zeme do
Eíraty. — Kibra utulne miera, dolata nepatrná,
teda. nedaleko"do Stratyy.

;

|)DomBož1=ElBeteL
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pomenoval ho „Benjamin“, to jest
„S ravme“

ř" %achelteda zomrela,apocho
vaná bola na ceste, ktorá vedie

k Etrate, to jest k Betlehemu.
AJakub postavil pamätné zna

menie nad jej hrobom. Toto je
náhrobný pomník Rachelin až po
dnešný deň.

21. Ztadiaľ odišiel apostavil stán
za „Vežou stáda“. ')

22. A ked bydlel v tej krajine, odi
šiel Ruben a spal s Balou, súložnicou
svojho otca, čo pred ním v tajnosti
neostalo. A synov Jakubových bolo
dvanásť.

23. Synovia Liini: prvorodený Ru—
ben a Simeon a Levi a Juda a [za—
char a Zabulon.

24. Synovia Rachelini: Jozef a Ben
jamin.

25. Synovia Bely, dievky Rache—
iinej: Dan a NettaLi

26. Synovia Zelfy, dievky Liinej:
Gad a Aser. To sú synovia Jaku—
bovi, ktorí sa mu narodili v sýrskej
Mezopotamii.

27. A (Jakub) prišiel k svojmu ot
eovi Izákovi do Mambre, do mesta
Arbé, čo je Hebron: v ktorom (nie
kdy) Abraham a lzák ako cudzinci
prebývali.

28. A doplnilo sa dni lzákových
do stoosemdesiat rokov.“)

29. Vekom zošlý zomrel: a pripo
jený bol k svojmu ľudu, súc starý a
plný dňov,a pochovali ho jeho sy—
novia anu a Jakub. *)

_!)ĺ—Hebrejov bola pravica niečo štastnebo;
Benjamin teda ayn pravice = šťastlivec.

!) "obr.: Eder. Taketo „Veže stáda“
k ochrane stáda. Táto Jakubova „Vežastáda

Mills??? Joväzlľmaggávatu kratku zprávu
o amrtl lukoye. Potom už podrobnejšie rozpráva
o osudoch Joza ových. luk dožil aa ešte boleatl
Jakubove] nad ztraiou avojho ayna Jonela. Lebo
ked luk v 180. roku svojho veku umrel, vtedy

bol Jakub9120 rokov starý. Jakub ako lw-ročný(len. 47, 9.) v 39. roku života Joaeíovbo šiel do

Egy ta; Jozef mal 17 rokov (Gen. 87. 2.), keď hob|a predali.' tak teda padá ta amulet udalod

do 109. roku oJakubovho, a ani 12 rokov predsmrťou lukov
') V jaakyoi l'Hacllpeia v Hebrone. (49, 81.)

atavall
'bola
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H L AVA 36.

)tomci Ezauovi. Kráľovia a kniežatá
ztoho rodu.

l. Tieto sú rody Ezauove. čiže
domove.
2. Ezau si vzal manželky z dcér

ananejských: Adu, dcéru Elona he
ijského, a Olibaniu, dcéru Any,
eéry Sebeona hetejského ')
3. a Bazematu, dcéru lzmaelovu,

astra Nabajotovu.
4. A Ada porodila Elifaza, Baze

tat porodila Rahuela:
5. Olibama porodila Jehusa a Jhe

ma a Kore. Tito sú synovia Ezau
vi, ktorí sa mu narodili v zemi ka
altajskej.
6. 80me však Ezau svoje man

alky a synov a dcéry a každú (živú)
ušu svojho domu a majetok a do
ytok a všetko, čo mať mohol v zemi
ananejskej, a odišiel do druhého

anllrjualmTak odstúpil od svojho brata
7. Lebo boli veľmi bohatí a ne—

lobli spolu bývať. ani im nedosta—
lla zem, v ktorej ako cudzinci bý
ali, pre mnoutvo stád. (Gen. 13, 6.)
8. I býval Ezau — čiže Edom —

a hore Seir. (Josue24,4.)
9. A tieto sú rody Ezaua, otca

äomovho (Idumejských) na horeir,
10. a toto sú mená jeho synov:

ilifaz,syn Ady, manželky Euuovej, a
tahuel, syn jeho manželky Bazematy.

11. A synovia Elifawvi boli: Te
nan. Omar, Sefo, Gatam a Kenez.

12. Tamna však bola súložnica
ilifaza, syna Ezauovho, ona mu po
odila Amalecha. Tito sú synovia
\dy, manželky Emuovej.

13. A synovia Rahuelovi: Náhat

1) Osnova je tu pokazená; ma aa čítal: dceru

novu, syna to Sebeonamhetejakebo. V hlave Zl.
(. udaneaneaů Ezauove manielkž lnmýl me.aml; príčina je tá. že na Výcbo e bývajú ženské
mená nestále.
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a Zára, Samma a Méža. To sú sy—
novia Bazematy, manželky Ežauovej.

14. A tito boli synovia Olibamy,
dcéry Any, dcéry ') Sebeonovej, man
želky Ezauovej, ktorých mu porodila:
Jehus a Jhelon a Kore.

15. Kniežatá synov Ezauových sú
títo: Synovia Elifam, prvorodeného
syna Ezauovho: knieža Teman, knieža
Omar, knieža Sefo, knieža Kenez,

16. knieža Kore. knieža Gatam,
knieža Amalech; to sú synovia Eli—
fazovi v zemi Edom, a to (sú) sy
novia Ady.

17. A títo sú synovia Rahuela, syna
Ezauovho: knieža Náhat, knieža

knieža Samma, knieža Méza,
to však sú kniežatá z Rahuela v zemi
Edom: to sú synovia Bazematy, man
želky Emuovej.

18. A títo sú synovia Olibamy,
manželky Ežauovej: knieža Jehus,
knieža Jhelon a knieža Kore; to sú
kniežatá Olibamy, dcéry Anovej,
manželky Ezauovej.

19. Títo sú synovia Ezauovi, a tieto
ich kniežatá: on sám je Edom

20. Títo sú synovia Seira horrej
ského, obyvatelia zeme '): Lotan a
Sobal a Sebeon a Ana,

21. a Dison a Ezer a Dizan; títo
sú kniežatá Horrejských, synov Sei—
rových v zemi Edom.

22. A synovia Lotanovi boli: Hori
a Heman, a Lotanova sestra bola
Thamna.

23. A synovia Sobalovi títo: Al—
van a Manabat a Ebal a Sefo a Onam.

24. A títo synovia Sebeonovi: Aia
a Ana. To je ten Ana, ktorý našiel

teplé pramene na gúšti, ked pásoloslov svojho otca ebeona;
25. a mal syna Disona a dcéru

Olibamu.
26. A synovia Disonovi tito: Ham

dan a Eseban a Jethram a Charan.

!) Čítaj: dcery Anovej, ayna to Sebeonovbo.
(Srov. v. 2)

!) Domorodia či praobyvatella rvej nelll by
tabol Euu pri]lel. :) ,
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27. Synovia Ezerovi tito: Balaan,
Zavan a Akan.

28. Disan však mal synov: Husa
a Arama.

29. Kniežatá Horrejských boli:
knieža Lotan, knieža Sobal, knieža
Sebeon, knieža Ana,

30. knieža Dison, knieža Eser,
knieža Disan: to boli kniežatá Hor
rejských, ktoré panovali v zemi Seir.

31. Kráľovia však, ktori kraľovali
v zemi Edom prvej, než synovia izrael—
skí mali kráľa, boli tito:

32. Béla, syn Beorov, a meno jeho
mesta Denaba.

33. Ale Béla zomrel, a kraľoval
miesto neho Jobab, syn Zárov z Bosry.

34. Keď Jobab zomrel, kraľoval
na miesto neho Husam zo zeme te—
manskej.

35. Keď aj ten zomrel, kraľoval
na miesto neho Adad, syn Badadov,
ktorý porazil Madiana v kraji moab
skom: a mestu jeho bolo meno Avit.

36. A ked' zomrel Adad, kraľoval
miesto neho Semla z Masreky.

37. Keď i ten zomrel, kraľoval
miesto neho Saul od rieky Rohobot.

38. Keď i ten zomrel, nasledo
val v kráľovstve Balanan, syn Acho—
borov.

39. Po smrti toho kraľoval miesto
neho Adar, a meno jeho mestu Fau:
a jeho manželka sa menovala Mee—
tabel, dcéra Matredy, dcéry Meza
abovej.

40. Toto sú, hľa, mená kniežat Ezau—
ových po svojich rodinách, mestách
a menách: knieža Tamna, knieža
Alva, knieža Jetet, _

41. knieža Olibama, knieža Ela
knieža Finon,

knieža Mabsar,
43. knieža Magdiel, knieža Hiram.

To sú kniežatá edomské, ktorá by
dlia v zemi svojej državy, to je Emu,
praotec Idumejcov.

anA KNIHA MOJŽIŠOVA

H L AVA 37.

Podivné sny Jozefove. Nenávisť bratov
proti nemu. Hodený do jamy, vytiahnutý
a predaný kupcom. Jakub oplakáva ztra—

teněho Jozefa.

I. Jakub bydlel tedy v zemi ka—
nanejskej, v ktorej jeho otec ako
cudzinec býval.

2. A tieto sú jeho dejiny: Keď
mal Jozef šestnásť rokov. ešte chla
pec, pasával stádo so svojimi bratmi;
a bol so svnmi Baly a Zelľy, man
želiek svojho otca, i obžaloval ') svo
jich bratov u otca z hriechu najhor
šieho.

3. lzrael však miloval Jozefa nad
všetkých svojich synov, preto, že ho
v starobe splodil; a spravil mu stra—
kavý kabát. “)

4. A keď jeho bratia videli, že
ho otec nad všetkých svojich synov
miluje “, nenávideli ho, a nemohli
k nemu ani pokojného slova preho
vorit.

5. Prihodilo sa tiež, že sen, ktorý
mal, vypravoval svojim bratom a to
bolo príčinou ešte väčšej nenávisti.

6. Lebo riekol im: Počujte sen,
ktorý som mal.

7. Zdalo sa mi, že sme viazali
snopy na poli; môj snop vstal a stál,
a vaše snopy okolo stály a môjmu
snopu sa k zemi klaňaly.

&. Odpovedali jeho bratia: Či azda
kráľom našim budeš, alebo my pod—
dani budeme panstvu tvojmu? A
táto príčina snov a reči (ešte viac)
podpaľovala ich k závisti a nenávisti.

9. Mal ešte aj iný sen, a rozprá—
val ho bratom a riekol: Videl som
vo sne, jako by sa mi since, mesiac

' a jedenásť hviezd klaňalo.

42. knieža Kenez, knieža Toman, K l) Heba: V zomi putovania svojho otca, v zemi
anaan.

!) Oblaloval ich nie : nenávisti, ale aby sa.
pokarhanl aác od otca, polepšili; ale tým si bratov

?.....“ a??“mmwm'ä :::......““""'*'nov v c a v
Jon velkáy le; to mu bratiazávidel?

4) Benjamina vtedy olte nebolo.
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10. Keď to svojmu otcovi a bra

im vyrozĽrával, dohováral mu jehotec, a ne ol: má znamenať ten
an. ktorý si mal? i azda ja a
.roja matka i tvoji bratia budeme
; ti klaňat' až k zemi?
11. Tak závideli mu jeho bratia

le otec mlčky rozvažovai tú vec.'
12. Keď raz jeho bratia, pasúc

icove stáda, v Sicheme sa zdržia—al,
13. riekol mu lzrael: Tvojí bratia

asú ovce na Sichemskom; d,
ošlem ťa k nim. On odpovedal,:O
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21. Ale ked to počul Ruben, hľadel
vysvobodiť ho z ich rúk, a povedal:

(Gen. 42, 22.)
_22 Nezabijajte jeho život. nevy—

hevajte krvi, ale hodte ho do jamy
tu na púšti,a svoje ruky zachovajte
bez viny. Ale to povedal preto, že
ho chcel v_vtrhnúť z ich rúk a na—
vrátiť otcovi.

23. Preto hneď ako prišiel k svo—
jim bratom. vysliekli ho z dlhého
a pestrého kabata,

24. a spustili ho do starej jamy.
v ktorej nebolo vody.

14. Tu som; riekol mu: id, a pozn,
ii je všetko dobre s tvojimi bratmi
! s dobytkom; a prijd mi povedať,
50 sa (tam) deje. Poslený z údolia
zebronského, prišiel do Sichemu.

15. A našiel ho jakýsi človek blúdit
v li. a o ýtal sa ho, čo hľada.

6. On povedal: Hľadám svojich
bratov, povedz mi, kde pasú stáda.

17. A človek mu riekol: Odišli 5 to
hoto miesta, ale počul som, keď ho—
vorili: Poďme do Dothainu.“ Teda
šiel Jozef za svojimi bratmi, a našiel
ich v Dothaine.

18. Ako ho zazreli zdaleka, prvej

než k nilg došiel, smýšľali o tom,že ho zab 'ú.
19. A h

snár idc!
20. Poďte, zabime ho. a hodme

ho do star ' vodnej jamy ') a po
vieme: Div zver ho zožrala. A vtedy
sa ukáže; mu jeho sny osožily.

orili medzi sebou: Hľa,

o-v
l) Joaeiove any boly prorocké a označovaly

jeho budúce povýšenie. Neatalo a to bez zvlašt
nej prozretelnoati bolakej. Joaei ich nerozprlvai
: chvaatúnatva, ale v proaiote detinakeho Irda;
ani ich on nevykiadal, uda ani aim netušil ich
velkeho významu; vykladali ich s revue jeho bratia.
Otec aloe karhl rozprlvanle oaeiovo ako ne
múdrosť; ale mlčky rozvaiuje; lebo poznal, ie Boh
poalai tie any.

I) Dothain alebo Dóttinš dnea Tell Dóidn, ul2 kilometrov severne od iehemu.
Pre nedostatok potokov a atudnic pomáhali

li kočovní paatieri na puatatlnlch tým, že tu i tam

vykoali štvorhranné hlbšie jamy, v ktorých aav da ivorn čase voda nachytaia, ktorú sa v
nich za dlhší čas udrlala a len pri dlhšie trvajúcich

auchotaeh vyschla. V čas gotreby teda odtial načierali vodu a napdjali ale o.

25. A ked si sadli. aby jedli chlieb,
zazreli izmaelských ') pocestných, pri—
chádzajúcich z Galaadu, a ich ťavy.
ktoré niesly voňavé veci, kadidlo a
myrrhu do Egypta.

26. ] riekol .iuda svojim bratom:
Čo z toho máme, ked svojho brata
zabijeme a jeho krv zatajíme?

27. Lepšie bude predať ho lzmaei—
com, a naše ruky ostanú nepoškvr
nené; ved je náš brat a naše telo “.
Bratia na jeho reči pristali.

28. A ked vedľa nich šli median—
ski kupci, vytiahli ho z jamy apre—
dali izmaelcom za dvadsať striebor—

ných;') a ti odviedli ho do Elgypta.(Kn. Múdr. O, 13.)
29. A ked sa Ruben k jame vrá

til ') a nenašiel (tam) chlapca,
30. roztrhol svoje rúcho, šiel k svo

jim bratom a riekol: Chlapca nevidno,
a ja kde sa mám podieť?“

31. Ale oni vzali jeho kabát, za
močili ho do krvi zabitého kozie,

l) Tito ai ku i nazývajú aa u! lzmaei—
eami, ul dianmi, a bo preto, že aa tieto dva
kmeny re avoje blizke príbuzenstvo ui veľmiunle
laiy, aĽbo le tie dve meni alebo aapoh jedno
z nich len toľko znamena ako kn .

!) Ruben odišiel; sira! drli Juda, ktorý nevie,
!e Ruben nechce Jomfa nechať od hladu zomrieť.
Cieľ, neškodným učiniť Jozefa pre bratov dni sa
i menej ukrutn m a bom doalahnuť.

3) To asi to o učinilo, ako našich 20 korún:
ti bola vtedy i cena jedného otroka; neakOr vy
stúpila na 30 strieborných.

!) Potajomky.
!) Odo mňa ako od prvorodeneho bude ho Boh

liadať!
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32. a poslali tých, ktorí by ho
zaniesli k otcovi a riekli: Tento (ka—
bát) sme našli; pozri, či je to kabát
tvojho syna, či nie.

33. Ked ho otec poznal, riekol: To
je kabát môjho syna: zlá zver ho
roztrhala, dravá zver zožrala Jozefal

34. [ roztrhol svo e rúcho, oblie—
kol sa do žíneného' a za dlhý čas
oplakával svojho syna.

35. A shromaždily sa všetky jeho
deti, aby bolest otcovu uľavily; ale
on nechcel prijať potešenia, lež rie—
kol: V zármutku sostúpim k svojmu
synovi do hrobu. ') A čo on takto
plakal a plakal,

36. Madianci predali Jozefa v Egypte
Putifárovi, dvoraninovi faraonovmu,
veliteľovi telesnej stráže.

HLAVA 38.

šudova rodina. Tamar, manželka Herova.patný hriech Onanov a jeho trestanie.
Tamar oklamala Judu a porodila blížence.

1. V tom čase ') opustil Juda svojich
bratov a uchýlil sa k mužovi z Odol
lemu, menom Hiram.

2. ! videl tam dceru človeka ka—
nanejského, menom Sue, a vzal si
ju za manželku, a vošiel k nej.

3. A ona počala a porodila syna
a nazvala jeho meno Her.

4. A zasa počala a porodeného
syna nazvala Onan.

5. Porodila i tretieho, ktorého na

!) Rozlrhnut rúcho, vlastne nairhnú! vrchné
rúcho na prsiach, bolo irným vyrazom bolesťou
oztrhsného srdca. Tak vali sa starodávna zvidite
idia nu javo svoj smútok. Oblieka" ! smútočné

rúcho, žinené, antená hrubá vreee, ktoré si povra
zom o vsll.

!) . j. do državy mŕtvych. Tieto slová Jaku
bove obsahujú krásne vyznanie viery v nesmr
teľnosť duse. On žiada si spojit sa so sve im aynom
v države mŕtvych; to nemôže znamenat, si žiada
aby jeho telo pripojená bolo k telu Joulovmu
v hrobe, ved ono neleží v hrobe. roztrhala ho divá
zver; teda smysel jeho slov môže byť len to že
vrúcne si žiada, aby na tom mieste. kde sa duše
zomrelých zdržujú, sišlel sa so svojim milovaným
synom.

3) Asi vtedy, keď Jozefa predali.
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zvala Sela: po tomto viac deti ne
rodila. ')

6. Ale Juda dal prvorodenému
svojmu Herovi manželku, menom
Tamar.

7. A Her, prvorodený Judov, bol
zlý pred obličajom Pánovým: a (Pán)
ho (preto) zabil. (Num.%, 19.)

8. Preto riekol Juda svojmu sy—
novi Onanovi: Vojdi k manželke
tvojho brata a spoj sa s ňou, aby
si vzbudil semtl svojmu bratovi.“

9. Ale on vedel, že sa synovia
nie jemu narodia, preto ked vchá—
dzal k manželke svojho brata, vylie—
val semeno na zem, aby sa dietky
na meno bratovo nerodily.

10. A preto zabil ho Pán, že vy—
konal vec ošklivú.

11. Z tej príčiny riekol Juda svo
jej neveste Tamare: Ostaň vdovou

v dome BVOĽIOotca, kým nedorastiemôj syn Se : lebosabál, že by a'
ten mohol zomrieť, ako jeho bratia.
Ona odišla: a bývala v dome svojho
otca.“)

12. Ale po mnohých dňoch zomrela
dcéra Suevova, manželka Judova. A
ked (Juda) dosmútil a sa zasa potešil,
vyšiel k striháčom svojich oviec do
Tamnasu, on a Hiras, ovčiar. Odol—
lamčan.

13. loznámili Tamare, že jej test
vychádza do Tamnasu k strihaniu
OVlec.

14. Vtedy ona složiia so seba vdo
vické rúcho, vzala závoj a v zme
nenom odeve sadla si na rozcesti,
kadiaľ sa ide do Tamnasu; lebo Sela
vyrástol a nedostávala ho za man—

]a.
15. Keď ju Juda zazrel, domnieval

!) Hebr.: A bola v Cheze, keď ho porodila.
1) Bola vtedy obyčaj, že najbližší príbuzný ne

božtlks, ktorý umrel bez lomka. vzal ai vdovu
po hom za manželku, aby udržal rod. Prvoroden

: dietokrutoval sa na syna zosnuláho.(Rút 4.3) .lu , nevedlac o ipatných hrieehoch svo ich
synov. pričinu smrti pripisoval Tamare.

!) Vdova bez deti vraclavala sa do domu svojhc
otca. (Srov. Levit. 22, 13.)
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a, že je to smilnica: lebo zakryia
voju tvár, aby ju nepoznali.

16. A pristúpiack nej, riekoi: Do
'oľ mi vojsť k tebe; nevedel totižto,
e je to jeho nevesta. Ona odpove
iala: mi dáš, jestliže vojdeš ku
une?

17. Riekol: Pošlem ti kozla zo
táda. A ona zasa riekla: Strpim,_čo
'.heeš, jestli mi dáš záloh, kým ne—
mšleš. čo sľubuješ.

18. Riekoi Juda: Čo ti mám dať
lo zálohu? Odpovedala: Svoj pe
5atuýprsteň, náramok a palicu, ktorú
náš v ruke. Vošiel k nej raz a žena
)očala.

19. A vstanúc, odišla: a složila
)dev, ktorý na seba vzala, a obliekla
ia do šiat vdovických.

20. l poslal Juda kozla po svojom
Jastierovi Odollamčanovi, aby na—
zpát dostal záloh, ktorý dal žene:
zle ten jej nenašiel.

21. A vyzvedovai sa ľudí toho
miesta: Kde je žena, ktorá sedela
aa rozcestí? Ale všetci odpovedali:
Na tom mieste nebolo smilnica.

22. Vrátil sa k Judovi a riekol
mu: Nenašiel som jej, ale aj ľudia
toho miesta mi povedali, že tam
nikdy smilnica nesedela.

23. Riekol Juda: Nech si to má;
nás veru nemôže obviňovať z luhár—
stva '); ja som poslal kozla, ktorého
som prisľúbil; avšak ty si jej ne
našiel.

24. Ale, hľa, po troch mesiacoch
oznámili Judovi a riekii: Tamar,
tvoja nevesta, smilnila, a vidno, že
je tehotná. ] riekol Juda: Vyvedte
ju, nech je spálená.“

25. Keď (už) bola vedená k po
trestania, poslala k svojmu testovi
a odkázala mu: Počala som od muža,

Heba: Len aby sme aev šli na posmech.
Ponevúč bola sľúbená belovi za manželku

(arm. li. verš), s reneveriia as a považovaná bola
za cudzniolnicu. Ka cudzolotnlce však vyneaená
bola v zákone pokuta spáleaia.
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ktorému tieto veci prináležia. Pozná

řaj: či je to prsteň a náramok a pama.
26. Tu poznal svoje zálohy a rie

kol: Je spravedlivejšia odo mňa;
lebo som ju nedal Selovi, svojmu
synovi. Ale viac jej nepoznávai.

27. Ale keď prišlo k pôrodu, uká
ěozalo sa, že sú blíženci v jej živote.

A keď sa už nemluvniatka rodily,
jeden z nich vystrčil ruku, na ktorú
baba uviazala červenú nitku a riekla:
(Matúš, ], 3.)

28. Tento vyjde prvý. ')
29. Ale on vtiahol zasa ruku, a

vyšiel druhý: i riekla žena: Prečo
(práve) pre teba roztrhla sa blana?"
A pre tú príčinu nazvala jeho meno
Fares."

30. Potom vyšiel jeho brat, na
ktorého ruke bola červená nitka:
toho nazvala: Zara. ') (l. Para]. 2, 4.)

HL AVA 39.

Jozef do E ta odvedená stal sa správcom domu tifárovho. necudnosti po
kúšaný zachoval čistotu, a pre to nespra—
vedlive obžalovaný dostal sa do väzenia.

]. Teda Jozef bol odvedený do
Egypta; tam ho kúpil Putii'ár, dvo
ranin faraonov, najvyšší nad telesnou
strážou, muž Egyptčan, od lzmaelcov,
ktorí ho ta doviedli.

2. A Pán bol s nim“, a bol on
muž, ktorému sa všetko, čo začal,
darilo a býval v dome svojho pána,

3. ktorý dobre vedel, že 'e Pán
s ním, a že vo všetkom, čo ujíma,
od neho sa spravuje v jeho ruke.

4. I našiel Jozef milosť pred svo
jím pánom, a slúžil mu, a bol od
neho ustanovený nad všetkým, tak že
spravoval nielen sverený dom, ale
všetko. čo mu bolo oddané.

1) A preto bude prvorodený.
3) A tak odňal si právo prvorodenstva svojmu

bratovi.
') T. ]. pretrhnutie.

:) Východ zjav; lebo & prvej zo života ukázal.požehnáva] ho, že sa mu vletkodaril
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5. Apožehnal Pán domu toho Egypt
čana pre Jozefa, a rozmnožil všetko,
čo mal. tak v dome jako na poli.

6. Ani (jeho pán) nevedel o ni—
čom '). len o chlebe, ktorý jedol.
Jozef však bol krásnej postavy a
ľúbezný na pohľad.

7. Preto po nejakom čase hodila
jeho pani svojimi očima po Jozefovi
a riekla: Spi so mnoul

8. Ale on nijak neprivolil k ohyzd—
nému skutku a riekol jej: Hľa, pán
môj všetky veci mi odovzdal a ne—
vie, čo má vo svojom dome.

9. Ničoho niet, čo by nebolo v mo
jej moci, alebo čo by mi nebol odo
vzdal, krome teba, ktorá si jeho man
želkou. Jako' teda môžem to zlé
učiniť a zhrešiť proti svojmu Bohu?

10. Takými rečmi deň po deň i
žena obťažovala mládenca i on cudzo
ložstvu odpieral.

11. Stalo sa však jedného dňa,
že Jozef vošiel do domu a konal
nejakú prácu, ked tam nikoho nebolo;

12. tu ona chytila ho za kraj jeho
rúcha a riekla: Spi so mnoul On
však nechal svoje vrchné rúcho v jej
mke, ušiel a utekal von.

13. A ked žena videla rúcho vo
svojich rukách, a že je opovrhnutá, *)

14. svolala svojich domácich a
riekla im: Hla, manžel doviedol sem
Hebreja, aby nám posmech urobil.
Prišiel ku mne, že bude so mnou
ležať: a keď som ja skríkla,

15. a on počul môj hlas, nechal rú—
cho, ktoré som zachytila, a utiekol
von.

16. Tak na dôkaz pravdy zadržala
rúcho u seba a ukázala manželovi,
ked sa navrátil domov,

17. a riekla: Prišiel ku mne slu—
žebník ten hebrejský, ktorého si sem
priviedol, aby mi posmech urobil,“)

1) liehu: Všetko, čo mal, zanechal v ruke Jo

telovej a pri ňom o nič sa nestaral, len o ledenle,ktoré edo
8) obr.: a on že vybehol von.

bl)mSkrze násllnícky akutok mňa na poamecho rá
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18. ale ked ma počul skríknuť,
nechal rúcho, ktoré som zachytila,
a utiekol von.

19. Keď to pán počul a ríliš veril
rečiam svojej manželky, ve misa roz—
hneval')

20. a dal Jozefa do žalára, kde
strážili kráľových väzňov,a bol tam
zavrený. (Žalm 104, 18.)

21. Ale Pán bol s Jozefom a sľu
toval sa nad ním a dal mu milosť
u dozorcu nad žalárom.

22. Ten dal pod jeho ruku vše
tkých väzňov, ktorí vo väzení boli
držaní: a čokoľvek sa dialo, pod ním
bolo. ')

23. A nevedel o ničom 3), poneváč
mu všetko sveril: lebo Pán bol s ním,
a všetky jeho skutky spravoval.

H LAVA 40.

Faraonov nalievač a pekár v žalári. Jozef
vykladá ich any, ktoré sa podľa výkladu

splnily.

1. Kým sa tieto veci dialy, stalo
sa, že dvaja dvorní egyptského kráľa,
nalievač a pekár, previnili sa proti
svojmu pánovi.

2.1 rozhneval sa na nich tarao
(jeden totižto bol predstavený na—
lievačov, druhý pekárov),

3. a dal ich do žalára najvyššieho
nad strážou telesnou, v ktorom bol
uväznený aj Jozef.

4. Ale predstavený žalára ') dal ich
Jozefovi, ktorý im aj posluhoval.
Prebehlo niečo času, čo vo väzení
držaní boli,

5. a mali obidvaja sen v jednu
noc, každý dľa výkladu, jaký sa jemu
hodil.

6. Keď Jozef ráno k nim prišiel a
videl, že sú smutní,

l) Hebr.: Keď jeho pin ul slová avojej man
želky, ktorá hovoríla mu: ak ml učinil tvoj alu
žohník; rozhneval na veľmi.

31m]. dla jeho nariadenia.
4) Hebr.. najvyšší nad telesnou strážou.
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7. spýtal sa ') ich a riekol: Prečo
&dnes vaša tvár nad obyčaj smut—
Lejšia?

8. Oni odpovedali: Mali sme sen,
niet, kto by nám ho vyložil l rie

'ol im Jozef: A či nie Bohu náleží
ykladať? ') Povedzte mi, čo ste videli.

9. Tedy prvý rozprával predsta
ený nalievačov svoj sen. Videl som
nred sebou vinič,

10. na ktorom boly tri révy (rato—
esti) a vinič pomaly vyháňal a kvit'ol

potom dozieralo hrozno.
11. A ja som mal pohár íaraonov
ruke: teda bral som hrozno a vy

láčal do pohára, ktorý som dlžal
podával som pohár íaraonovi.
12. Odpovedal Jozef: Výklad sna

a tento: Tri révy sú ešte tri dni.
13. Po nich si spomenie farao na

voju službu a nazpät ťa postaví na
redošlé miesto; i budeš mu podávať
ohár día svojho úradu, jako si ro
-ieval predtým.

14. Len potom, keď sa ti dobre
.ovedie, pamätaj na mňa a učiň so
mnou to milosrdenstvo: aby si vnu—
'ol faraonovi. že by ma vyviedol
tohoto žalára.
15. Lebo som kradmo vziaty zo

eme hebrejskej a tu nevinný ho
lený do jamy.

16. Keď najvyšší pekár videl,
en múdre vyložil, riekol: Aj ja som
mal sen: Mal som tri koše pečiva
na svojej hlave.

17. A v jednom koši, ktorý bol na

1) Hebr.: tých úradníkov ínraonových, ktorí vo
není boli v dome jeho pána.

:) \yklulaí any je zvláštny dar Boha. ktorý len
tm vldt budúcnosť. — Táto mimoriadna nnlosť.
torú Boh udelilJouíovt, mala h t'dl'a vôle Božej
rostríedkom jeho vyvýšenia. overa \ykladat
iy bolau pohanských národov veľmi udomacnená.

ne! odmieta od seba každé pnverečná smš'hbmloovnml: .Ll nie Bohu náleží vykladať“? ny au
vlčša cele prlrodmne pnbehy vduňevnom živote

|dskom; ale i zly' duch môže goveru ludí použít—svojim zámerom. 1.0 však l Bo niekedy v nnlch

:leíujn ludom a\oje rozkazy,n.||mgomínanla, vý—trahy n zjawnla o budúcich \eclac na to máme

)zlíčná prílet-oj v Starom i v Novom zákone. .lestli) \al—esny Boha, mučuje Jozef tých dvoch
radníkov. on dá t \ýk a
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vrchu, niesol som rôzné pokrmy, jaké
sa hotujú pekárskym umením, a vtáci
z toho jedli.

18. Jozef odpovedal: Výklad sna
je tento: Tri koše sú ešte tri dni.

19. Po nich farao vezme tvoju
hlavu '),a obesí ťa na kríž '),a vtáci
rozzobajú tvoje telo.

20. Potom na tretí deň bol pa
mätný deň t'araouovho narodenia;
vtedy pripravil veľkolepá hostinu
svojim služobníkom a pri hodovaní
spomnel si na správcu nalievačov a
na predstaveného pekárov.

21. A postavil jedného zasa na
jeho miesto, aby mu pohár podával:

a druhého dal obesiť na šibe
nicu, tak že sa pravda vykladačova
dokázala.

23. Ale predstavený nalievačov,
keď sa mu dobre vodilo, predsa za—
budol na svojho vykladača.

HLAVA 41.

Podivné sny faraonove. Jozef mu ich s po—
mocou Božou vykladá. Následkom toho

bol povýšený.
]. Po dvoch rokoch mal farao sen.

Zdalo sa mu, že stál nad riekou,
2. a z rieky vychádzalo sedem kráv

pekných a veľmi tučných a pásly sa
z„na mokrinách.

3. A vynorilo sa aj iných sedem
kráv špatných a chudých z rieky a
pásly sa na samom brehu na mie—
stach zelených.

4. i zožraly tie, ktoré boly podivne
pekné a tučné v tele. V tom sa farao
prebudil.

5. Zasa zaspal a mal druhý sen:
Sedem klasov vyráon na jednom
steble. plných a krásnych.

6. Aj druhých tiež tolko tenkých
a od horúceho vetra spálených kla
sov vzchádzalo,

|) T. j. sotne
!) .\- kríluo drevo. Dl'a hebbr.: na drevo. Bolo

to zostrením trestu, keď mŕtve telo lot-teho na
stĺp ohealll.
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7. a tieto klasy zožraly všemu
krásu prvých. Ked sa farao po od
počinku prebudil,

8. a bolo ráno, strachom sa zhro
zil a poslal ku všetkým hádačom
egyptským a kdejakým mudrcom: a
posvolávaným rozprával sen, ale ne—
bolo toho, kto by mu ho bol vyložil.

9. Vtedy teprv rozpamátal sa pred—
stavený nalievačov a riekol: Vyzná—
vam svoj hriech.

10. Kráľ rozhneval sa na svojich
sluhov a dal mňa a predstaveného
pekárov hodiť do žalára v dome ve
liteľa telesnej stráže.

11. Tam jednej noci mali sme obi—
dvaja sen, ktorý znamenal budúce
veci.

12. Bol tam mládenec hebrejský, slu—
žebník toho veliteľa telesnej stráže;
tomu vyrozprávali sme svoje sny,

13. a počuli sme všetko, čo sa po
tom skutkom dokázalo, lebo ja som
bol zasa do svojho úradu postavený,
a ten bol na kríž obesený.

14. Tu bol Jozef hneď na rozkaz
kráľov zo žalára vyvedený, a keď ho
oholili a iné rúcho mu dali, pred
stavili mu ho.

15. Akráľ mu riekol: Mal som sny
a nieto, kto by mi ich vyložil: ale
o tebe som počul, že ich múdre vy—
kladáš.

16. Jozef odpovedal. Bezo mňa
Boh odpovie šťastne veci faraonovi. ')

(Matúš 10,20.)
17. Teda vyrozprával farao, čo vi

del: Tak sa mi zdalo, že stojim na
brehu rieky,

18. a že vystúpilo z rieky sedem
veľmi pekných a v tele tučných kráv:
ktoré pasúc sa na mokrinách zelenú
trávu šklbaly.

19. A hľa,za tými šlo iných sedem

!) Jozef tu odmieta od teba chválu a slávu
jemu pririekautú, odnáša ju na Pána Boha. a po
učuje tar-ona. že keď mu I vyloží Iny, to prlpisať
náleží jedine Bohu, ale jeho prirodenej múdroatl
a vedomoatl.
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kráv tak špatných a chudých, že som
takých v zemi egyptskej nikdy ne
videl.

20. Tieto kravy zožraly a strovily
tie prvé

21. a ani znaku o nasýtení neuká—
zaly, ale jednako chudé a špatné
chradly ako predtým. V tom som
sa prebudil, a zasa spánkom obťažený

22. mal som tento sen: em
klasov vyrastalo na jednom steble,
plných a veľmi krásnych,

23. aj sedem iných tenkých a
horúcim vetrom ') spálených vzchá—
dzalo zo steble;

24. tieto zožraly krásu prvých. Vy—
rozprával som sen hádačom, a niet
nikoho, kto by ho vyložil.

25. Jozef odpovedal: Sen kráľov
je jeden: Čo Boh chce učiniť, to
ukázal faraonovi.

26. Sedem pekných kráva sedem
plných klasov: je sedem úrodných
rokov: a majú ten samý význam vo
sne. ')

27. A sedem tenkých a chudýcb
kráv, ktoré za nimi vystúpily,a se
dem tenkých a pálčivým vetrom spá
lených klasov: je sedem rokov bu—
dúceho hladu.

28. Ktoré sa týmto poriadkom
vyplnia:

29. Hľa, nastane sedem rokov hoj—
nej úrody v celej zemi egyptskej.

30. Po týchto prijde iných sedem
rokov takej veľkej neúrody, že sa
na všetku predošlú hojnosťzabudne:
lebo hlad zhubí celú zem,

31. a velikost hojnosti znivočená
bude velikosťou nedostatku. ')

32. Že si však dva razy mal sen,
ktorý sa jednej veci týka, to je zna

1) Dľa hebr. doslovne „východný vietor“. lebo
v Palestíne tieto horúce, raatltnatvu tak [hodní
vetry od východu prichádzajú. V Egypte prlchá
dulú tieto horúce vetry vlac od juhu, juhozápadu
alebo [nho-východu.

ll Tie oba any aa na jednu a tú istú vec vzh
hujn: jedno vyznamenl aiů.

!) T. ]. veľká hojnosť úrody neobyčajne úrod
ných rokov predošlých ľahko na vyčerpá v na
sledujúce neúrodne roky.
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mením istoty,.že sa stane reč Bo
Ea') a tým skorej sa vyplní.

33. Teda nechsi kráľteraz vyhľadá
múdreho a účinlivého muža, a nech
ho ustanoví nad zemou egyptskou.

34. A ten nech postaví dozomov
nad všetky kraje: a piatu časťz úrod
po sedem úrodných rokov,

35. ktoré už teraz nastanú, nech
shromaždi do sýpok a všetko obilie
nech sa pod mocou faraonovou so
sýpa a uchováva po mestách.

36. A tak nech sa zaopatrí zásoba

Ľtre budúcich sedem rokov hladu,orý zaľabne na Egypt, a zem ne
zahynie nedostatkom.

37. Rada táto zaľúbila sa farao
novi a všetkým jeho služobníkom.

38. [ riekol im: i budeme môcť
najsť muža '), ktorý by bol plný du
cha Božieho?

39. Teda riekol Jozefovi: Poneváč
tebe Boh dal znat všetko to. čo si
hovon'l, či mohol by som najsť mú
drejšieho a tebe podobného?

40. Ty budeš nad mojím domom,
a na rozkaz tvojich úst všetek ľud

lúchať bude; len kráľovskou sto
u budem vyšší od teba. ')

(zum 104,21; su. ap. 7, 10.)
41. A zasa riekol farao Jozefovi:

Hľa, ustanovil som ťa nad všetkou
zemou egyptskou.

42. A sňal prsteň so svojej ruky,
a dal ho na jeho ruku ": a dal ho
obliecť do rúcha kmentového“) a na
jeho hrdlo zavesil zlatú reťaz.

!) Reč Božia, t.j. napomenulíe láakavóho Boha.
') Farao, majúc úmysel odmeniť a povýšiť Jo—

nfa, kladie tak otazku, — apomínajúc muza du—
okom Božím nadchnut6h0,— aby povýšenie nijak
minulo Jozeťa.

!) llrud, ktorý Jozeť obdržal. bol iste úrad pa
novníka nad najvyššími na juhu i na severe, a kto
rym bol najvyšší úrad sudcovsky' spojený.

0) V prstenl bola pečať so znakom kráťavým.a kto ho mal, neho v mene kmlovom rozkazy
vydávať.

5) V Egypte to patrilo k vyaokfem vyznačeniam.Vyznačenie zlatou reťazou bolo t 2 v Egypte nie
neobyčainou odmenou. Pre .Iozeťa mohlo ono byť
uvedcmm do najvyššieho audoovukóho úradu; lebo
najvyšší ludu kládol el na počiatku zasadnutia
na hrdlo zlatú reťazs obrazom : drahých kanbov,
ktorú menoull pravdou.
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43. A kázal mu vysadnúť na svoj
druhý voz a skrze zvestovača pred
ním vyvolávať, aby všetci pred ním
kolená klonili a vedeli, že on je po
stavený nad celou zemou egyptskou.

44. Riekol ešte kráľ Jozefovi: Ja
som farao; (ale) bez tvo'ho rozkazu
nehne nikto rukou ale o nohou ')
v celej zemi egyptskej.

45. A premenil jeho meno ') ana—
zval ho rečou egyptskou „Spasiteľom
sveta.“ ') A dal mu za manželku Ase—
net '), dcéru Putifara, kňaza z Helio
polu. Teda vyšiel Jozef na zem egypt
skú.

46. (Tridsať rokov mal, keď stál
pred kráľom faraonom 't), a pocho—
dil všetky kraje Egypta.

47. A prišla úroda sedem rokov.
A obilie bolo do snopov viazané a do
stodól egyptských shromaždované,

48. i všetok zvyšok úrod poľných
bol po jednotlivých mestách ukla—

dag.. A bola taká veliká hojnosť pše
nice, že sa rovnala piesku morskému,
a množstvo prevyšovalo mieru. _

50. A Jozefovi narodili sa dvaja
synovia, prvej než nastal hlad, kto
rých mu porodila Asenet, dcéra
Putiťara, kňaza z Heliopolu.

(Gen. 46, 20; 48, 5.)
51. ] nazval meno prvorodeného

Manasses'), rieknuc: Boh mi dal za—
budnúť na všetky moje trampoty a
na dom môjho otca.

52. A druhého meno nazval Eť
raim," rieknuc: Dal mi Boh plod
nosť v zemi mojej chudoby.

') Bez vedomia Jozefovho nesmie ntb lll
činlť alebo kam sa pohnúť.

!) Ako eqypteký úradník doatal Jozef ! egypt—ake meno. ako pnmiebanle mien end.-neu
nebolo v Egypte vecou neobyčajnou

!) hmat Pane-ob. aal tolko,ako „ten,ktorí
cklávaipĺo Hvota'. alebo „pokrm poskytujúcrm ar. '.

4) Bohyni Neit príslušná.
5) Teda l ani n l!) rokov otrokom.
!) Nie jeho egypt-kú mantelko. ale Joaeí dave

mená. Manamea: Dav-júci ubudnúť.
7) Dvojnásobna plodnod.

D'
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53. Keď pominulo sedem rokov
hojnosti, ktoré v Egypte trvaly:

54. začalo prichádzať sedem rokov
nedostatku, ako predpovedal Jozef.
A rozmohol sa hlad po celom okrš
leku; ale po všetkej zemi egyptskej
bolo chleba ') (nadostač)

55. Keď (i) ona trpela hlad, ľud
volal k faraonovi o pokrmy. On im
odpovedal: ldte k Jozefovi: a čo vám
povie, učiňte.

56. A hlad čo deň rozmáha] sapo
celej zemi '). A Jozef otvoril všetky
sýpky a predáva] Egyptčanom; lebo
aj ich tlačil hlad.

57. Aprichádzaly všetky krajiny ')
do Egypta kupovať pokrmy, aby
zmiernily biedu nedostatku.

HLAVA 42.

Jakubovi synovia idú prvý raz do Egypta.

1. Keď však Jakub počul, že
v Egypte predávajú potravu, riekol
svojim synom: Prečo otáIate?

2. Počul som, že v Egypte pre
dávajú obilie; id'te tam a nakúpte,
čo je nám potrebné, aby sme mohli
žiť a neboli nedostatkom strávení.

3. Teda išlo desať bratov Joze
fových nakúpiť obilia do Egypta.

4. Ale Benjamina zadržal Jakub
doma, lebo riekol jeho bratom: Mohlo
by sa mu na ceste niečo zlého pri
hodiť.

5. Tak prišli do zeme egyptskej
spolu s inými, ktorí išli tam kupo
vať; lebo bol hlad v zemi kanaanej—
skej.

6. A Jozef bol v zemi egyptskej
vladárom a na jeho dovolenie pre—
dávalo sa ľudom obilie. A ked sa
mu jeho bratia uklonili až k zemi,

7. poznal ich, ale oslovil ich ostro,

!) V
nastával

1) Po celom Egypte.
8) Súsedne krajiny.

sip-lidmi:uschovaneho. Preto i v tejto zemi
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jako keby cudzí boli, a spýtal sa ich:
Odkiaľ ste prišli? Oni odpovedali:
Zo zeme kanaanejskej, aby sme na—
kúpili potrebnej potravy.

8. Keď on aj bratov poznal, oni
ho nepoznali. '

9. Tu rozpamtital sa na sny, ktoré
kedysi mal o nich a riekol im: Vy—
zvedači ste; aby ste slabšie miesta
zeme mohli vidieť, ste prišli. ')

10. Oni riekli: Nie tak, pane, ale
tvoji sluhovia prišli nakúpiť pokr—
mov.

11. My všetci sme synovia jedného
muža; prišli sme v pokoji a nič zlého
nemmýšľajú tvoji sluhovia.

12. On im odpovedal: Ináč je to:
vy ste prišli vyskúmať neohradené
miesta tejto zeme.

13. Ale oni riekli: Dvanásť nás je
bratov, tvojich sluhov, synov jed
neho muža v zemi kanaanejskej; naj—
mladší ostal s otcom, a jedného už
nieto.

14. Riekol: To je, čo som povedal:
Vyzvedači ste.

15. Ale vás podrobím zkúške:
Jako že farao žije, nevyjdete nd
tiaito, dokým váš najmladší brat
neprijdel')

16. Pošlite jedného z vás, aby ho
(sem) priviedol; vy však zostanete
vo väzení, dokiaľ sa nedokáže, či
je to pravda, alebo lož, čo ste po
vedali; ináč, ako že farao žije '), ste
vyzvedači.

17. A tak dal ich pod stráž na
tri dni.

18. Ale na tretí deň dal ich vy—
viesť zo žalára a riekol: Urobte, jako

1) I'Frodn Egypt vždy trpleval pod vpádmi lú
pežných ko .ujůclch kmenov slnalského polostrova
a Hamann. Priehodzí od východu by'vall leda Egypt
čanom vždy podozriví. Karavana desiatich bratov
Joniových snadno mohla vzbudiťpodozrenie : vy
zvedačaiva u preto bola vedená !: najvyššiemu
sudcovi.

*) Jozeí túži po najmladšom svojom bmtovl

od tejža mnikš.3) Jozef, a y ho nepoznali, pretvárajúc sa za
ligyptčana, [)l'liinhli dia egyptskej obyčaje.
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som povedal ') a budete žiť; lebo sa
bojím Boha."

19. Jestli ste pokojní ľudia, jeden
brat vaš nech sviazaný zostane vo
väzení; a vy odíd'te a odneste obilie,
čo ste nakúpili, do svojich domov,“

20. a priveďte svojho najmlad—
šieho brata ku mne, aby som sa
mohol presvedčiť o vašej reči a aby
ste nezomreli. Urobili, jako povedal.

(Gen. 43, 3. 5.)
21. A hovorili medzi sebou: Za—

slúžene toto trpíme, lebo sme sa
prehrešili proti svojmu bratovi; vi
deli sme úzkosti jeho duše, ked nás
prosil, a nedbali sme na to; preto
prišlo na nás toto slúženie.“

22. A jeden z nich, Ruben, riekoi:
Či som vám nepovedal: Nehrešte
proti chlapcovi. Ale neposlúchli ste
ma. Hľa, jeho krv sa vyhľadáva.

23. Ale oni nevedeli, že ich Jozef
rozumel: lebo sa s nimi shovarai
skrze tlmočníka.“)

24. A odvrátil sa trochu a plakal;
a zasa obrátil sa k nim a hovoril
s nimi.

25. Potom dai Simeona') pred ich
očima sviazať a rozkázal .sluhom, aby
naplnili ich vrecia obilím, a zas vio
žili každému jeho peniaze do jeho
vreca, ba aby im dali ešte aj potravy
na cestu. A sluhovia učinili tak.

26. Oni však naložili obilie na
svojich oslov a odišli.

27. Keď jeden z nich svoje vrece
rozviazal, aby dal obrok hoviadku

!) Spravnejšie: (Io hovorím.
*) lieh by nu potratu, kebych neudržal _pri

cahš. Alebo domnievajúc sa, že ste vyzvedacml,mo ol by som va. azda nevinných trápiť a pri
pedne zabit; dokážte, že nie nie vyzvedačmi.

8) "obr.: a odneste obilie k zapudeniu hladu
vašich domov.

4) Treat otvdra oči, ktorevlna zatvorila (Gregor).
Teraz úprimne ľniujú krivdu. Tak veru. ľudia len
vtedy poznavajú svoju nepravoaľ, keď ich nejake
nešťastie najde; v šťastí bývajú l slepí l hiuchi.

! Toho teraz tu nebolo.
O Rubena, prvorodeného, ktorý sa niekedy aa

Jonela lll-have uujai a i teraz na výčitk robil
svojim bratom, ušetril. A možno, že sa imeon
zvlašte tatko previnil proti úbohemn Jozeľovl.

v hoapode, uzrel vo vreci na vrchu
peniaze,

28. a riekoi svojim bratom: Vra
tili mi peniaze, hľa, tu sú vo vreci.
Tu strnuii a zmameni hovorili jeden
druhému: Čo nám to Boh učinil?“

29. Keď prišli ku svojmu otcovi
Jakubovi do zeme kanaanejskej a vy
rozprávali mu všetko, čo sa im pri
hodilo a riekli:

30. Pán zeme sa s nami tvrdo
shovéral a držal nás za vyzvedačov
krajiny.

31. My sme odpovedali: Pokojní
sme my ľudia a nestrojíme nijakých
úkladov.

32. Je nás dvanásť bratov od jed
ného otca splodených; jedného už
niet, najmladší je s našim otcom
v zemi kanaanejskej.

33. On nám riekoi: Takto zkúsim,
či ste pokojní ľudia: Jedného svojho
brata nechajte u mňa, a naberte si
pre svoje rodiny potrebných potrav,
a odídte,

34. a priveďte svojho najmladšieho
brata ku mne, aby som sa presvedčil,
že nie ste vyzvedači: a (tak) toho,
ktorý ostane vo väzení, aby ste zasa
dostat mohli; a potom dovolené vám
bude kupovať, čo chcete.

35. Keď to dopovedali a obilie vy
sýpaii, každý našiel vo vreci na vrchu
zaviazané peniaze; a zľakli sa všetci
spolu.

36. Tu riekoi otec Jakub: Vy mila
o deti pripravitel Jozefa niet na živo,
Simeon je vo väzení a Benjamina
(mi) vezmete: na mňa sa všetko to
zlé svalilo.

37. Odpovedal mu Ruben: Zabi
dvoch mojich synov, jestli ti ho na—
zpat neprivediem; daj ho do mojej
ruky, a ja ti ho navratim.

38. Ale on riekoi: Nepôjde syn

\) Zľakli sa; ved muala sa vratit k Jozefovi do
Egypta. C| Boh chce dopustit, aby Joni, ktorý Ich
za vyzve v (! teraz ukladal : nimi, ako
I obecným! kmínml



70

môj s vami: jeho brat zomrel“, a
on zostal sám '); keby sa mu nejaké
nešťastie prihodilo v zemi, do ktorej
pôjdete, priviedli by ste moje še
diny bolesťou do hrobu.

HLAVA 43.

Jakubovi synovia idú po druhý raz do
Egypta a vedú so sebou i Benjamina.

]. Medzitým hlad velice trápil vše
tku zem.

2. Akedsaživnost, ktorú zEgypta
doniesli, strovila, riekol Jakub svo
jim synom: ldte zas a nakúpte nám
niečo potravy.

3. Juda odpovedal: Veľmi sa za—
riekol ten muž pred nami vyslove—
nou prísahou a povedal: Neuvidíte
mojej tvári'), jestliže neprivediete
so sebou svojho najmladšieho brata.

4. Teda ak ho chceš pustiť s nami,
pôjdeme spolu, a nakúpime ti potreb
ných vecí.

5. Ale ak nechceš, nepôjdeme;
lebo muž ten, ako sme už viac ráz
povedali, oznámil nám: Neuvidite
mojej tvári bez vášho najmladšieho
brata. (Gen. 42, 20)

6. Riekol im Izrael: Na moju ža
lost ste to učinili, že ste mu pove—
dali, že máte ešte iného brata.

7. Ale oni odpovedali: Vypytoval
sa nás ten človek po poriadku na
náš rod: či žije ešte otec, či máme
brata; a my podľa toho odpovedali
sme mu na to, čo sa nás pýtal; či
sme my to mohli vedieť, že námpo
vie: Privedte so sebou svojho brata?

8. A' Juda riekoi svojmu otcovi:pca so mnou“, aby sme

\) Jakub sa domnieval. la Josef, ako mn to
boli oetatní jeho synovia doniesli, zomrel

Rail. 7.0 synov, ktorých mu porodila milovaná
che

j darmohysteaadoBgyptauatávau,
k nhe.

newlpuatím—vuQJ va u otca za Benjamina,abys
ea nehll. keď ojeho opatere a starosti sverí.

PRVA KNIHA MOJŽIŠOVA

odišlia mohližiť, aby sme nepomreli
my, i maľučkí naši.'

9. Je stojím za chlapca; z mojej
ruky ho žiadaj, ak ti ho zasa nepri
vediem a nenavrátim, nechje na mne
vina hriechu proti tebe vždycky. ')

10. Nebyť odkladania, už by sme
sa boli dva razy vrátili.

11. Na to im lzrael, ich otec, rie
koi: Keď to tak musí byť, robte, jako
chcete '). Naberte znajlepšich plodín
zeme do svojich nádob a zaneste
mužovi tomu dary, trochu kadidia a
medu ') a storaksu, myrrhy :! dak
tylov a mandlí.

12. A peniaze vezmite dvojná
sobne so sebou a tie, ktoré ste po
nachádzali vo vreciach, zaneste na
zpak, azda sa to omylom stalo.

13. A vezmite i svojho brata a
iďte ktomu mužovi.

14. A môj Boh všemohúci nech
vám ho nakloní, aby prepustil s vami
vášho brata, ktorého drží v zajatí. :\
tohoto Benjamina; a ja budem ako
zbavený (synov) bez deti.

15. Tedy vzali tí mužovia dary,
dva razy tolko peňazí a Benjamina,
a hrali sa dolu do Egypta. A usta
novili sa pred Jozefom.

16. Keď ich uzrel a Benjamina
s nimi, rozkázal správcovi svojho
domu a riekol: Zaved mužov (tých)
do domu ", daj zabit hovadá a pri

1) Hebr.: ! my, i ty, | maluěkí naši. V tom .my'
je o! | Benjamin. Pre tvoje spieraníe sa môžeme
uhynot viele

Nech mlašam všetky tresty, teda ipozha

venie dedičstva a otcovskeho Kuhnanla. TakJuda ponúka viac, ako Ruben. (z.

MS) Diaegyptských pramon je máme,!eadat—
klanieta v ba nůdaelavojíchc '.synova

dávali za otrokov, atžyzegyptak k dpotrebného obilia. tejto skutočnosti ešte lepšie
porozumieme preřo. sa Jakub tak velmi spíenl
poslat svojho syna Benjaminas bratmi do quptaf
(Boyes). Bál sa, že mu ho násilne vemnú za otroka.

4) Hroznový med, t. ]. na aiadký ayrup zava—
rena šťava hroznova.

“ť) Dorn takpvelkeho pana, ako bol Jonel, mal

“:.uĽdnu redsleh s lzhou pre mu; za
tou hlavne stavlako celeho domu, velka'je

Joní teda i svojich bratov“.v predsieni
tom rozkázal hzavieat do domu, kde mali

Fa (' na hoatlnu.
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stroj hostinu, lebo so mnou budú
obedovaf.

17. Ten učinil, čo mu bolo priká—
zané a zaviedol mužov do domu.

18. A tam zlakli sa a hovorili
medzi sebou: To pre tie peniaze,
ktoré sme prvej zas odniesli v našich
vreciach sme sem uvedení, aby uva
lil na nás skrivodlivú vinu ') a ná
silne podrobil službe i nás i našich
balov.

19. Preto hned vo dverách pri—
stúpili k správcovi domu

20. a hovorili: Prosíme, pane, abys
nás vyslyšal. Už predtým sme sem
prišli kupovať potravu.

21. Keď sme nakúpili a do ho
spody prišli, rozviazali sme svoje
vrecia a našli sme peniaze vo vre—
ciach na vrchu: včul sme ich v tej
istej váhe nazpak priniesli. ')

22. Ale aj iné striebro sme pri
niesli, aby sme nakúpili, čo nám je

gobebné. Nemáme o tom vedomia, Ž|ich položil do našich vriec.
23. Ale on odpovedal: Pokoj vámi

Nebojte sa! Váš Boh a Boh vášho
otca dal vám poklady do vašich vriec,
lebo peniaze, ktoré ste mi dali som

irmmsprásvne prijal“). Na to vyviedolSimeona.
23. Potom uviedol ich do domu,

priniesol vody, a oni umyli svoje
nohy a dal obroku ich oslom.

25. Oni však pnchystah dary kým
Jozef neprišiel na poludnie; lebo
počuli, že by tam mali jesť chlieb. ')

26. A ked' Jozef prišiel domov.
priniesli mu dary, ktoré v svojich ru—
káchdržalhaklaňalisamu ažkzemi.

27. Ale on ich tiež láskave po
zdravil a pýtal“) sa ich a riekol:

1)__Hebr; Aby obvlnlac oboril sa na nás.

*) Hebr.: Ľenlaze naše podľasvojejhm a prinlull sme ic nasa vo svojich rukach
3) Spravca domu sa stavia, ako by nič nevedel

0 veci. Neobee prezradi! tajomstvo svojho na a

preto poukazuje na ta'Lnnoetne riadenie vylše moci.Pohanský Egyptčan ovorl nepovedome pravdu,

aa bohka proareteulnostv dejinach Jozeiových
veľkolepo dokazuje.' (B.obem)*)T i. obedovat.

') Hebr.: pýtal nich, ako _ majúa riekol.
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Zdravý je staručký váš otec, o kto
rom ste mi hovorili? Či ešte žije?

28. Oni odpovedali: Zdravý je tvoj
sluha. náš otec, ešte žije. A sklonili
sa a klaňali sa mu až po zem.

29. Jozef však pozdvihol oči a videl
Benjamina, svojho vlastného brata '),
a riekol: Toto je ten váš najmladší
brat, o ktorom ste mi hovorili? A
zasa riekol: Boh nech ti je milostivý.
synu môjl

30. A pospiechal von, lebo sa po—
hlo jeho srdce nad bratom a vy—
hŕkly mu slzy; a šiel do svojej
izby') a plakal.

31. Potom umyl si tvár a zasa vy—
šiel, zdržoval sa a riekol: Kladie
chleby.“

32. A kládli osobitne Jozefovi a
osobitne bratom, aj Egyptčanom,
ktorí spolu jedli, osobitne, lebo Egypt
čanom nie je dovolené jedávať so

'dmi, a za nečistú považujú takúto
hostinu. ')

33. Sedeli pred ním, prvorodený
dla svojho prvorodenstva a najmladší
dľa svojho veku. A divili sa tomu
veľmi.

34. A brali diely. ktoré od neho
dostali; ale väčší diel dostal sa Ben
jaminovi, tak že paf dielov pre—
výšil“). I pili a napili sa s ním. )

1) 0d jedneho otca a jednej matky (Rachel).
3) Za jedálňou bývala u Egypte-nov spania; do

tej utiahol sa Jozef.
3) Noete jedla'.
s) Jozeiovl pre ho vyaohe postavenie patrilo

pri atole oeobltne na miesto. Odlnčene od cu
dzincov dostali miesto ptčanla, ktori účast mali
na obede. Tak to žiadna národna hrdos! Egypt
ěanov, ktori sa cudzincov stranlll a zvlašte .pa
stlerml', aki boli bratia Jozeiovi, hfdall. Bojac
sa znečistenia, ani len jedineho all lnla od cudzo
zemcov neupotrebúvall, lebo ti ubijall a jedávali
zvierata, ktore Egyptčanom boly svl

5) llostla, ktorí mali b (zvláštne ucteni. dosta
vall viac, ne!. čestný pri vek. Ale všetkým do
stalo hojsa ne.

0) Vo Svltom Písme to znamena: nasýtlll sa
(Aug.). alebo boli vun." Hebr. výraz označuje

.hojnoat pôžitku, nie opitie.
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H L AVA 44.

Jozef obviňuje Benjamina z krádeže.

]. Potom Jozef rozkázal správcovi
svojho domu a riekoi: Naplň im vre—
cia obilím, koľko sa len do nich vme—
sti: a vlož každému jeho peniaze na
vrch do vmca.

2. A môj strieborný pohár a po
niaze. ktoré dal za obilie, vlož na vrch
do vreca najmladšiemu. l stalo sa tak.

3. A ked prišlo ráno, prepustení
boli so svojimi oslami.

4. Už vyšli z mesta a neprišli ešte
ďaleko: v tom Jozef dal volať správcu
domu a riekoi: Vstaň a utekaj za tými
mužmi: a keď ich dohoniš, povedz:
Prečo ste sa odpiatiii zlým za dobré?

5. Pohár, ktorý ste ukradli, je ten,
z ktorého pijáva môj pán a z ktorého
on veštieva;*) veľmi zlú vec ste vy—
kona".

6. Učinil tak, ako mu prikázal. A
keď ich dohonil, hovoril im podľa
naioženia.

7. Oni odpovedali: Prečo tak ho
vorí náš pán, že by sa tvoji sluho
via takého velikého zločinu boli do
pustili?

8. My sme peniaze, ktoré sme na
vrchu vo vreciach našli, zasa pri
niesli k tebe zo zeme kanaanejskej:
a ked je tak, akože by sme mali
krasť z domu tvojho pána zlato alebo
striebro?

9. U koho z tvojich služobníkov sa
najde,čo hľadáš, nech zomrie, a my
(ostatní) otrokmi budeme nášho pána.

10. On im riekoi: Nech je ako ste
sami povedali: u koho sa vec najde,

|) To sa nemá tak rozumiet. ako by bol Jozeľ
ozaj oddával sa vešieniu. Tieto slova načim po
važovať za vyslovenie spravcovo k tomu cielu. aby
bratov Jozefových nastrašii. Egyptčan použil tejto
v starom veku veľmi rozšírene] povery, aby nahnal
bralom Jozefovým strachu pred prísnym potre
stanímza kradeLkedletuideovec,
akeho vladan veľmi cennú. inlihle odokrytie ral—
dele, ktoré malo dokázať Jozeíovu veľkú abehlosľ

v unllneniveštenia, muselo strach bratos ešte zvačva
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ten nech bude mojím otrokom,a vy
budete bez vin

11. Tu chytro siožiii vrecia na zem,
a každý rozviazal svoje.

12. A on ich prekutával, počnúc
od najstaršieho až po najmladšieho,
a našiel pohár vo vreci Benjami—
novom

13. Vtedy roztrhli svoje rúcha, na—
ložili vrecia zasa na oslov a vrátili
sa do mesta.

14. l vošiel prvý Juda so svojimi
bratmi ') k Jozefovi (lebo ešte z domu
neodišiel) a všetci spolu padli pred
ním na zem.

15. On im riekoi: Prečo ste tak
učinili? Či neviete, že nemám rov—
ného v umení bádania?“

16. Odpovedal mu Juda: Čo máme
odpovedať môjmu pánovi? máme
riect', alebo čo môžeme predniesť
k svojmu ospravedliveniu? Boh na—
šiel neprávosť na tvojich služobní
koch '); tu, hľa, všetci sme otroci
môjho pána, i my, i ten, u ktorého
sa pohár našiel.

17. Jozef odpovedal: Ďaleko nech
je odo mňa, aby som tak učinil, kto
ukradol pohár, ten nech je mojím
otrokom; vy však odídete svobodne
k svojmu otcovi.

18. Tu Juda pristúpil bližšie a
smelo riekoi: Prosím, môj pane, nech
prehovorí tvoj služobník slovo do
tvojich uší, a nehnevaj sa na svojho
služobníka, ved ty si po faraonovi“)

19. mojím pánom. Pýtal si sa“)
prvej svojich služobníkov: Máte otca
alebo brata? (Gen. 42, 11.13.)

!) Jozeí chce zkusit, či sa bratia. ktorým spravca
svobodu dava, za zdanlivo vinného Benjamina za
njmú.

') T. j. na_čele svojich bratov.
3) "obr.: Ci neviete, že taký muž, ako som ja

hadaním \šetko poznanl?
4) T. ]. teraz sme síce nevlnní; ale Boh našiel

starú, ťažkú vinu na nás. neprávosľ, ktorej sme
sa proti bratovi Jozefovi dopustili: preto prišla
na nas táto nova ve bieda.

!) Hebr.:
0) Hebr.:

Ved ty si ako sám iarao.
Pan môj spýtal sa prvej.
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20. A my sme odpovedali tebe,
lôjmu pánovi: Máme otca starého
chlapca maiučkáho, ktorý sa v jeho

tarobe narodil; toho vlastný brat
omrel a tak je on jediný syn svojej
mtky; a otec ho nežne miluje.
21. l riekol si svojim služobníkom:

'rívedte ho ku mne, aby som ho
a vlastné oči videl.
22. Riekli sme môjmu pánovi: Ne—

lôže chlapec opustiť svojho otca;
abo, keby odišiel od neho, on zomrie.

23. A ty si povedal svojim slu
obníkom:Jestliže neprijde najmladší
áš brat s vami, neuvidíte viac mojej
vari. (Gen. 43, 3. 5.)

24. Preto, keď sme sa vrátili
:tvojmu služobníkovi, nášmu otcovi,
upovedali sme mu všetko, čo ho—
'oril môj pán.

25. A náš otec (na to) riekoi: lďte
asa a nakúpte nám niečo obilia.

26. My sme mu riekli: Nemô
eme ísť; ked' najmladší náš brat
nôjde ta s nami, vtedy pocestujeme
polu; ináč bez neho neopovážime
:: podívat do očí toho muža.

27. Na čo on odpovedal: Vy viete,
e dvoch synov porodila mi moja
nanželka.

28. Vyšiel jeden a povedali ste:
)ivá zver ho zožrala a až dosiaľ aa
neukazuje. ') (Gen. 37, za. 33.)

29. Keď vezmete i tohoto a voľačo
a mu stane na ceste, privediete moje
ediny žalosťou do hrobu.

(Gen. 42, 38.)
30. Tak teda keby som prišiel

(tvojmu služobníkovi, nášmu otcovi,
ichlapca by nebolo (lebo jeho duša
risi na duši tohoto),

31. a videl b , že ho niet s nami,
zomriea tvoji s uhovia privedú jeho
šediny bolesťou do hrobu."

32. Je vlastne nech som tvojím
itrokom, ktorý som stál za neho

1) Teda ešte vždy Mal.
*) Toho ty late nechcel. Nasledujú príčiny

ions je slušné, aby mie-to Benjamina zoatal.íupda.
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(chlapca) a sľúbil som 1):Ak ho zasa
neprivediem, nech je na mne vína
hriechu proti môjmu otcovi vždycky.

(Gen. 43, 9.)
33. Teda ja, tvoj služobník, zosta

nem mieato chlapca za otroka môjho
pána, a chlapec nech ide so svojimi
bratmi

34. Lebo sa nemôžeme vrátiť
ksvojmu otcovi, keby toho chlapca
nebolo; aby som nebol svedkom trá
penia, ktoré na môjho otca zaľahne.

H LAVA 45.

Jozef dáva sa poznať svojim bratom. Po—
siela ich s darmi pre otca. Veliká radosť
Jakubova, keď opäť uzrel oplakávaného

Jozefa.

1. Tu sa Jozef nemohol dalej zdržať
pred mnohými, ktorí okolo neho stáli;
preto rozkázal, aby všetci vyšli von
a nikto cudzí nebol pri ich spoloč
nom poznaní.

2. A pozdvihol hlas a plakal tak,
že to počuli Egyptčania'i i všetok
faraonov dom.

3. A riekol svojim bratom: Ja som
Jozef; žije ešte môj otec? Ale bratia
nemohli odpovedať, tak velikým stra
chom sa poľakali.

4. On láskavo riekoi: Pristúpte
ku mne. A keď bližšie pristúpili, po—
vedal: Ja som Jozef, váš brat, kto
rého ste predali do Egypta.

(Skutk. ap. 7,13.)
5. Nebojte sa a nech vám je to

nie ťažko na srdci, že ste ma pre
dali do týchto krajin '); lebo pre vaše
zachránenie poslal ma Boh pred vami
do Egypta.

6. Lebo dva roky sú, jako sa začal
hlad v zemi a ešte ostáva päť rokov,
v ktorých nebude sa môcť ani orať,
ani žať.

1) Hebr: Lebo tvoj služobník sľúbil za chlapca,
aby som ho vzal od svojho otca, a riekkol.

!) z domu Jozefovho.
!) Hebr.: Preto teraz nemútte a a neahtujte

sa na to, že ste ma sem predali.
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7. A Boh ma (sem) poslal pred
vami, aby ste sa uchovali na zemi
a pokrmy k vyživeniu mať mohli. ')

8. Nie vašou radou, ale vôľou Bo
žou som sem poslaný; on ma dal
ako za otca faraonovi'l a za pána
všetkému jeho domu, i za vladára
vo všetkej zemi egyptskej.

9. Pospiechajte a idte k môjmu
otcovi, a povedzte mu: Toto ti od
kazuje tvoj syn Jozef: Boh učinil |na
pánom všetkej zeme egyptskej: prid
ku mne, nemeškaj.

10. A budeš prebývať v zemi Ges
sen, blízko mňa. ty, i tvoji synovia,
i synovia tvojich synov. tvoje ovce,
i tvoj dobytok, a všetko, čo máš.

11. A tu ťa budem živiť (lebo ostáva
ešte päť rokov hladu), aby si azda
nezahynul i ty, i tvoj dom, i všetko,
čo máš

12. Hľa, oči vašeaoči môjho brata
Benjamina vidia, že moje ústa ho
voria k vám.

13. Zvestujte môjmu otcovi všetku
moju slávu a o všetkom, čo ste
v Egypte videli: ponáhľajte sa a pri
vedte ho sem ku mne!

14. A ked svojho brata Benjamina
objal, padol mu okolo krku a plakal,
a ten tiež plakal na krku jeho.

15. Apobozkal Jozef všetkých svo—
jich bratov, a plakal nad každým;
a oni len potom trúfali si hovoriť
s ním.

16. A bolo počuť a slávnostne roz
hlásile sa po kráľovskom dvore: Jo—
zefovi bratia prišlil A zradoval sa
ľarao a všetok jeho dom.

17. A riekol Jozefovi, aby prikázal

1) Hehr.: A poslal ma Boh pred vamlpre
chovanie vslho kmenu a re zachovanie vsllch

llvotov vysvlohodením velí m. Tak ted nie vyste ma poslali sem. — Zcelcele] reči Jon ovei vy—
auleva chválospev o promteľnostl Božej. ktorú
všetko tak tajnostne k dobrému človeka rladl a
každý srdca ľudského v radosť meat.

I) T. ]. za najvyššieho úradníka, prveho mi
nistra, dôverníka a radcu hnonovho. Podobu
titul b val v Egypte .prlateľ', .najvlac milovaný
prial e kráľov.
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svojim bratom a riekol: Naložte na.
hovhdá a idte do zeme kanaanejskej,

18. a privedte ztadiaľ svojho otca
i svoju rodinu a prijdte ku mne: a
dám vám všetko dobré v Egypte,
aby ste žili z tuku zeme.

19. Rozkáž tiež, aby vzali vozy zo
zeme egyptskej, na ktorých by sa
ich maľučkí a ženy viezly, a ovedz:
Vezmite svojho otca a ponáh jte sa.
aby ste čím skorej prišli.

20. neposielajte dolu ničoho
z vášho nábytku: lebo všetky bohat—
stvá Egypta vaše budú.

21. A spravili synovia lzraelovi
tak, ako im bolo prikázané. Jozef im
dal vozy, dľa rozkazu faraonovho:
a stravu na cestu.

22. Rozkázal tiež jednému každému
priniesť dvoje šiat; Benjaminovi však.
dal tristo strieborných (peňazí) a pa
toro najlepších šiat.

A toľko peňazí a rúcha poslal
svojmu otcovi, k tomu pridal i desať“
oslov, ktorí niesli zo všetkých dra—
hých vecí egyptských, a tiež toľko
oslíc, ktoré niesly pšenicu na cestu
a chlieb pre otca.

24. A tak prepustil svojich bratov.
a odchodiacim riekol: Nevadte sa
na ceste!

25. Teda odišli z Egypta a prišli
do zeme kanaanejskej k svojmu otcovi
Jakubovi —

26. azvestovali mu a riekli: Jozef,
tvoj syn, žije; ba i panuje vo všetkej
zemi egyptskej. Keď to Jakub počul,
ako by sa bol zťažkého sna prebu—
dil; no predsa im nechcel veriť. ')

27. Oni však vyrozprávali mu popo
riadku všetko. A keď uzrel vozy a
všetko, čoposlal, okrial jeho duch zas.

28. A riekol: Dosť mi je na tom,
keď len Jozef, môj n, ešte žije?)
pôjdem ta, aby'som o videl, prvej
než zomriem.

!) Helhraneveril
!) Nestojím o jeho slávu a o tie dary: mne je

že on žije!

Omdlelo jeho srdce, lebo slyšlsc to.
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H L AVA 46.

rub s celou rodinou berie sa do Egypta.
Jozef prichádza mu v ústrety.

1. A Izrael vydal sa na cestu so
etkým, čo mal, a prišiel ku Studni
ĺsahy“: a obetoval tam obetu Bohu
ojho otca Izáka,
2. a počul ho v nočnom videní,
ko vola na neho a hovorí mu: Ja—
lbe, Jakubel On odpovedal mu:
ia, tu som.
3. Riekol mu Boh: Ja som Naj—
lnejši, Boh tvojho otca; neboj sa,
'dolu do Egypta, lebo tam učinim
teba národ veliký.
4. Ja pôjdem s tebou ta a ja t'a
adial' i hore privediem. keď sa
ideš vracať"; a Jozef položí svoje
iky na tvoje oči.“
5. Vtedy Jakub vstal od Studne

risahy; a vzali ho synovia so svo—
mi maľučkými a manželkami na
ozy, ktoré farao poslal na preve—
anie starca
6. a všetkého. čo mal v zemi ka—

aanejskej, i prišiel do Egypta so vše—
tým svojim semenom. (Izaiáš24,4.)
7. Jeho synovia a vnukovia, dcéry
všetok rod spolu.
8. A tieto sú mena synov Izraelo

ých, ktorí prišli do Egypta, on a
sho deti. Prvorodený Ruben.

(Exod. 1,2; 6, 14; Num. 26, 5.)
9. Synovia Rubenovi: Henoch a

'allu a Hezron a Charmi.
10. Synovia Simeonovi: Jamuel a

lamin a Ahod a Jachin a Sohar, a
šaul, syn Kanaančianky. (Exod.6,15.)

11. Synovia Leviho: Gerson a Kaat
: Merari.

12. Synovia Judovi: Her a Onan
! Sela a Fares a Zara; ale Her a
Doan zomreli v zemi kanaanejskej.

') Ber—bea. Srov. vyše 21, SZJ
*) Tvojich potomkov a tvoje kosti.
!) r. pni“. . zau-čl u oči.
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[narodili sa Faresovi synovia: Hez
ron a Hamu].

13. Synovia lzacharovi: Tola a Fua
a Job a Semmn.

14. Synovia Zabulonovi: Sared a
Elon a Jahelel.

15. Tito sú synovia Liini, ktorých
porodila v sýrskej Mczopotamii spolu
s Dinou, svojou dcérou. Všetkých

duši) jej synov a dcér (bolo) tridsať—tri.'
16. Synovia Gadovi: Scfion a Haggi

a Suni a Esebon a Heri a Arodi a
Areli.

17. Synovia Asserovi: Jamne a
Jesua aJesui a Beria, i Sára, ich sestra.
Synovia Beriovi: Heber a Melchiel.

18. To sú synovia Zelfy. ktorú dal
Laban svojej dcére Lii: a tých po
rodila Jakubovi, šestnásť duší.

19. Synovia Rachely, manželky Ja—
kubovej: Jozef a Benjamin.

20. [ Jozefovi narodili sa v zemi
egyptskej synovia, ktorých mu po
rodila Asenet, dcéra Putifara, kňaza
zHeliopolu: Manasses a Efraim.

21. Synovia Benjaminovi: Béla a
Bechor a Asbel a GeraaNaaman a
Echi a Ros a Moňrn a Oflm a Ared.

22. Tito sú synovia Rachelini, kto
rých porodila Jakubovi: všetkých
duší štrnásť.

23. Synovia Danovi: Husim.
24. Synovia Neftaliho: Jasiel a Guni

a Jezer a Sallem.
25. Tito sú synovia Baly, ktoni

dal Laban svojej dcére Rachcli; a
tých porodila Jakubovi; všetkých
duši sedem.

26. Všetkých duši, ktoré prišly
sJakubom do Egypta a vyšly z jeho
bedier, krome žien jeho synov, bolo
šesťdesiatašesť.

27. Ale synovia Jozefovi, ktorí sa
mu v Egypte narodili, boly dve duše.
Všetkých duši domu Jakubovho,

!) laboJe prídavok: doer pisomne chyba, aleboSaul en |: lta.



76

ktoré do Egypta prišiy, bolo sedem—desiat.'
28. Poslal však Judu popredku

kJozefovi, aby mu oznámil i aby
prišiel proti nemu do Gossen. ')

29. Keď ta prišiel, Jozef dal za—
priahnuť do svojho voza a vyšiel
svojmu otcovi v ústrety na to miesto:
a jako ho uzrel. padol mu okolo krku
a medzi objímaním plakal.

30. A otec riekoi Jozefovi: Už rad
zomriem, lebo som videl tvoju tvar
a zanecham ťa po sebe (živého).

31. On však prehovoril k svojim
bratom a ku všetkému domu svojho
otca: Pôjdem a zvestujem i'araonovi,
i poviem mu: Moji bratia a dom
môjho otca, ktorí bývali v zemi ka
naanejskej, prišli ku mne.

32. Ale sú to mužovia pastieri oviec
i zaoberajú sa dochovávaním do
bytka; svoje ovce a väčší dobytok,
a všetko, čo mali, dohnaii so sebou.

33. A keby vas povolal a riekol:
Čo je vaša živnosť?

34. Odpoviete: My, tvoji služob
níci, sme pastieri od svojho detin
stva až po túto chvíľu,i my, i otcovia
naši. A to preto poviete, aby ste
mohli prebývať v zemi Gossen: lebo
Egyptčania vošklivosti majú všetkých
pastierov oviec. ')

1) 0d v. 8. do 27 vy iiuje srisovatcl menaTt)otcov rodi : ktoryc (vedla 2 synov Jaku
bovych ako v kmenov a s nimi) n izra
elský pochádza. Čiaio 70 je mne čislo. 'i'u me
novan ch 70 otcov rodín sa akoby ,svllte semeno
ľudu žieho' chvdlne vymiša. však tu ne
udáva- sa celý tosôb, ktoré s Jakubom do

Esptn prišiy, vidno i z toho že ženy a dcérybove( krem Súry, dcéry Assemvej v. W.) sa
nespomínajú, ' ' iní domáci. sluhovia,
stolky s ich rodiny. považime, že Abraham
(Gen. 14,14.) mal 3l8 domorodých sluhov že Eau
so 400mužmi vyšiel naproti Jakubovi (32, O.),mô
žeme hebrejský ľud, ktorého kniežaťom || vodcom
bol starý izrael, počítať asi na m— 3000 duši.

2) lepšie dia hebr.: Aby mu skôr omlmil, než
prijdú do (ie-en. A tak prišli do zeme Gossen.

?. viac príčin chcel ..len! aby jeho rodina

v £.“ byvala; Pol.prve. te tito um pre svojupolohu i ůrodnosť bola najvýhodne šla, druhú,
aby neboli pre pastiersky život u t nov ne

návideni;potomabysahähauwgs gy tčanminesmielalia takna esvoe
nia avobodneliie uchovlvnť mohli; naposledy mu
seli aj na to mysliet, aby sa svojim časom do svojej
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H L AVA 47.

Jakub so synami v Gessen. E =
hladom donútení volajú k Jozefovi. Smrt

Jakubova sa blíži.

1. Teda Jozef prišiel k t'araonovi
a oznámil a riekol: Môj otec a bratia,
ich ovce a väčší statok a všetko, čo
majú, prišli zo zeme kanaanejskej a
hľa, pristavili sa v zemi Gossen.

2. A vzal z počtu svojich bratov
päť mužov a napokon predstavil ich
kráľovi.

3. A kráľ sa ich spýtal: Aká je
vaša živnosť? Odpovedaii: My, tvoji
služobníci, sme pastieri oviec, i my,
i naši otcovia.

4. Prišli sme ako cudzinci býval
v tvojej zemi; lebo niet paše pre
stáda tvojich služobníkov, preto, že
sa rozmáha hlad v zemi kanaanejskej,
a prosíme, abys nam, svojim služob
níkom, kazal bývať v zemi Gossen.

5. Tedy riekoi kráľ Jozefovi: Tvoj
otec a tvoji bratia prišli k tebe.

6. Zem egyptská je pred tebou:
v najlepšom kraji ich osada daj im
zem Gessen. Jestli vieš, že sú medzi
nimi mužovia rozšat'ní, ustanov ich
za správcov nad mojím stádom.

7. Potom voviedol Jozef svojho
otca ku kráľovi a predstavil mu ho:
ten (Jakub) ho požehnn,ai

8. a tázaný od neho: Koľkoje dni
rokov tvojho života?

9. odpovedal: Dní môjho putova
nia je stotridsať rokov; nemnohd

stare vlasti Kanaanu vrátili, čo : (Jesse-n, ako
hrsn čnejkra Inyna severo-východe?call-&podujal mohl. KrajU (hebrřä
úrodné územie okolo Salt ei Iiennehn ležalo si

v trolhrane, ktorý tvoria mesta Zagazi, BeibeissAbo lsmmad. Ked sa neskoršie lzrae |ti rozmno
lili, že ich bolo až do 2—2'b millions, rozširovali

sa na juh k Heliopolu na sever ažäo Slredomenumore a na východ 50 kilometrov ihým Wadi Tu
miialom, údolím, ktoré za starodavna i za nov
lieh časov dôležité hanliie zvislovsiy až po vý.
chodnd hranice Egypta. Ked rodina Jakubova aan

o.prilia. v tom čase zem (le—enešte nikto neobra
ešte nebola medzi Egytčanov rozdeleni; larao mo
ju bez poškodenia obyvatelov zeme dať cudzí.

-prisťahovaleom. azem,iež.ineiinesúhorom, dostaločm
zvislovana, teda so znamenilymi pastvinami, boh
pastierskemu ludu izraelskdmu vi.tand
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zlá, a nedošly až ku dňom mojich
eov, v kto ch oni putovali. ')
10. A pože nai kráľa a vyšiel von.
11. l dal Jozef otcovi a svojim bra—
m majetok v Egypte v najlepšom
'aji zeme, v Ramesses,“ ako farao
zkázal.
12. A živil ich i všetok dom svojho
ca, a dával pokrmy každému.
13. Lebo na celom okršleku ne—

)lochleba, a hlad sužoval zem, naj
ac egyptskú a kanaanejskú.
14. Z nich sobral (temer) všetky

miaze za obilie, ktoré kupovali, a
(ladal ich do pokladnice kráľovskej.
15. A ked sa kupujúcim peniaze

ánuly, prišiel celý ngpt k Jozefovi
riekol: Dai nám chleba; prečo máme
trieť pred tebou ') pre nedostatok
eňazi?
16. Týmto on odpovedal: Privedte

voje dobytky a dám vám za ne po
rmy, keď nemáte peňazí.
17. Keď ich priviedli, dal im po

'áv za kone a za ovce aza voly a
slov: a prechoval ich toho roku za
obytok.
18. Prišli aj na druhý roka riekli

m: Nebudeme tajit pred naším pá
om, že minuly sa peniaze, ale mi—
mi sa už i dobytok: a (vem) ani to
tie ti je tajné, že mimo tela a zeme
ničoho nemáme.

19. Teda prečo máme mrieť pred
vojima očima i my, i naše zeme?
?vo'i budeme; kúp nás do služby

ovskej a daj semena, aby zem
nespustla, keby zahynul, kto by ju
)brábal.

20. Tedy kúpil .lozef všetku zem
igyptskú, ked každý predával svoj
najetok pre veliký hlad. A podrobil
u faraonovi,

1) Abraham delil 175 rokov, luk 180, Jakub
llal ži! H7 rokov (v. 28.); teda jeho rokov bolo
nenej, a ked povazlme čo trpel od Buna, Labnna
\ jeho synov, nie vždy bez vlastnej vlny, jeho
'oky boly zle.

!) Dvesto rokov bývali lzraeiiil blizko kraľov
ihej rezidencie v names-es. (Exod. 2, i...)
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21. a všetok jej ľud od prvých
hranic Egypta až do posledných jeho
končín,

22. krome pozemkov kňazov,
ktoré im boly dané od kráľa, a kto—
rým i ustanovené potravy z obec
ných sýpok sa dávaly, a preto ne
boli núteni predat svoje majetky.

23. Tedy riekol Jozef ľuďom: Hľa,
jako vidite,i vy i vaše zeme patria
faraonovi; tu máte semeno a posejte
polia,

24. aby ste mohli mať obilie. ')
Piatu čiastku dáte kráľovi: ostatné
štyri nechávam vám na siatie a na
pokrm pre dom a pre vaše deti.

25. Oni odpovedali: Naše zachrá—
nenie je v tvojich rukách; nech len
náš pán miiostivým okom shliada
na nás, a mileradi budeme slúžiť
kráľovi.

26. A od tých čias až po dnešný
deň po celej zemi egyptskej piaty diel
platí sa kráľom, a stalo sa to akoby
zákonom, len nie pre zem ') kňazskú,
ktorá bola svobodná od toho záväzku.

27. A tak izrael prebýval v Egypte,
to jest v zemi Gossen, a vládol ňou:
i zveľadil sa a rozmnožil náramne.

28. A žil v nej za sdemnást' ro—
kov: i bolo všetkých dd'i jeho života
atoštyridsaťsedem rokov.

29. A keď videl, že sa približuje
deň jeho smrti, zavolal svojho syna
Jozefa a riekol mu: Jestliže som
našiel milosť vtvojich očiach, polož
ruku svoju pod moje bedro '), a pre

!) V siedmom teda a poalednom roku hladu
“že Jozet ľudu obsievnt' role, lebo mal nastat rok
riadne úrody a hehnania Božieho.

1) br.: A ozei ustanovil to za právo až do
tohoto dňa pre ornú zem Egypta v prospech iu—
raonov ohladom piitlny: len samé role kňazské
nebol iaraonove. — Zu obilie dostala sa celit
um o majetku kráľovi. ktorý ponechal ju v úžitku
jej predošlých majetnikov za ročný poplatok, po
zostávajúci z piatej čiastky všetkej úrody. Len khnzi
ne latlli tejto dune. Faraonovla vyznamenlvnli sa
knfelacou štedrosťou ku chrlimom a ich kňazom.
Keď vezmeme do ohľadu úrodnost y na Nile,
ktorá pri dobrom zviažovant a usi ovnom obrá
bani aj viac latví do roka dopúšťala, ptala čiaatka
úrody nie je príliš veľký poplatok, preto i Egypt
čanla mileradi rivollll.

3) Keď urim ty môžeš pomôct. 8) T. j. prisa aj ml. Srov. 24, 2.
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ukáž mi lásku a vernosť. a nepo
chovavaj ma v Egypte;

30. ale nech spim so svojimi ot
cami, a ty vynes ma z tejto zeme,
i pochovaj v hrobe mojich predkov.
A Jozef mu odpovedal: Ja vykonám,
čo si rozkázal. (Gen. 23, 17.)

31. A on riekol: Teda prisahaj mi.
On mu prisahal a lzraei klaňal sa
Bohu, obrátený k hlave postele. ')

HLAVA 48.

Jakub prijima Jozefových synov, Efraima
a Manassesa, za svojich, dava im pože—
hnanie. Určil Jozefovi podiel v Kanaane.

1. Po týchto udalostiach povedali
Jozefovi, že mu je otec chorý: tu
vzal so sebou dvoch synov, Manas
sesa a Efraima, a vydal sa na cestu.

2. Keď povedané bolo starcovi:
Hľa, tvoj syn Jozef prichádza k tebe,

soblral svoje sily a posadil sa na poste i.
3. A ked vošiel k nemu. riekol

mu: Všemohúci Boh ukázal sa mi
v Luze, ktorú je v zemi kanaanejskej,
i požehnal mi, (Gen. 28,13.)

4. a riekol: Ja ťa rozplodim a roz
množím, a učinim z teba zástupy ľud
stva, i túto zem dam tebe, a tvojmu
semenu po tebe za večný majetok.

5. Preto tvoji dvaja synovia, ktorí
sa ti v zemi egyptskej narodili, prvej
než som som k tebe prišiel, budú
moji: Efraim a Manasses budú mi
jako Ruben a Simeon.“

6. Ale ostatni, ktorých splodíš po
nich, budú tvoji a menom svojich

\) Dakoval Bohu a sklonil sa, ako mohol. Dľa

Perman.; Preukázal (svojmu synovi Jozefovi) úctu,.lt oniac sa k si". jeho berly. m. sv. Pavla (Žid.
11, 21.) videl Jakub vo svojom synovi Jozefovi,

nevúč bol vladarom Egypta, budúce kraľovanie
ristovo. a preto preukazat Jozefovi, ako pred

obrszu Kristovmu, svoju úctu.

1) Majú ma! pravo k molj.mu polehnaniu a dedictvu nie ako maji vnukov , ale ako moji vlastni
synovia. Tak dostava Jozef dva podiely dediclva
s tym člnom prenala Jakub na neho pravo prvo

enstva.
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bratov menovaní budú vo svojich
ma'etkoch. ')

. Lebo keď som prichádzal z Me
zopotamie '), zomrela mi Rachel v zemi
kanaanejskej ešte na ceste. a bol čas
jarný a vchádza] som do Efraty. a po
choval som ju vedľa cesty do Efraty,
ktorá sa iným menom nazýva Bet—
iehem. ((len. 35, 19.)

8. Keď však uzrel“ jeho synov,
riekol mu: Kto sú títo?

9. Odpovedal: To sú moji syno
via, ktorých mi dal Boh na tomto
mieste. Prived ich, riekol, ku mne,
nech ich požehnaml

10. Lebo Očilzraeiove boly temné
od vysokej staroby a nemohol jasne
vidieť. A keď k nemu (bližšie) pri
vedení boli, bozkáva] a objímal ich.

11. a riekol svojmu synovi: Nebol
som zbavený tvojho spatrenia; nad
to dal mi Boh vidieťi tvoje semeno.

12. A keď ich Jozef vzal s lona“)
otcovho, sklonil sa až k zemi.

13. A postavil Efraima na pravú
stranu sebe. to jest na ľavú stranu
lzraelovi: a Manassesa na ľavú stranu
sebe, teda na pravú otcovi, ') a po
stavil ich oboch blízko k nemu.

14. A Jakub vystrel pravú ruku a
položil (ju) na hlavu Efraimovi, mlad—
šiemu bratovi, ľavú však na hlavu
Manassesovi, ktorý bol starší, pre
ložiac ruky (križom).')

15. A (Jakub) požehnal synov Joze
fových a riekol: Boh, pred ktorého

. tvarou chodili moji otcovia Abraham
a lzšk, Boh, ktorý ma od mladosti
až do dnešného dňa živí,

(Žid. 11,21.)

!) Nebude po nich nijake pokolenie menovali;
ale pripoja sa k Elraimovl alebo Manassesovil
pri tých dostanú svoje diely.

! Hebr.: Lebo keď som sa vracal : Pa
umrela mi na tial Rachel v zemi kansanejakej, k
ul. len jedna kibra zeme (vid 35, l9) bola do Blum

! A pre sla zraku nemohol ich rozl-lat.4) T. ] od ' ho kolien, u ktorých ala l; Man.
sea mohol ma v _v 19, Eli-aim 18 rokov.

5) Ten, ktoreho hlavy aa pravica otcova dotkl—
ůial Jon-i. dostane lepsie požehnanie; preto po
stavil tam prvorodeného.

.) Na niektorých svltých olužv malo to by!obrazom prednosti pohanov pred idmL
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16. anjel, ') ktorý ma zo všelikého
lebo vytrhol, nech požehna týchto
hlapcov; a nech sa nazývajú po mo
om mene') ipo menách mojich ot
ov Abrahama a Izáka, a nech sa vo
'eľkom počte rozmnožia na zemi.

(Mat. 18, 10.)
17. Keď však Jozef videl, že jeho

|tec položil pravu svoju ruku na
ilavu Efraimovi. neľúbilo sa mu a
zbytilotcovu ruku, pokúsil sa ju zdvi
mút s hlavy Efraimovej a preniesť
||| hlavu Manassesovu.

18. A riekol otcovi: Nie tak sa
duši, otče, lebo tento tu je prvo
edený; polož svoju pravicu na jeho
|iavu.

19. Ale ten odoprel a riekol: Viem,
|ynu môj, viem; ved i ztoho bude
uirod a hojne sa rozmnoží; ale mladší
ebo brat bude vačší od neho, a z jeho
mena bude mnoho národov.')

20. A požehnal ich v tom čase a
riekol: V tebe') bude požehnávaný
'arael a bude sa hovoriť: Boh nech
:i učiní ako Efraimovi a ako Ma—
aassesovibti A dal prednost Efrai—
movi pred Munassesom.

21. A Jozefovi, svojmu synovi, rie
kol: Hľa, ja umieram, a Boh bude
s vami a zaaavás privedie do zeme
vašich otcov.

22. Dávam ti jeden diel (viac) nad
bratov tvojich, ktorý som svojím
mečom a lukom vzal zrúk Amor—
rejského. ')

1) Syn Boti. (Athena. Ambróz, August.)
3) Za mojich vlastných synov nech sa považujú

a ako taki nech maúj účasť na zemi zasľúbenej.
1) Predpovedanie Jakubove sa neskôr vyplnila.

Ul sa časov sudcov bolo pokolenie Elraimovo jedno
: najpočetnejlioh a najmocnejších kmenov. a po
nnrti Šalamúnovej ne medzi desiatimi kmenmi
severnej rse izrae kej, ktorej dalo prveho jej
krala Jeroboarna a hlavné mesto Stehem; preto
proroci túto nlu zrovna Elraim nazývaju.

4) Hebr.: Skrze teba, teba sa príklad uvnidujúc.
Jose! je Etratm a Manas-es.

5) T. j. Boh nech ti dd tolko potomkov, ako tým.

!) V hlave 33, v. 19. sa povedalo. ie Jakub kúpil zbrs
kus poľa pri Sicheme od synov Hemerových za
|oo bsrlnkov. Dia Jeana 24, 32. bolo toto pole
dane .za dedičný majetok synom Josetovm
tu boly pochované kosti Joulovo, ktorú rselci

H L AVA 49.

Jakub dáva požehnanie svojim om
Pri Judovi obnovuje proroctvo o gnssi
šovi. Dáva nariadenia o svojom pohralbe

a zomiera.

l. Jakub potom povolal svojich
synov a riekoi im: Sídte sa, aby som
vám oznamil, čo sa bude diať s vami
v budúc|ch dňoch. ')

2. Shromaždte sa a slyšte, synovia
Jakubovi, slyšte svojho otca Izraela:

3. Ruben, môj prvorodený, ty moja
súa a prvotina mojej bolesti “, prvý
v daroch, väčší v panovaní. ')

4. Prekypel si jako voda, nepo
rastieě'), lebo si vstúpil na ložu svojho
otca a poškvrnil si jeho posteľ.')

5. Simeon a Levi,bratia '),nastroje
neprávosti bojovné.“

Duša moja nech nevchadza do
ich rady a sláva ') moja nech nebude
v ich shromaždeni ; lebo v svojej zú—
rivosti zabili muža, a vo svevoii pod
kopali múr. ')

so sebou vzali. keď z Egv ta vychadsall. Ak mame
tu slove Jakubove rozum o tomto poli, jeatlile
sa oanova verlu sprlvne dostala k nim, musime to
tak vykladať, le Jakub tým sa pentase revo
platne kú pole m si potom mečom a ukom
vybojova

l) Jakub shromalduje svojich synov okolo letu:"laby].im pred“.svojou smrtoudla jeotcov die. Ako sa tu shrobmatdili, na

DuchioEM“. dubu patriarchovu podlvným svet lll-ll;on diva sa do ďalekej budúcnosti, keď _ dvanl
pokolení v semi zasľúbenej ut oeadiio; Jakub stava
sa tu prorokom a v pren ckom divaní robí svoj
zavet a vykazuje každému : dvanástich synov, ako
predstaviteľom dvsnast pokolení, svoj podiel v La
sľůbenej zemi. Slova jeho polehnan ale i jeho
hrozby obaahujů dalej predpovedania o budúcich
oeudoch jednotlivých koiení u! dla miloatlveho
pilou Bolieho, ul dial zvlastnej povahy. Korunou

v .Jakubovompotehnani'jimpredpovedanie,la: pokolenia Judovho vyjde
1) Hebr.: mojej ally. Smysel: mojich deti.
!) Ako prvorodenemu malo by ti patrit privo

prvorodenaha a prednost pred tvojimi bratmi.
4) Tvoja prednou! a dôstojnosť sbehla ako voda.

nebude] mať prednes ii.
5) Keď si s ilaiou poskvrniHBä. 22.) moju loin,

pozbavii si sa práva prvorodensiva.
') Ako dľa rodu, tak dla ukrutnoetL

“Obliebr; Nástroj ukrutnoetl je ich vražedlnl
') "l'o iste, čo dnia. Ja som to anuloval, item

sullevam.
0) Zkaalli mesto Slnkom a vyvrdtlll jeho múry.
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7. Prekliata ich zúrivoeť, lebo ne
ustupna: a ich hnev. lebo (je) tvrdý:
roulelím ich v Jakubovi, a rozptýlim
ich v Izraeli. ')

8. Judo, teba chváliť budú tvoji
bratia'), tvoja ruka (bude) na šijach
tvojich nepriateľov '), tebe klaňať sa
budú synovia tvojho otca. ')

9. Lvíča je Juda: za korisťou vy
šiel si, s na môj; ty odpočívaš a le—
žiš ako ev a jako ľvica, kto ho
zobudí?"

10. Nebude odňala berla ') od Judu
a jeho bedier 7), dokiaľ neprijde Ten, ští
ktorý má byť poslaný, a on bude
očakávanie národov."

11. Uviaže k vinici svoje osliatko,
ak viniču, ó,synu môj, svoju oslicu. ')
Prať bude vo víne _svoje rúcho,a
v krvi hroznovej svoj odev. ">

12. Oči jeho sú krasnejšie nadv
víno, a jeho zuby nad mlieko belšie")

l) Nebudú mať avojho dedictva v zemi .
Pri rozdzdelení zeme doaiali Simeonovl polome len
rozlične v obvode Judovom roztratené miesta. Ked
tie neekorile nedoelačovaiy. sťahovali aa do Ge—
dora a na pohorie Soir. (l. Chron. 4. 39—43.) Po
tomci loviho napravil! neprdvoet evojho raoteovu
svojou nakou horlivoeto u. za čo Moju!

Zohnal a ich mztzýlonie silva sa ale jako trat,ale jakopoliadav k vykonávaniu ich kňazského

povolania.I)A ko je meno tvoje .Chvdla'. ,eZvelebený'
(29, an.), tak bude! akuíočne alavený a chvdlený.

!) Víl'aziť budei nad svojimi nepriateľmi.

4) Bude! rrvý nad ostatnými bratmi.6) Ako ľvča ziúpele vzrast berie, tak ty víťaz
stvami veľkým bude!. V pokoji rozloží! sa vo avo
jom dedictvo ako lev alebo ľviea ktorú má male

a ktorej ea ablíllť alebo : odpočinku ju vyburcovaľnikto rozumný sa neopovdz
0) Panovanie Judovo napr—teno.

0d7) Hebr.: Nebude odliata od Judu berla, palica
odjleho nôh. Obraz vziaiy je od obyčaje východnýc panovníkov. Panovnícke berly v chodných
kniežat boly dlhe, ako palice paatierae,
skutočne medzi nohami dolýkaly aa zeme.

8) Hebr.: Dokial ne ríjde ŠUo (t.j. knieža po
ko'a. Mei-MI) a too udú poalůchaľ odrody. —

|<. dej-ký 80reklad |a- Onkoloaa (z 1. aloletla poKr.) |na: kial' neprljde Meaaiitk. ktoremu pri
nlleli panovať.

") Lepšie: leau k viniča svojho oaia a ku lle
vhelncj reve avoje oaliaiko.

10)Tak veľkd bude hojnoeť vína na dedičnom
území Judov.om

") Hebr: Tmavo očí od vína a biele zuby od
mlieka: t. .hude mať hojnoeť vína a mlieka. .lu—
dovo dedl .no územie bolo veľmi požehnane, me
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13. Zabulon bude bývať na brehu

morskom a u prístavu lodi. siahajúcaž po Sidon.'
14. lzachar, silný osol, ležiaci medzi

medzami.
15. Videl, že pokoj je dobrý a zem

že je výborná: izohol svoje rameno

k noseniu,» a stal sa daňujúcim slu—žebníkom.“

16. Dan súdiť bude svoj»ľud, akoaj iné pokolenie v Izraeli."
17. Bude Dan ako had vedľa cesty,

ako had rohatý na chodníku ktorý

po kopyto koňa, aby horeznak pado jeho jazdec.“)
18. Tvoje spasenie bude očakávať,

ó, Panel “)
19. Gad, ozbrojený bude bojovať

novite rodllo sa na nom hojne aajvýbornejkieho
vínaa malo lirnddropaatviakap a.iddaAlomnoho
vykladaieľov Píeem vidí v tých verloeh rozpro
hojnýeh duehovn ch dobrol a po!ohnaní doby
meaaidlake hode leda chvilený pre avoju
sila a sme el (v.O.),i pre avojuk taka
eiojnoat, ktorú mu zoetane, kým no ríde očaká

:Ianý Meaaidl|(18.1).al'p)re svoj výboru podiel v za—benoj zemi
na územie primorne,

vhodné k obchodu. Pod Krehkom morak rozu—
rnieme tu breh Stredozemného mora Ae úzanie
Labulonovho kmenu alahaio (dľa Mat.4,13—15.)

k jazeru Genezaretakemu, lebo o Kaiamaume aa
hovo le ležalo na končinlch Zabuionových a
.Noitalimových.

1) luchar nrovnany' eo alla m oslom, ktorý sakojno medz hradami ulotí. o svojom dobrom
=. i, ku ktorému úrodné údolie .leereel a čaaf

gal ejakého pohoria ärí, oddava aa pokoju a nadťarchy. odnakajůc p y avojho uzemia fénickým
kupcom za dobrú pldru; a mal by bojovať za evo
bodu radšej platí dali avojlm uliakovateľom.

') Bude ľudu izraelakdmu napomocl, ako ktoro
koľvek pokolenie v lzraeli. Danove pokolenie bolo
zvldltne skrze Samaona, sudcu, na pomoci ľudu
izraelakemu za časov ťalkých.

6) Vedľa ctnosti zmntlioati stojí u pokolenia
Danovho ako vlastnoat jeho povahy: lativoaťa

l) Zabulonovi sľubuje

takto chytraclvo; Ľreio prirovnáva aa rohatdmu hadu,kíory' v piea || na ceate v llhuje :\ svojím jedom
kohom veľmi nebezpečný ýva.

5) Jakub v 'aiovuje svoju dôveru v Boha. Nie
ktorí vyklada i vidla v tom imobu na Boha,aby
Danovo kblenle : nobel ia od nepriateľov vy
trhol ale jeho potomkom avojej pomocí, avojoj

apday v polrebo vôbec poľria i; iní zae hovoria,„tu (od Jakuba) žiadnu a aenio je všetko to
blaho, ku ktorému pokolenie i?.novo, ako i oetatne
pokolenia s lupracujů, a ktoré tak mnohonásobne

nemoc Bo! v elarom zlikone predobrazovala aoni“ apinll a dokonal. A tak a Jakubove slova:
nie aloe výlučne, ale hlavne na Moniúia vzťahujú.
(Hummelauer )
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nim, a!)on bude mu zbraňoum zadku.
20. Aserov chlieb bude tučný ') a

on dávat bude rozkoše kráľom.
21. Neftaii, ako jeleň vypustený,

a vydáva ln'ásné výmiuvnosti.“
22. Syn rastúci Jozef, syn rastúci ')

a krémy na pohľad; dcéry “) rozbe
sa po múre.

23. Ale rozhorčili ho a vadili sa
(s ním) i zdvideli mu majúci strely.“

24. Avšak zostal v sile jeho luk a
rozviazaly sa svazky jeho ramien a
rúk skrze ruky MocnéhoJakubovho 7):
stadiaľvyšiel pastier, kameň lzraeiov.

25. Boh tvojho otca bude tvoj po—
mocnik, a Věemohúci požehná ťa po
žehnaniami nebeskými shora; po
žehnaniami priepasti ležiacej dole,

požehšianiami pŕs a materského ži—vota.
26. Požehnania tvojho otca budú

silnejšie nad (požehnania jeho otcov,dokúd' neprij e túžba vŕškov več—

1) Hoci l Gada napadne nepriateľské vojsko.
on ne tuhne; smele uderl nah a aaienie na

dajúclch. (iadovcl vysnamendvali sa nielen ako
hati pastieri na svojom území sa Jordlnom, ale

i ako udatnl bojovníci pri zaujatí seme.
!) Pokrm. Aaerov kraj bude na výborne pokrmy

bohatý, tak že i krdlom bude dodava! lahôdky.
!) Alebo: Nettall, útla bylina, vyrastie na vy—

soký a bujný strom.
4) liehu: Mladý ovocný strom je Joset, mladý

ovocný strom je Joaet vedia studnice; ratolesti
rozkladajú sa po múre.

Dvory: hebr.: Dcéry ovocného stromu, t. j.
rato ti. — Pre početne potomstvo prirovndva aa
Joni ovocnemu stromu.

0) 'i'. j. ne riateiia. Jakub pamltd na n nie
Josefom od ratov a od Putltlrovej hany. A ani
Josefovi potomkovia nebudú bez nepriatelov.

7) Hebr.: Avšak zostal v alle jeho ink a po
roahýbal sa ramen! jeho rúk rukou Mocneho
Jakubov o. —-Ramená jeho rúk: sila jeho rúk.
lacný Jakubov: Boh.Ako Joael,praotec. premohol
nepriateľskú ndstrahy, tak dokažu sa i jeho po
tomcl v mnohych bojoch proti nepriatelom all
nými. lebo doatava sa im zvlastne] ochrany a
podpory Božej. a od toho času bol niekdajší pa

ar lramenom. skalou, neohrohanoupomocoupree .

') Požehnanie Vlemobúceho splní sa v hojnom
požehnanl : neba v datdl a v rose, so zeme v pra
meňoch s potokoch. zo suda v hojnom rozmno
leni a : mstlek v početnom potomstve; potomcl
Joselovi nebudú mať nedostatku časných dobrôt.

Plan-mav. titani- 'IAkoaa I.

til

ných “: nech budú nad hlavou Joze
tovou, a na temeni Nazarejského')
medzi jeho bratmi.

27. Benjamin, dravý vlk, ráno bude
jesť korisť a večer rozdelí lúpež. ')

28. Všetkých týchto je dvanásť
pokolení izraelských a to im hovoril
ich otec, i požehnal každého oso
bitným požehnaním.

29. A prikázal im ariekol: .la bu
dem pripojený k svojmu ľudu: po
chovajte ma u mojich otcov v dvo—
jitej jaskyni, ktorá je na poli hetej
skěho Efrona.

30. naproti Mambre v zemi kana—
nejskej, ktorú kúpil Abraham spolu
s tým poľom od hetejského Efrona
na dedičný hrobitov.

Tam pochovali jeho i Sáru.
jeho manželku, tam bol pochovaný
Izák s Rebekou. svojou manželkou.
tam leží pochovaná aj Lia.

32. A ked dokonal rozkazy, ktoré
synom dával, složil svoje nohy ') na
poste! a umrel; i pripojený bol
k svojmu ľudu.

H LAVA 50.

Synovia pochovávajú Jakuba. Bratia od
prosujú Jozefa. Smrť Jozefova.

]. Ked to Jozef videl, padol na
tvár otcovu, plakal a bozkávai ho.

!) ini prekladajú: i'ožehnania tvojho otca sú
pinejlle (cite bohatžie), než požehnania mojich
otcov. dokhl neprijde túžba vrlkov večných.
Dia toho prs otec Josefovi toho a elte viac po
žehnania, n l jemu niekdy jeho rodičia riaii.
Dve veci obsahovalo b požehnanie .laku vo:
plnosť polehnania a je o trvanie, kým ono do

elnosti požehnanikráľovstvaMeasidiovhonajde.tomto amyale prešiel preklad Vulgai : . úd
ne rljde túžba vŕškov večných“, do lĺyturgickeho
u vania v lltanlaeh o Srdcl Jelilovom. Spasiteľ
(a tým nepriamo milosrdne srdce S ltelovo) je
.túlbon prastarých vrikov', t. j. lom túžby
sveta praveku.

3) T. ]. oddeleného. Odddený je Jose! od svojich

bratov, nakolko tnad nich vyvýiený, teda: knielata medzi jeho ratml.
!) Benjaminovo pokolenie bude bojovne, ale

i ndstlne. Rano, večer toľko, ako vldy.
4) Predtým sedel na pokraji svojho iotka. ked

dolehnal, stiahol svoje nohy naspat na lůžko;
lahol si ako na odpočinok

tl
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2. A rozkázal svojim služobníkom
lekárom, aby otca voňavými vecmi
pomazali. ')

3. Kým lekári vykonali, čoim bolo
rozkázané, minulo štyridsať dni ; lebo ky
taká bola obyčaj pri mazaní mŕtvych
tiel; ioplakával ho Egypt sedemde
siat dní. ')

4. Keď pominul čas Oplakávanie,
hovoril Jozef čeľadifaraonovej: Jestli
som našiel milosť vo vašich očiach,
povedzte íaraonovi,“

5. že ma otec zaprisahal a riekol:
Hľa, umieram a pochováš ma vmo—
jom hrobe, ktorý som si vzemi ka—
nanejskej vykopal. Teda nech odídem
a pochovám svojho otca, a sa zasa
vrátim. (Gen. 47, 29.)

6. I riekol mu íarao: Odídi a po—
chovaj svojho otca, jako ťa prísahou
zaviazal.

7. Tedy odišiel a išli s ním všetci
starejší domu faraonovho, i všetci
starší zeme egyptskej," '

8. dom Jozefov s jeho bratmi, okrem
deti. oviec a volov, ktoré nechali
v zemi Gessen.

9. Vsprievode mal ivozy a jazd—
cov: a bol to zástup nie malý.

10. Iprišii na holohumnicu Atad “>,
ktorá je za Jordanom: tu s velikýin
a náramným plačom slávne konali
pohrebné obrady za sedem dní.

11. Keď to obyvatelia kananejskí
videli, povedali: Toje veliká kvílenie
Egyptčanov.A preto nazvané je meno
toho miesta „kvileme Egy.pta'l

1) Zabalzamovanie mrtzylcb tlel bolo u Eyal.—
čanov vobyčajou: vykonava ho oaobitná tr

UyEg ptřanov trval smútok po smrti krá
l'ove)j72 dni. izraelci oplakával! smrt vu za
80 dni (Num. 21),no.), tak i Iojilšovu (Dent. 34,
S.), obyčajneho mŕtveho sedem dní.

3) Sám v amútočnom “má v ktorom dla egyptskeho obyčaju nechal at b u | vlasy riiat : noall
smútočné rocho nemohol iať k faraonovl, a bez
taraonovho dovolenia nemohol sa so svojimi bratmi
a a veľkým sprievodom vzdialiť.

4) Hebrz A šli a ním všetci aidlobnicl tara
o_novl,uradnici jeho domu a všetci úradníci zeme.

5) Goren Atad. (Holobumnica trnia.) Kde bolo
to miesto, neda sa uz určit.

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

12. Teda synovia Jakubovi učinili
tak, ako im rozkázal.

13. a doniesli ho do zeme kana
nejskej a pochovali ho v dvojitej jas

ni, ktorú kúpil Abraham spolu
s poľom na dedičný hrobitov od he
tejského Efrona naproti Mambre.

(Skutk.ap.7,16.)
14. A Jozef navrátil sa, keď otca

pochoval, so svojimi bratmi a celým
sprievodom do ypta

15. Po jeho (otcovej) smrti bálisa
jeho bratia a tu sebou hovorili.
Len aby nespamatal na krivdu, ktorú
trpel, a neodplatil nám všetko to zlé,
čo sme (mu) učinili.

16. A odkázali mu: Tvoj otec ešte
pred svojou smrťou nám prikázal,

17. aby sme ti jeho slovami po
vedali l): Prosím (ťa), zabudni na zlo
čin svojich bratov a na hriech i zlosť,
ktorú vykonali na tebe; aj- my pro
síme, aby si služobníkom Boha tvojho
otca túto neprávosť odpustil. Ked tc
Jozef počul, rozplakal sa.

18. A jeho bratia prišli k nemu
padli pred ním na zem a riekli: My
sme tvoji služobníci.

19. On |m odpovedal: Nebojte sa
či azda vôli Božej odporovať?“

20. Vy ste zamýšľali proti mm
zlé; ale Boh to obrátil na dobré, aby
ma povýšil,*“ako teraz vidíte, a mno

hých ľudí zachoval (pri ži(votne)45
21. Nebojte sa; ja budem chov!

| vás i vaše deti. A tešil ich, a vľúdne
i nežne hovoril s nimi. (Gen.47,12.

22. Tak prebýval v Egypte so vše
tkým domom svojho otcovým a ži
stoadesať rokov. A videl Efraima
vých synov až do tretieho pokolenia

!) Odkaz otrov akoby : druhého svetu má .
Jozefa amlerlteťne účinkovať.

8) Za to, čo na mi zvôle Bo j Ilalo, nesmi
ea bnevat na ľudí. Hebr..' Lebo: taom pod moon!
Belou? Áno, som, teda nesmiem sa po atlťl

to, čo : múdrej příčiny dopustil. Alebo: [ sea
ja anim za Boba? ie teda nemalem trestať mieňne o.

3) Správnejlie: aby učinil to. čo teraz vidí.
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] synovia Machira, syna Manaaaee
.ovho. narodili sa na kolenách Joze
fových. ')

23. Po týchto udalostiach povedal!(Jozel') svojim bratom. Po
lamrti navštívi vás Boh a vyvodiť
'vas z tejto zeme do zeme, ktorú

*Ľisahal Abrahamovi, lzákovi a Jabovi.
24. A keď ich prísahou zaviazal,

riekol: Až vás Boh navštívi, vy—
neste moje kosti so sebou z tohoto
miesta. ') (Joz. 24, 32.)

1)T. ;. od Joulaujehovlutnó vjhlaaenuluboll.

1) Jeho proaha. aby ho v uaľobenelarmlchovali ako jeho otca. bola vyplnena od. 13,

83

25. lumrel, keď doplnilstoadeaat

rokov svojho života. A ljimmazulihovoňavými vecmi a uloží do truhly
v Egypte.

19); jeho koatl uložlll na od

(Jon.24, 82) Svltl oleovla vdla vřptakom Jo
zefoviobraz .leith Krlata.Nevhný tpredanýbol od bratovza20.th mých. trpeluponlhnle
vo vnem. ale pomocou Belou : temnlee vytvo

bodů atal aa kniežaťom ar“planom Egypta a vyavo ltel'om ilvota (od amrtl hladu) pre mnohých
lult. Tak atal aa predobrazom Vykupiteľa, nevin
ného baran ka veľkonočného, ktorý bol za 3!)ltrlc

borných do rúk nepriateľ.;m1d." a na amrtodaůdený. Ale okru: avoju am na |x|-lll atal aa
Boh-člov,ekJežiš Krlalua ,Spulleľom aneta' apo
mukach. smrti a tme hrobovej ehm avo'e alavne

vzkrieaenlea nauebovatapenlevzšylenboprv-pravicu avojho Otcovu u večne
iveta a za audcu viellrýchl'u

ok prl Sicheme.
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EXODUS.

Druhá kniha Mojžišom menuje sa dľa svojho obsahu Exodus čiže Vy'deuie,

Odchod, ponevúč po spomínaní útlsku Izraelitov v Egšľte rozpráva o ich o chode! tej zeme. Opisuje zázračné ich vysvobodenie skrze ojžlša, podivné ich opatro—
vanie a vedenie na úšti, oznámenie desatoro prikázaní na hore Sinai, ustanovenia
občianske a bohoslu ebné a vystavenie stánku Božieho. Dejiny druhej knihy Moj—
llšovej obsahujú v sebe dobu asi 145 rokov, od roku2369 až do roku 2514 po stvo
rení sveta.

Celú knihu môžeme na tri čiastky podeliť.
Ako na úvod opakuje svätý spisovateľ mena synov Jakubových, ktorí do

Egypta prišli (1. 1—5) a hned začína rozpravat, a to:
a) vprvej čiastke prednáša Mojžišove deje v E te, všetko to, čo sa tam

v záujme ľudu izraelského stávalo až do tej chvi e, v ktorej ho tvrdý farao

prepustil, (1, 6—12, 36.)I;) V ruhej čiastke opisuje cestu lzraeiitov z Egypta až ku hore Sinai, a jako
ich Boh mnohými zázrakmi pripravoval na hodné prijatie jeho za'kona.
(12, 37—23, 33.)

v) V tretej čiastke hovorí o smluve, ktorú Boh s lzraeiitmi pod horou Sinai skrze
Mojžiša uzavrel, s o milostivom obnovení smluvy, ked ju Izraeliti ha—
nebným spôsobom zrušili, (24—40.)

Obnovenie smluvy spečatené bolo vyznačením ludu izraelského, že po
zhotovení stánku umiuvy Boh sám naplnil ho svojou slávou, ustanovil svoje by—
dlisko medzi vyvolen'm národom. Tak, že izraeliti celkom správne mohli o sebe

vedať: Nieto druhé o národa tak vyznačeného, ktorý by tak blízko seba mal
ha, jako je Boh náš, ktorý slyší všetky naše prosby.___—

HÍLAVA ]. 6._A keď on umrel a všetci jeho
Rozmnoženie synov izraelských vjl-lgypte brehu a “?“?“ ten (Od: _

a ich trápenie. 7. synovm izraelskí rastli a mno
1 Tieto sú“ mená s nov izrael—mi sa, ako by zo zeme vyrastali, a

skýčh ktorí vošli s Jyakubom do veľmisarozmohli,tak,že naplnili zem.
Egypta, každý prišiel so svojou ro- 8.Ytom povstal novy kráľvEgypte,
dinou: .) ktory mč nechcel vedieť o Jozefovi;

2_ Ruben, Simeon, Levi, Juda, 9. a riekol svojmu ľudu: Hľa. lud
3. lzschar. Zabuion a Benjamin, BYPOVizraelských .le početný 8 Sll'
4. Dan a Neftali, Gad a Aser. neiěí než sme my
5. A bolo všetkých tých duši, ktoré 10. Majme sa k tomu. aby sme ho

: bedra Jakubovho pošiy, sedem—opatrne ') utlačili, že by sa príliš ue
desiat'); Jozef však bol v Egypte. rozmnožil: a keby povstala vojna

:; ('ehde so svojím ma etkom. !) Poradne sa o nejaký ::|!)ch spôsob, litoVtom je “it-ný aj oni, ktorý už pred .la- rý'm by sme Ich potlač-l . vo výv no . rozmnokubombolv &nb. hnal usa



M

proti nám, aby sa azda nepripojil
k našim nepriateľom, a keby nás
premohli, nevyšiel zo zeme.

11. Preto ustanovil nad nimi do—
zoroov robôt, aby ich trápili ťažkými
prácami '): i vystavili faraonovi mestá
skladov Fitom a Ramesses.

12. Ale čim viacej ich utláčali, tým
viacej sa rozmnožovali a vzrastali.

13. A Egyptčania nenávideli sy
nov izraelských, sužovali ich, po—
smievali sa im

14. a strpčovali im život ťažkými
prácami v hline a tehlách i všelijakou
robotou, ktorou ich v prácach poľ—
ných utiskali.

15. Tu kráľ egyptský riekol ba—
bám hebrejským, z ktorých jedna me
novala sa Sefora, druha Fua,

16. a prikázal im: Ked budete po
máhat Hebrejkám a prijde čas pó—
rodu: ak bude chlapec, zabite ho“:
ak dievča, nechajte ho živé.

17. Ale baby sa bály Boha a ne—
činily dl'a rozkazu kráľa egyptského,
lež (i) chlapcov nechávali na žive.

18. Kráľ povolal ich k sebe a rie—
kol im: Pmčo ste to učinily, že ste
chlapcov na žive nechávaly?

19. Ony odpovedaly: Nie sú He
brejky ako Egyptčianky; ved tie samy
vedia babiť a prvej, než k nim prij—
deme, rodia.

20. Preto Boh dobre činil tým ba
bám; a ľud rástol a náramne zosil
nieval.

21. A že sa baby bály Boha, vy
stavil im domy.“

22. Tu farao prikázal všetkému
svojmu ľudu a riekol: Každého
chlapca, ktorý sa narodí, hoďte do
rieky; každé dievča nechajte.

!) Aby sa im odcheelo zakladat čelade.
!) Hebr.: A vldlte, že už rodí, ak bude chla

zablteho hneď. m
!) T.]. dal lrn hojnú rodinu a žehnal lch |na

ietkom.

DRUHÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

H LAVA 2.

Mojžišovo narodenie; jeho vychovanie na
dvore kráľovskom; jeho útek a ženba.
Utláčani Izraeliti nariekajú nad svojím

osudom.

1. Po týchto udalostiach vyšiel
muž z domu Levi a vzal si ženu zo
svojho pokolenia.

2. Žena počala a porodila syna“;
a vidiac, že je pekný, skrývala ho
za tri mesiace.“ (Žid.11,23.)

. A keď ho nemohla dalej tajit,
vzala košík z rohože, vymazala ho
zemskou smolou, i položila doňho die—
ťatko a vyložila ho do šariny na brehu
rieky,

4. a jeho sestra stála zdaleka &
dávala pozor, čo to bude.

5. Hľa, (v tom) sišla dcera farao
nova, aby sa v rieke kúpala: a jej
dievky prechádzaly sa po brehu rieky.
Ked zazrela košík v šarine, poslala
jednu zo svojich služiek; a keď ho
tá riniesla, (su. ap. 7,21;Žid.11,3.)

.otvorila ho, a uzrela v ňom pla
čúce dieťatko a bolo jej ho ľúto a
riekla: To je z nemlúvňat hebrej
sk ch.

.Seatra chlapčekovajej riekla: Či
mám íst a zavolať ti ženu Hebrejku '),
ktorá by mohla odchovať dieťatko?

8. Odpovedala: ld. Dievka odišla
a zavolala svoju matku.

9. Tej riekla dcéra faraonova:
Prijmi tohoto chlapca a odchovaj mi
ho; ja ti dám tvoju mzdu. Žena vzala
a chovala chlapca; a keď odrástol,
dala ho dcére faraonovej.

10. Tá ho priala za syna a dala
mu meno Mojžiš', rieknuc: Lebo som
ho z vody vytiahla.

11. V tých dňoch, ked Mojžiš vy
rástol, vyšiel ') k svojim bratom a

1) Mojžiš mal jednu atarllu sestru a jedného
staršieho brata

lí Aby ho do vody hod]! a utopil nemunla.
3) Egyptu-aka by sa na to nebola dala.
4) Tolko, čo z vody vytiahnutý.
5)Z palác vktorom žl], na mimio, kde hn

eliti konnll ro tu. Dľ- Sk. ap. 7. 23 mal Moj-ll
vtedy 10 rokm.
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videl ich súženie, a jako človek Egypt—
čan bije ') jedného z Hebrejov, jeho
bratov.

12. A ked sa sem a ta okolo seba
poobzerai a videl, že tu nikoho nieto,
zabil Egyptčana a skryl ho v iesku. ')

13. Na druhý deň vyšie zasa a
videl, ako sa dvaja Hebrejci vadia;
iriekoi tomu, ktorý krivdu činil:
Prečo ty biješ svojho blížneho?

14. Ten odpovedal: Kto ťa usta
vii za knieža a sudcu nad nami?

i ma chceš zabit, ako si včera za
bil Egyptčana? Mojžiš sa zľakol a
riekol: Ako vyšla na javo tá vec?

15. Aj íarao počul o tejto veci a
hľadal zabiť Mojžiša; ale Mojžiš ušiel
od jeho tvári a zdržoval sa v zemi
Median“) a osadil sa pri studni.

16. Mal však madianský kňaz“)
sedem dcér, ktoré prišly a chceiy
nabrať vody a naplniť valovy, aby
napojily stáda svojho otca.

17. Potom prišli pastieri a odohnaii
ich: ale Mojžiš vstal, bránil dievčatá
a napojii ich ovce.

A ked sa navratily k Ragu—
eiovi'), svojmu otcovi, riekoi im: Prečo
ste (dnes) skorej prišiy, než obyčajne?

19. Odpovedaly: MužEgyptčan vy
svobodil nás z ruky pastierov, anoi
vodu s nami naberal a napojil ovce.

20. On však riekol: Kde je? Prečo
ste pustili (toho) človeka? Povolajte
ho, nech si zaje chleba. ')

') ('hcejúc ho zabit.
2) Sv. Písmo oprávnenost tohoto činu (vraždy)

neschvaľuje,hoc sa on iz lasky Holišališovej k svojmu
utlsř-nnemu ľudu a z jeho spraved iveho sm šľania
dn pochopit a akosi ospravedlnit. Mojžiš d horeč

ným (40 ročojm) uprchlíctvom v samote púštimadianskej trpel za nerozvsiený svoj čin.
1) Srov. Genesis 215,2. Dia 8, 1. bydieii Madis

niíi nedaleko Horehn.
4) T. ]. knieža a spolu khaz praveho Boha jako“.

Melchizedech.
6) Meno toto robi tazkosti; lebo Mojžišov test

nazýva sa neskôr .ietro. Dia niektorých znamenalo
by meno Jetro asi toľk jako ..tesl' dľa iných
bolo by Jetro alebo lingua meno znamenajúce knie
žsclu alebo kňazskú dOstojnost tohoto nsěelníka
kmenu madianskeho. Raauel— priateľ Boli

u'i Aby si s nami jedol. Pod slovom chlieb
rozumie sa vôbec sk koľvek pokrm.
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21. Mojžiš prisahal, ') že bude bý—
vať sním. A dostal jeho dcéru, Se
ľoru, za manželku. (_Exod.18, 2. 3.)

22. Ta mu porodila syna, ktorého
nazval Gersam, ') lebo riekol: Cu
dzincom som sa stal v cudzej zemi.
A porodila druhého; toho nazval Elie
zer, lebo riekol: Boh môjho otca,
môj spomocník, vytrhol ma z ruky
faraonovej.

23. Po dlhšom však čase kráľ egypt—
ský umrel: a synovia izraelskí ho—
rokovali a hiasite kričali pre roboty
a vystúpil ich krik od robôt k Bohu.

24. A počul ich mirek a rozpa
miitai sa na smluvu, ktorú uzavrel
s Abrahamom, izákom a Jakubom.

25. ] shliadol Pan na synov izrael
ských a poznal ich.“)

HLAVA 3.

Boh zjavil sa Mojžišovi v horiacom kri;
povolal ho a poslal k faraonovi.

1. Mojžiš však pásal ovce Jetra,
svojho svokra (testu), kňaza madian—
ského. Ked hnal stado hlbšie na
púšť", prišiel (až) k vrchu Božiemu,
Horebu. '

2. Tu sa mu zjavil Pan ') v plameni
ohňa z prostriedku šípového kra: a

videl, že ker horí, a nezshkara.7, 30.)
3. Preto riekoi Mojžisš:aPôjdem

podívat sa na ten veiiký zjav, prečo

ker nezhori.

1)"Hehr.:u neho.
ť) Alebo Mojtu slúžil niekoľko rokov u .letra

skôr nez dostal jeho dcéra za ženu, alebo Gel-m
narodil sa mu po rokoch manželstva.

') Niekedy zda sa, že Boh nepočnje a nevidí,
kým po dosiahnutí vpredurěenej miery navitívenia
navoisnie svojich oeshliadne, vec nevyletri a ne
sddi.V ok podáva nasledujúca ro rava. Asi
40 rokov travil Mojžiš v zemi madia

ročneho muža (Ea. 7,7.)lgovolal ho Bohvutelenom zjavení na vrchu neb za vysvoboditeľa

4) Ďalej od Cerveneho mora.
svojho ludu.

5) Vrch Horeb je hora Sinsi.
!) Boh sa sjavi nakoľko ho zlu-ak dal na jave

a bolo ho siyšata o : kra hovorí.

A privolii Mojžiš ktomu, aby bydlo!
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4. Vidiac však Pán, že ide, aby
sa podíval, zprostriedku kra zavolal
na neho a riekol: Mojžišu, Mojžiša!
On odpovedal: Tu som.

5. A on (Boh) riekol: Nepribližuj
sa sem; vyzuj obuv so svojich nôh “,
lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem
svätá.

6. A riekol: Ja som Boh tvojho
otca, Boh Abrahamov, Boh lzakov
a Boh Jakubov." Tu Mojžiš zakryl
svoju tvár, lebo sa neopovážil po—
zrieť na Boha.

(Mat.22,82; Mark. 12,26; Luk. 20.37.)
7. A Pán mu riekol: Videl som trá—

penie môjho ľudu v Egypte a počul
som jeho krik pre tvrdosť tých, ktorí
sú ustanovení nad robotami;

8. a preto, že znám jeho bolesť,
sostúpii som, aby som ho vysvobo—
dil z ruky Egyptčanov a vyviedol
z tejto zeme do zeme dobrej a prie—
strannej, do zeme, ktora oplýva mlie—
komamedom') na miesta Kananej
ského, a Hetejského, a Amorrhej—
ského, a Ferezejského, a Hevejského
a Jebuzejského.

9. Teda krik synov izraelských
prišiel ku mne a videl som ich trá
penie, ktorým ich Egyptčania sužujú.

10. Nuž pcd', a pošlem t'a k farao—
novi, aby si vyviedol môj l'ud, ay
nov izraelských, z Egypta.

(Žalm.1(i4 26.)
11. A riekol Mojžiš Bohu: Kto som

ja, aby som išiel k i'araonovi a vy
viedol synov izraelských z Egypta?

12. On mu riekol: Ja budem ste
bou'); a toto ti bude znamením,ze"

|_)'l'o bolo na Východe znamením úcty; boat
vstupujú na svale mleata

2) Týmto trom cľriaľúbii Boh zem Kanaan, ktoraaa mala dostat In a týmito bol ľud izraelský

iných Mmdov odlúčený. Mo'žil len teraz roma].že hľadíina zazrak onl sa k zem alebo
zak va jako aud (a.pnlirat.19,13.) svoju m:
plal om.

') Do zeme, kde je hojnoal všetkých veci nielen

k vyžitin hvobec, ale i k pohodiln a obvcaeleniupotrebných.
4) Boh uznáva lo lllovi, že vykonať to,čo mu

ukla nedostačnjíio oprtrodaenô schopnosti; ale
pasme zje ho alu m, to všetko výkona a pomocou ou.
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som ťa poslal: Ked vyvedieš môj lud
z Egypta, obetovať budeš Bohu na
tomto vrchu. “

13. Mojžiš riekol Bohu: Hľa,ja pôj
dem k synom izraelským a poviem
im: Boh vašich otcov poslal ma k vám.

k mi rieknu: „Ktoré je jeho meno?“
o im odpoviem?“

14. Tu riekoi Boh Mojžišovi: Ja
som (ten), Ktorý som. Riekoi(dalej):
Tak povieš synom izraelským: Ktorý
je '). poslal ma k vám.

15. Riekoi ešte Boh Mojžišovi: Toto
povieš synom izraelským: Pán “, Boh
vašich otcov, Boh Abrahamov, Boh
lzákov, a Boh Jakubov poslal ma
k vám: to je meno moje na veky a
to je spomienka moja ') od pokolenia
až do pokolenia.

16. ld, a shromaždi starších Izrael
ských, a hovor im: Pán, Boh vašich
otcov, ukazal sa mi, Boh Abrahamov.
Boh lzákov, a Boh Jakubov, a riekol:
Navštevoval som vás, a videl som
všetko, čo sa vám prihodilo v Egypte.

17. [ riekol som si, že vás vyve—
diem z trápenia egyptského do zeme
Kananejského a HetejskéhoaAmorr—
hejského a Ferezejského a Hevej
ského a Jebuzejského, do zeme, te—
kůcej mliekom a medom.

18. A poslúchnu tvoj hlas: a pôjdeš
so staršími lzraeia k egyptskému krit
ľovi a povieš mu: Pán, Boh hebrej
ský. nás povolal; pôjdeme tri dni

1) ilebr.: Slúži! budete Bohu na hore. — Teda
mivrnt k vrrhu Božiemu a vysvobodeným ludom
bude tl znamením mojej pomoci.

1) Boh iiebrejov bol iaraonovi nemam ,a vše—
obecne meno Boha El (Elchim) bolo He rejcom
s ostatnými Scmitami spoločné. Predpokladajúc,

od to sa ho starší ludu spýtajú, ktorým menom nazve
red faraonom Boha Abrahama, haiku a Jakuba,
ojlllc pýta sa Boha: ('o im odpoviem?

3) Sprivnejšie: Ja som.
4) Heba: Jahve.
5) T. j. tak ma bndú spominal, menovatna veky.

Meno podstatné lie aamemu Bohu patriace.
Jahoe označuje Boba, jako skutočne jeatvujúoeho.
Boh je ." stvnjúcl', ktorý sam od seba a skrze

seba je. Fire absolutne potrebna bytnoal, kionlInna! ka dello bytia, každého života a každej do—
onnicstl v sebe sjednocuje.
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cesty na púšť, aby sme (tam) obe—
tovali Pánu, Bohu našmu.

19. Ale ja viem, že vás kral egypt—
iký neprepusti, aby ste išli, leda sil—
nou rukou. ')

20. Preto vystriem svoju ruku a
biť budem Egypt všelikými svojmi
divy, ktoré konať budem medzi nimi;
potom vás prepustí.

21. A dám milosti tomuto ľudupred
Egyptčanmi,a ked budete vychádzať,
nevyjdete naprázdno; ')

(Exod.11, 2; 12, 35.)
22. ale každá žena') nech si žiada

od svojej súsedy a od svojej hospo
dyne strieborné a zlaté nádoby i šaty:
ipokladiete ich na svojich synov a
dcéry, a tak akosi olúpite Egypt. ')

HLAVA 4.

Boh dava Mojžišovi moc zázraky činiť;
Mojžiš sa vymiúva, dostava Árona na po—

moc; odchádza do Egypta.

1. Mojžiš odpovedal a riekol: Ne—
uveria mi, ani nebudú dbať na môj
hlas, ale povedia: Nezjavil sa tebe
Pán.

2. Tedy riekol mu: Čo je to, čo
:lržlš v ruke? Odpovedal: Palice.

3. [ riekol Pán: Hod ju na zem.
Bodil (ju), a premenila sa na hada,
tak že Mojžiš zutekal.

!) leda silou mocou odo mňa ktomu prinútený.
!) Ti, za ktorých Boh vyslretýma rukami bo

Iuje, nemajú vychadzat ako robi-dcl.
!) Dia 11, 2. prosili aj chlapi.
4) Nie je tu reč o podvodnom vypožičanl a od

:udaenl drahocennoati. izraelské ženy (i chlapi)
maly si cd anptřanov skvosty a sviatočné laty
vyprasil. Boh chcel učiniť, ab ich prosby boly
vyniyňane. Trikrát sa prízvukuje, že Boh dal ľudu

milosť u Egyptčanov. Fgřptčania zo zkůaenýchtrestných zlzrakov poznal pravého Boha imel—
skeho, jnko Boha najsllnejlieho a najhroznejlieho,

rý za svoj lud bojuje, preto hľadeli si ho
nakloniť a smicriť dobrovoľnými darmi. Boh za
svoj iud porazil \'ladiirn eg) piskeho ijeho bohov,
vyprosene dnhocennosti môžeme právom ova
lovat m korisť po boji. Na kon dostali .gypt
!nnia náhradné v tých zem ach, ktoré Hebrejci
o siiiia Emplřania obdržali, a Hebrejci dostali
053“:er zn (nike roboty. ktoré konali; ako hc
vori pôvodca Knihy Múdrosti (10, 17.): .A (mn—
dmst) navrlitlla spravodlivým mzdu ich prdee'.
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4. l riekol Pán: Vystri svoju ruku
a chyť ho za chvost. Vystrel achy—
til '), a (had) obrátil sa na palicu.

5. „Aby uverili — rečie '),— žesa ti
zjavil Pán, Boh ich otcov, Boh Abra
hamov, Boh Izákov, a Boh Jakubov.“

6. A zasa riekol Pan: Vlož svoju
ruku za ňádra. Ked ju vložil za ňádra
a vyňal ju, bola prašivd, biela jako
sneh.

7. Vlož, reěie, zasa svoju ruku za
ňadra. Vložil a vyňal ju zasa, a bola
jako iné telo.

8. Jestli by ti —-hovori — neverili
a na reč prvého znamenia ') poslúchať
nechceli, uveria slovu znamenia dru
hého.

9. Keď by ani týmto dvom zname—
niam neverili, ani tvojho hlasu ne
posiúchli, naber vody z rieky a vylej
ju na suchú zem, a to všetko, čo si
z rieky načrel, premení sa na krv.

10. Riekol Mojžiš: Prosim, Pane,
nie som výmluvný od včerajškai od
tretieho dňa (od mala) a (od tej
chvíle), jako si mluvil k svojmu slu
hovi, je môj jazyk neohybnejší a ťar
bavejší.

11. Riekoi mu Pán: Kto dal ústa
človeku? Alebo kto učinil nemého
a hluchého, vidiaceho a slepého? Či
nie ja?

12. Teda id a ja budem v tvojich
ústach a neučím ťa, čo máš hovoriť.

(Matúš 10, 20.)
13. On však riekol: Prosim, Pane,

pošli toho, ktorého poslať máš.“
(Gen. 49, 10.)

14. Rozhneval sa Pán na Mojžiša
a riekol: Tvoj brat Aron, levita,
viem, že je výmluvný '), hľa, on ti

1) Akt poslušnosť a jaiui vieral
!) Tieto znamenia som ja učinil, aby si ich aj

ty pred nimi tak činil a aby uverili.
3) Na reč tým zdznčným znamením potvrdenú.
4) Polli niekoho iného, achopnejileho.
6) Boh sa nahneval na Mo žila, nezbavil ho.

jako aula Mojžiš úini, jeho p rodzenej vady, u
mala mu ostať; bolo to nponlhnle pre neho a trest
za jeho vlhavost. hen Árona dal mu na pomoc.
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prichádza v ústrety, a keď ťa uvidí,
radovať sa bude zo srdca. ')

15. Hovor k nemu, a vkladaj moje
slová do jeho úst; a ja budem v tvo
jich ústach, i v jeho ústach, a uka
žem vám, čo mate činiť; (Exod.7, 2.)

16. on bude za teba mluvit kľudu
a bude tvojimi ústami; a ty budeš
jemu vtom, čo Bohu prislúcha. ')

17. Vezmi do ruky aj túto palicu,
tou budeš činiť tie znamenia.

18. Mojžiš odišiel a vrátil sa kJe
trovi, svojmu testovi, i riekol mu:
Pôjdem a navrátim sa k svojim bra—
tom') do Egypta, aby som videl, či
ešte žijú. Jetro mu riekol: ld v pokoji.

19. A Pan riekol Mojžišovi v Madi
anc: id avráť sa do Egypta, lebo vy—
mreli všetci, ktorí hľadali tvoju dušu.

20. Vzal teda Mojžiš svoju man
želku a svojich synov, vysadil ich
na osla a vracal sa do Egypta, nesúc
v ruke palicu Božiu.

21. Navracajúcemu sa do Egypta
riekol Pán'): Hlad, aby si všetky za
zraky, ktoré som složil do tvojej ruky,
činil pred taraonom; ja zatvrdim jeho
srdce“) a neprepustí l'ud

22. A povieš mu: Toto hovorí Pan:
izrael je môj prvorodený syn.“)

23. Povedal som ti: Prepusť môjho
syna, aby mi slúžil; a nechcel si ho
prepustiť, (preto) hľa, ja zabijem
tvojho prvorodeného syna.

24. A keď (už) bol na ceste, na

!) 'l'. j. ochotne to prijme, aby ti bol pomocníkom.
') "obr.: A ty budeš jemu za Boha, t. j. budeš

mu to, čo som ja tebe.
3) K pribusným. Hlavnú vec Mojllš zamlčal, aby

ho test a lens nezadržovail.

4)'Žprevnejlie: Pan riekol; Ked sa navritiš do
6) Boh utvrdil srdce faraonovo tak, že sa lano

skutočne sam utvrdil. K 11: faraona tlačil trest,

bol hotový rrepustiť lud; ed úzkosťpominuia, uiinač smýšľa To predvedcl Boh,a predsa odnimat
treaty od neho, tak deptišťajúc zatvrdnutle lano
novo.

') tmel mildetto nosia lasku. ktorú patri prvo
rodeaemu pred vše ými národmi, preto še nie
kdy Syn Bozi : neho vezme lete na seba.
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hospode, stretol sa s nim Pan a chcel
ho zabiť. ')

25. Sefora vzala hned velmi ostrý
kameň, obrezala predkožku svojho
syna, dotkla sa jeho nôh') a riekia:
Ženich krvi si mi!"

26. A nechal ho, keď bola riekla:
Ženich krvi si, pre Obrezanie.

27. Pan však riekol Áronovi: ld
naproti Mojžišovi na púšť. l šiel
mu v ústrety na horu Božiu a po
bozkal ho.

28. A Mojžiš vyrozprával Áronovi
všetky slova Panove, ktorými ho

p2211111,a znamenia, ktoré mu pri
29. Potom išli spolu a shromaždill

všetkých starších synov izraelských.
30. A Áron mluvit všetky slová,

ktoré hovoril Pan Mojžišovi; (Mojžiš)
činil znamenia pred ľudom '

31. a ľud uveril. A ked počuli, že
Pan navštívil synov izraelských a
shliadol na ich trápenie: padli na
zem a klaňali sa.

!?

HLAVA 5.

Farao nechce Mojžiša vysl šat; ešte tvrd
šie nakladá s tzraelitmi; l'u preto reptli na

Mojžiša; Mojžiš narieka pred Bohom.

1. Potom prišli Mojžiš a Áron a
riekli faraonovi: Toto hovori Pán '),
Boh izraelský: Prepusť môj ľud, aby
mi obetoval na púšti.

!) Anjel i'únov hrozil Mojiilovl smrťou, lebo
neobrezai Eliezera. Mozno, ta to nebolo vinou Moj
Movou, a anjel chcel takto rlmat Satoru it tomu.
aby privollia obrou! syna. eslulalo aa, aby syn
Vysvoboditel'aludu hebrejského taký dotettlý ohrsll
zanedbal.

!) Azda sa predkoika dotkla nohú dietata. 'l'o
brala Seiora za stý znak. Dia Exod. 18, 2. tu
pustil Mojžiš Seioru i s jej synom. Teda: Se ora
opustila Mojiiša, neopovuiac sa ďalej s nim isť,
lebo sa domnievala, že je u Boha v nenávisti, a
že sa mu k jej otcovi.

') Hoc je Mojžiš jej manu], predsa je iprisi'ú
bite! budúceho nešťastia; a preto nechce sa jej
s nim do !" ypta. A! keď videla, že všetko. čo loj
lil konal, (astue aa darilo. navnitlia sa k nemu.
til. 18.Mojžišvulsoaebon svoju lenu bez prikaaa
Balleho; a preto, to by mu na prekalku byťmohla.
dopustil Pen, ie ho opustila.

4)Hebr.: Jahve. Farao prvý raz počuje toto meno.
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2. Ale on odpovedal: Kto je Pán,
aby som poslúchol jeho hlas a pre

Ľsíii lzraeia? Pána nepoznám aaela neprepustím.
3. lriekli: Boh hebrejský povolal

mis, aby sme šli tri dni cesty na

Bílí)“,a obetovali (tam) Pánu, našmuhu; aby azda neprišiel na nás mor,
alebo meč.

4. Kráľ egyptský im riekoi: Prečo
(ty). Mojžišu a Árone,odvádzate ľud
od ich prac? ') Idte k svojim robotami

5. A larao riekol: Mnoho je ľudu
(toho) v zemi, vidíte, že zástupu pri—
budlo, a čím viacej, keď im dáte od—
počinúť od robôt?

6. A toho dňa rozkázal úradníkom
robôt a poháňačom ľudu a' riekol:

'7. Nedavajte už viac ľudu plevy
na robenie tehiel, ako prvej; ale sami
nech idú, a sbierajú stmisko.“

8. A ten istý počet tehiel uložite
na nich, ktorý prvej vyrábali, a v ni—
čom im neuľavíte; lebo ved zaháľajú
a preto hovoria: „Podme a obetujme
našmu Bohu“.

9. Nech sa viac obťažia robotami,
a nech ich konajú, aby nepovoľovali
lhavým rečiam.

10. Tak teda vyšli úradníci robót
a poháňači') kľudu a riekli: Takto
vraví farao: Nedám vám pliev;

11. idte a nasbierajte si, kde mô—
žete najsť, ale z vašej práce v ničom
snížené nebude.

12. A rozpŕchol sa ľud po celej
zemi egyptskej *) sbierať plevy.

13. A úradníci nad robotami nú—
tili ich a riekli: Vykonajte svoju ro
botu na každý deň. ako ste predtým
robievali, keď sa vam dávaly plevy.

14. A predstavení robót synov
izraelských boli šľahaní') od farao

l) Fano neverí, že je to rozkaz Boží.
!) Z ktorého si potom plteva aeěky k miešaniu

do hliny narobiť majú.
!) Piaari.
4) Nie po celom Egypte.
l|) Hebr.: A bití bolt pharl synov izraelských.

ktorých ustanovili nad nimi úradníci Innoaovi.

98

nových poháňačov. domiúvajúcich:
Prečo nevyplňujete počet tehiel, ako
prvej, ani včera ani dnes?

15. ] prišli predstavení synov izrael
ských a volali k faraonovi a riekli:
Prečo tak zachádzaš so svojmi slu
žobníkmi?

16. Pliev sa nám nedáva a tehiel
sa rovnako prikazuje. ') Hľa,my, tvoji
sluhovia, bičami sme šľahaní; ne—
spravedlive sa deje') proti tvojmu
ľudu.

17. On riekol: Nemate čo robiť,
zaháľate & preto hovoríte: .,Pod'me
a obetujme Pánovi“.

18. ldte len a pracujte! Plíev sa
vám dávať nebude, ale obvyklý po
čet tehiel musíte oddávať.

19. Tu videli predstavení synov
izraelských, že je s nimi zle, preto
že im bolo povedané: Nič sa vam
nesníži z počtu tehiel na každý deň.

20. A stretli Mojžišaa Árona, ktorí
stali naproti nim, keď od faraona
vychádzali,"

21. a riekli im: Nech vidi Pan a
súdi, že ste nasmradili našu vôňu *)
pred faraonom a jeho služobníkmi, a
podali ste mu meč, aby nás vraždil. ')

22. A navrátil sa Mojžiš k Pánovi
a riekol: Pane, prečo trapiš tento lud?
Prečo si ma poslal?

23. Lebo od tej chvíle, jako som
vošiel ku faraonovi, aby som mluvil
tvojím menom, strápii ľud tvoj; a ty
si ich nevysvobodil."

|) T. ]. prikazuje sa, aby sme toľko tehiel na
robili, ako vtedy, keď nam davali plevy.

*) Hebr.: A tvoj ľud hreší. — Pialrl late neob
vlhovali Egyptěanov; nechceli, aby Ich trestali aa
hriechy ludu.

') Piatrl nenazdiivall aa, že .: stretnú a loj
žilom; onl nedôverovall ani Mojžišovi (ar. 6, 9.) ani
Pánovi (Jahva), ktorého meno posmešne apomnell.

4) T. ]. že ale nas aožklivilí.
!) Dali ate kráľovi príležitosť, aby nás tvrdšie

utlalroval a vyhubll.
0) Navštívenie pripisuje sa už Mojžišovi, už Bohu.

Ty al nas poslal, aby sme ľad v vobodtli :. na
vžtívenia. a praha nepreatlvaš navštevovať.
Slova Mojžlžove nie sú razom nanraenoati ale
hnevu, ale erdcčnej proa y.



H LAVA 6.

Boh teší Mojžiša a Mojžiš ľud. Rod Ru
benov, Simeonov a Leviho, až po Árona

a Mojžiša.

1. l riekol Pán Mojžišovi: Teraz
uvidíš, čo vykonám faraonovj; lebo
skrze ruku silnú ich prepustí a v ruke
mocnej ich zo svojej zeme ') vyženie.

2. A hovoril Pán dalej Mojžišovi
a riekol: Ja som Pán,

3. ktorý som sa zjavoval Abraha
movi, lzákovi a Jakubovi jako „Vše
mohúci Boh“, ale môjho mena Ado
nai som im neoznámil.“

4. A uzavrel som s nimi smiuvu,
že im dám zem kananejskú, zem
ich putovania, v ktorej boli cudzin
cami.

5. Ja som očul i nariekanie synov
izraelsk'ch nad tým), že ich Egypt
čania ut áčajú, a rozpomenul som sa
na svoju smluvu.

6. Preto povedz synom izraelským:
Ja som Pán, ktorý vás vyvediem
z väzenia egyptského, vytrhnem z po
roby a vysvobodim vás v ramene vy—
výšenom“ skrze súdy veliká.“

7. A prijmem si vás za svoj ľud
a budem váš Boh; a zviete, že som
ja Pán, váš Boh, ktorý vás vyviedol
z egyptského väzenia

8. a voviedol do zeme, nad kto—
rou som zdvihol svoju roku“), že ju
dám Abrahámovi, izákovi a Jaku—

1) Nielen le vás irepuiti. ale vás, rukou Bo
žou prinútený, vyžen e.

!) T. ]. Pán miesto Jabve (Jehova). Lebo to meno
Jahve najprv bolo Mojžišovi zjavené. Smyael je
ani tento: Praotrovla tvoji zneli Ina atce jako Boha
všemohúceho, ale jako Pána, ktorý je nezmentteiný
a vo svojich si'uboch verný ma nepoznali, lebo
vyplnenia sľubov nedolili. 'N, ktoremu aa stalo
toto zjavenie. nad ine. prvej otcom učlnená, jasnej
!ie,m6i.el mi veriťa za late mat že čo som otcom
aľubovai, to aj vykonám, a h. oci by aa tarao
jakokoľvek protivtl, : uttakovanla egyptakeho vaa
vyavobodim.

!) Hebr.: vyatretom.
4) Skrze rany, ktorá pollem na Egypt. Obraz

vzatý je z boja. Kým tarao ruke Boze] ahne,
lzraelitov nvojrni ramenami bude chráni Pán.

5) O ktorej som prisahal.

DRUHÁ KNIHA MOJŽlŠOVA

bovi: a dám ju vám, aby ste ňou
vládli. ja Pán.

9. Mojžiš teda rozpovedal všetko
synom izraelským; ale oni ho ne
poslúchii ') pre úzkosť ducha a pre
ťažkú robotu.

10. Preto povedal Pán Mojžišovi
a riekoi:

11. Id a hovor faraonovi, kráľovi
egyptskému, nech prepustí synov
izraelských zo svojej zeme.

12. Mojžiš pred Pánom odpovedal:
Hľa, synovia izraelskí ma neposlú
chajú, jakože ma poslúchne farao,
zvláštne, kedže moje rty sú neobre—
zané?“

13. A hovoril Pán k Mojžišovi a
Áronovi, a dal im prikázanie k sy
nom izraelským, a k faraonovi, egypt—
skému kráľovi, aby vyviedii synov
izraelských zo zeme egyptskej.

14. Tito sú predni domov po svo
jich čeladiach '): Synovia Rubena,
prvorodeného lzraelovho: Henoch a
Failu, Hesron a Charmi.

15. To sú rody Rubenove. Synovia
Simeonovi: Jamuei a Jamin a Ahod
a Jachin a Soar a Saul, syn ženy
kananejskej. To sú rody Simeonove.

16. A toto sú mená synov Levio—
vých po svojich rodoch: Garson a Káat
a Merari. Rokov však života Leviho
bolo stotridsaťsedem.

17. Synovia Gersonovi: Lobni a
Semej dľa ich rodov.

18. Synovia Kantovi: Amram a
lsaar a Hebron a Oziel. Rokov ži—
vota Kaatovho (bolo) stotridsaťtri.

19. Synovia Merariovi: Mohoii a
Musi. To (sú) rodiny Leviho po svo
jich čeľadiach.

20. Vzal si však Amram za man
želku Jochabed, dcéru otcovho brata,
ktorá mu porodila Árona _aMojžiša.

1) Nevhlmali si jeho slov.
',!) Ked nemám výmluvnébo jazyka.
8) Hebr.: Tito sú predat (hlavy) domu svojich

otcov. Dom označuje niekedy kmen. ktorý má apo
Iočneho otca, často kolenia, na ktoré ! kmeny
delia, napokon jednotlive čelade.
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A rokov života Amramovho bolo
stotridsatsedem.

21. hSľynoviaisaarovi: Kore, Nefeg
22. A synovia Ozielovi: Misaei,

Elisafan, a Setri.
23. Áron vzal si za manželku Alž—

betu, dcéru Aminadabovu. sestru Na—
hasonovu; táto mu rodila Nadaba
a Abiu, Eleazara a tamara.

24. Synovia Koreovi: Aser, Elkana
a Abiasaf; to sú rody Koreoveov.

25. Eieazar však, syn Áronov.vzai
si za manželku jednu z dcér Futie
iových, ktorá mu porodila Fineesa.
To sú pohlavári čeľade levitických
po. svojich rodinách.

26. To je ten Aron a Mojžiš, kto
rým prikázal Pán, aby vyviedli sy—
nov izraelských zo zeme egyptskej
po ich húfoch.

27. Tito sú, ktori mluvili ki'arao
novi, kráľovi egyptskému, aby smeli
vyviesť synov izraelských z Egypta.
to je ten Mojžiš a ron,

28. v deň, v ktorý hovoril Pán
k Mojžišovi v zemi egyptskej.

29. A Pán hovoril Mojžišovi a rie—
kol: Ja (som) Pán; povedz iaraonovi,
kráľoviegyptskému, všetko, čoja ho
vorim tebe.

30. Tu riekoi Mojžiš pred Pánom:
Hľa, moje rty sú neobrezané, jakože
ma farao poslúchne?

HLAVA 7.

Môjžiš činí zázraky pred faraonom. Palice
premenila se na hada a vody premenlly

sa na krv.

]. A Pán riekol Mojžišovi: Hľa,usta—
novil som ťa za Boha ') ľaraonovi, a
Aron, tvoj brat, bude tvojim pro
rokom.

2. Ty mu budeš hovoriť všetko,
čo ti prikážem, a on bude hovorit!

1) Ako je toho prikazu'em, tak ty bude! pri
kazovat ľaruonovi. Králi eu Boha uznávajú nad
sebou. tak teda tv mu bude! za Boha.
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ľaraonovi, aby prepustil synov izrael—
ských zo svojej zeme. (Exod.4. 15.)

3. Ale ja zatvrdim jeho srdce, a
množiťbudem svoje znamenia a svoje
zázraky v zemi egyptskej;

4. a on vás neposiůchne, ale ja
poiožím svoju ruku na Egypt, a vy
vediem svoje vojsko a ľud, synov
izraelských, zo zeme egyptskej sklze
súdy (tresty) preveliké.

5. A zvedia Egyptčania, že ja som
Pán '), ktorý som vztiahoi svoju ruku
na Egypt a vyviedol synov izrael
ských z ich prostriedku.

6. Mojžiš teda a Áron učinili tak,
ako im Pán prikázal; tak činili."

7. Mal však Mojžiš osemdesiat ro—
kov a Áron osemdesiattri roky, ked
mluvili k faraonovi.

8. A Pán riekol Mojžišovia Aronovi:
9. Keď vám riekne ľarao: „Ukážte

znamenia '): (Ty) povieš novi:
Vezmi svoju palicu, a hod ju pred
faraonom a obráti sa na hada.

10.Tedy Mojžiša Aron vošli k farao
novi a učinili tak. ako Pán prikázal;
Aron hodil svoju palicu pred farao—
nom a jeho sluzebnikmi, a palica sa
premenila na hada.

ll. Pozval však farao mudrcov a
čarodejcov. a ti učinili podobne skrze

egyptské čary a iným tajným ume—nim.'

\) Cu iarso nechcel vediet. Kráľ zkúai, čo Jahve
znamená.

!) Farao mal z týchto zázrakov poznal, ie Moj
zu skutočne poslaný je od Boha a on to ho má
poalochnut. Kazdy jeden z tých zázrakov má moc

to dokázat, iuážob iarao nebol za to vinovatý.
ie aa utvrdil. řeho čarodejcl niektore uiuakřnapodobniii, to muaelo Mojlih o tom presvedčt .
le Mojžiš má aspoň taku moc, ako ti a egyptskt
bohovia.

8) Fat-ao v 5. 2. riekol: Nemám Pána. Nemal
ešte dôkazov jeho moci. Teraz Hada znamenia. A
uvidel ich. Tak zkusit, že Mojžiša skutočne Pán
posl.-mo čom už dalej ani nepochyboval, a to Pán
(Jahve) je Boh. Ovšem dôverue ešte v bohov
egyptských a úľa, ho bude aa m sprotivit Pánovi.

4) Čarodejci upotrebovaii prirodzených umeni,
alebo im zli duchovia pomáhali. Sv. Písmo nasie
dujůee zázraky dos! znateľnepredstaqu jako boj
falošných bohov egy takých, t. j. v ich podobách
účinkujúcich zlých uchov, proti pravému Bohu
izraelskému.
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12. Každý znich hodil svoju Ealicu na zem, a tie obráth sa na 
dov; ale palica Aronova požrala ich
palice.

13. Ale srdce faraonovo sa zatvr
dilo a neposlúchol ich, ako bol pred
povedal Pán.

14. Preto riekol Pán Mojžišovi:
Obťaželo srdce faraonovo, nechce
prepustiť ľud. .

15. Id ráno k nemu. Hľa, pôjde
k vode '); a (ty) postavlš sa naproti ne—
mu na brehu rieky, a vezmeš do ruky
palicu, ktorá sa na hada premenila,

16. a povieš mu: Pán, Boh He—
brejov poslal ma k tebe s odkazom:
„Prepusť môj ľud, aby mi obetoval
na púšti“; ale ty až dosavád nechcel
si poslúchnuť.

17. Preto hovorí Pán toto: Po tom
poznáš, že som ja Pán: hľa, uderím
palicou, ktorú mám v ruke, na vodu
rieky a premení sa na krv."

18. A ryby, ktoré sú vo vode, za
hynú, vody msmradnú a trápiť sa
budú Egyptčania, keď budú piť vodu
z rieky.

19. Potom riekol Pán Mojžišovi:
Povedz novi: Vezmi svoju palicu
a vystri ruku na vody egyptské, a
na ich rieky, potoky a jazerá a na
všetky vodné stavy, aby sa preme
nily na krv: a krv nech bude po ce
lej zemi egyptskej tak v drevených,
ako v kamenných žľaboch.

20. A Mojžiš a Aron učinili tak, žab
ako im Pán prikázal: a tento zdvi—
hol palicu a uderil ňou pred farao
nom a jeho služobníkmi na vodu
rieky: a ona premenila sa na krv.“

(Žalm 104. 19.)
21. A ryby, ktoré boly v rieke, po

kapaly: a rieka zosmradla, tak že

!) K rleke Nllu. Zalste preto, aby jej lano obe
toval, lebo tu rieku Egyptčanta pre úrodnú jej nii
plavu etlll ako boha.

!) Predpovedanlm rún uhlu] Boli,že je on Pln

Envy Heh, ktorý odporujúeeho ťaraona prinútlposlušnoetl.
8) Hebr.: Všetky vody, ktore boly ' každej rieke.

nbrútlly sa na krv.

DRUHÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

Egyptčania nemohli piť vody z rieky.
A bola krv po celej zemi egyptskej.

22. Podobne učinili svojimi čarami
aj egyptskí čarodejci. Preto sa srdce
faraonovo zatvrdilo a neposlúchol ich,
ako to bol povedal Pán.

23. A odvrátil sa a šiel do svojho
domu a nevzal si to k srdcu ani
teraz.

24. Ale všetci Egyptčania kopali
okolo rieky, (hľadajúc) vodu na pitie:
lebo z rieky piť vody nemohli. ')

25. A minulo sedem dní, odkedy
Pán uderil na rieku.

HLAVA 8.

Druhá, tretia a štvrtá rana: žaby, komára
a jedovaté muchy.

1. Pán zasa riekol Mojžišovi: Vójdi
kfaraonovi a povedz mu: Toto ho—
vorí Pán: Prepusť môj ľud, nech mi
obetuje.

2. Jestli ho nebudeš chcieť pre—
pustiť, hľa, ja biť budem všetky tvoje
krajiny žabami."

3. A rieka zahemží sa žabami,
ktoré vystúpia a vlezú do tvojho
domu, a do izby, v ktorej llhaš a na
tvoju posteľ, a do domov tvojich slu
žobníkov, i na tvoj ľud, i do tvojich
pecí, i na všetky tvoje pokrmy. ')

4. no i na teba, a na tvoj lud,
i na všetkých tvojich sluhov polezú

5? A riekol Pán Mojžišovi: Povedz
Aronovi: Vystri svoju ruku na rieky
a na potoky i stavy. a vyved žaby
na zem egyptskú.

6. A Áron vystrel ruku na vody
egyptské; i vyliezly žaby a pokryly
zem egyptskú.

!) Druhú rana nastúpila dte sa trvanla prvej.
Carodejcl ju svtlčllll, ale odstrániť ju nemohli.
Egyptčants msll bolia nejakeho. ktorý novsi nad
žabami. Ze nemal nllakej moct, dokazu túto runs,
jako to prvá dokáuh o Nile.

2) Zázrak so žabami nepozostáva v samom vy
vedeni llnb, ale v ich množstve a v ich zjavení
sa na rozkaz Mojtllov.

!) Egyptěanls miloval] čistotu velmi.
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?. Ale aj čarodejci učinili podobne
skrze svoje čary a vyviedli žaby na
zem egv takú. (Múdr. 17,7.)

8. '1' y íarao povolal Mojžiša a
Árona a riekol im: Proste Pána, aby
odňal žaby odo mňa a od môjho ľudu;
a (už) prepustím lud, aby obetoval
Pánovi.“

9. A Mojžiš riekol faraonovi: Usta
nov mi (čas), kedy sa mám modliť
za teba a za tvojich služobníkov, a
za tvoj ľud, aby boly žaby zahnané
od teba, i z tvojho domu a od tvo
jich služobníkov i od tvojho ľudu.
a len v rieke zostaly.

10. On odpovedal: Zajtra. A ten
mčie: Učiním dľa tvojho slova, aby
ei vedel, že niet nikoho takého. jako
je Pán, náš Boh.

11. A odijdú žaby od teba. a z tvojho
domu, i od tvojich služobníkov a od
tvojho ľudu a len v rieke zostanú.

12. A vyšli Mojžiš a Aron od fa
raona: a Mojžiš volal k Pánovi pre
slub, ktorý o žabách dal íaraonovi.

13. A Pán učinil dľa slova Mojži—
šovho: i vymme žaby zdomov, a
z dedín a z poľa.

14. A poshŕňali ich na veľmi velké
hromady, a zem zapachala.“

15. Keď však farao videl, že sa
mu dostalo oddychu, viac zatvrdil
svoje srdce, a neposlúchol ich, ako
to povedal Pán.

16. A Pán riekol Mojžišovi: Po
vedz Aronovi: Vystri svoju palicu,
a uder na prach zeme; a nech budú
komára“) v celej zemi egvplskej.

17. A učinili tak. Aron vystrel
ruku. držiac v nej palicu a uderil na
prach zeme, i boly komára na ludoch
i na hovádách; všetok prach zeme

!) Teraz poznáva Mojlíl Boha zo zázrakov a

chápe ul.. že len on môže vyavobodlt. 0d ranřkrv neproail zbavit. lebo jej sám na sebe necíti .
1) Zuby hnily azem na tým namradila. Ztoho

vylia tretia rana.
') Druh da alebo komárov rgyptakvch, veľmi

obtatný drobný hmyz, ktor do noan, do ulu, ba
i do ořů vnikit a svojím It paním bolestne a ne
nositeľné avrbenie pôeobí.

Plum av. Starého Diana. [.

ii?

premenil sa na komárov po celej
egyptskej zemi. (Žalm104,81.)

18. Podobne činili aj čarodejci
skrze svoje čary, aby vyviedli ko
márov; ale nemohli: a boly komáre
tak na ľudoch, ako na hovädách.

19. A čarodejci riekli faraonovi:
Prst Boží je toto. ') Ale zatvrdilo sa
srdce faraonovo, a neposlúchol ich,
ako to povedal Pán.

20. Na to povedal Pán Mojžišovi:
Vstaň na svite a vstúp pred faraona
— lebo vyjde kvode — a povieš
mu: Toto praví Pán: Prepusť môj
lud, aby mi obetoval.

2l. Jestli ho neprepustiš, hľa,ja po
šlem na teba i na tvojich služobníkov.
a na tvoj ľud, i do tvojich domov
všeliký druh múcb;') & naplnia sa
domy Egyptčanov všelijakymi mu
chami, a všetka zem, na ktorej sú.

22. A divnou učiním v ten deň
zem Gessen, v ktorej je môj ľud. aby
tam nebolo múch: a zvieš, že ja som
Pán na zemi.

23. A spravím rozdiel medzi m0
jím ľudom a tvojím ľudom: zajtra
bude znamenie toto.

24. A učinil Pán tak. A prišly pre
obťažné roje múch do domov farao—
nových a jeho služobníkov i na vše—
tku zem egyptskú: a nakazila sa zem
od týchto múch. (Múdr.16,9.)

25. Tedy povolal i'arao Mojžiša ::
Árona a riekol im: ldte a obetujte
svojmu Bohu tu v zemi.

26. A Mojžiš riekol: To nemôže sa
stať; lebo budeme oLetovať Pánu,
nášmu Bohu.obety, ktoré sú Egypt
čanom ohavnosi ami ').Keby sme pred

1) To je moc Božia, t. j. moc Boha mocnejšie!»
než je nu Preto I'm nemôžeme to vyviesť; tu .
ul javí moc toho Boha. Boh do latébo danu trpel
pnkúhku, dovolil vplyv zleho ducha, ale teraz už
povedal: Dont!

!) LepAie: roje much čiže čierne muchy; tie
boly nn|mit očiam škodnú.

!) Hlavnou príčinou Iojlilovbo odplerania bol
rozkaz Bomaieked na ten tarao nič nedbal. uvadza
Mojžil druhu, egyptskými pomery odôvodnená.
Hebrejci totizto mali na obetovanie zabijat avio
nia, ktoré Egrptčani za bohov ctlli, ktorých zabi
janie museli by považoval za ohavnoena Hebrejd
priili by tak do nebezpečenstva životov.
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nimi zabíjali to, čo Egyptčania ctia,
ukamenujú nás.

27. Cestou troch dní pôjdeme na
púšťa obetovať budeme Pánu. našmu
Bohu, jako nam rozkázal. (Gen.3, 18.)

28. A farao riekol: .la vás prepu
stím, aby ste obetovali Pánu, vašmu
Bohu, na púšti; ale dalej aby ste ni—
jako neodctuidzaii. Modlíte sa za mňa.

29. A Mojžiš riekol: Ako vyjdem
od teba, budem sa modlit k Pánovi,
a muchy odídu od faraona a od jeho
služobníkov i od jeho ľudu zajtra; len
už viac neklam, že by si neprepustil
ľud obetovať Pánovi.

30. Potom vyšiel Mojžišod faraona
a modlil sa k Pánovi.

31. On (Pán) učinil dľa jeho slova:
&odňal muchy od faraona. i od jeho
služobníkov, a od jeho ľudu tak, že
ani len jednej neostalo.

32. Ale faraonovo srdce sa zatvr
dilo tak, že ani teraz ľud neprepustil.

HLAVA 9.

Piata, šiesta, siedma rana: mor, vredy a
pľuzgiere, ;krupobitie s ohňom smiešané.

l. Pan však riekol Mojžišovi: Voidi
ku faraonovi a povedz mu: Toto ho
vori Pán, Boh Hebrejcov: Prepust'
môj ľud, aby mi obetoval.

2. Jestli sa ešte budeš spierať a
ich zadržiavať,

3. hľa, moja ruka prijde na tvoje
pole '); a na kone a osly a ťavy a
voly a ovce mor veľmi ťažký.

4. A učiní Pán divnú vec medzi
dobytkami izraelcov a medzi dobyt—
kami Egyptčanov, aby zhola nič
z toho nezahynulo, čo prináleží sy—
nom izraelským.

5. A Pan ustanovil i čas a riekol:
Zajtra učiní Pán tú vec na zemi.

6. A tak učinil Pán tú vec na druhý
deň: i padol všetek dobytok Egypt

!) Hebr.: Na tvoj dobytok. ktorý je na poll.
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čanom, z dobytka však synov izrael—
ských nezhynuio ani kúska.

?. lposlal iarao to pozrieť: a ne
padlo tu ani kúska ztoho, čo mal
Izrael. Ale zatvrdilo sa srdce farao
novo a ľud neprepustil.

8. A riekol Pan Mojžišovi a Áro
novi: Naberte plné brsti popola
z pece a Mojžiš nech.ho sype k nebu
pred faraouom.

9. a prach nech bude po celej zemi
egyptskej, lebo budú (z toho) na ľu
doch ina hovädách vredy, a jatrivé
pľuzgiere v celej zemi egyptskej.

10. A nabrali popola z pece,i do
stavili sa pred faraona. a Mojžíš sy
pai ho k nebu: i povstaly vredy a
jatrivé pľuzgiere na ludoch ina ho
vädách. ')

ll. Ani čarodejci nemohli stáť pred
Mojžišom pre vredy, ktoré boly na
nich i na celej zemi egyptskej. ')

12. A Pán zatvrdil srdce farao—
novo, a on ich neposlúchol, ako to
povedal Pan Mojžišovi.

13. ] riekol Pan Mojžišovi: Rano
vstaň a postav sa pred ťaraonom a
povedz mu: Toto praví Pán, Boh
Hebrejcov: Prepusť môj ľud, aby mi
obetoval. _

14. Lebo je teraz pošlem všetky
svoje rany na tvoje srdce a na tvo
jich sluhov a na tvoj ľud, aby si
vedel. že nieto mne podobného na
celej zemi.

15. Lebo keby som teraz ruku vy—
strel a teba i tvoj ľud morom ranii,
vyhynul by si zo zeme.

16. Ale ustanovil som ťa na to,
aby som ukazal na tebe svoju moc,

') Popol. ktoreho Mojžiš a Aron : pece nabrali.
nebol pričinou, ale obrazom trestu. ktorý Bob

oalal. Pec vyobrazuje ohnivú trú enia ľudu
melsltého: Holivystúpil ako pomatite biednych.
utlaěených lzraelcov a obrátil obeh trápenia proti
ich entov-telom. inokedy take choroby v Egypte ob

tvovaiy sa v pozdnej jeseni a medzi zvieratmia u oviec: teraz prišly na slovo Mojilšovo vne
obyčajnom čase :: napadly ludi a bovildii vôbec.
a to ! hroznou prudkoaťou.

2) Čarodejci sa ani obrániť nemohli od tejto rany.
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a aby moje meno chválené bolo po
celej zemi.

17. Ešte zdržuješ môj ľud a ne—
máš vôle prepustiť ho?

18. Hľa, zajtra o tej istej hodine
dám pršať veľmi ťažké krupobitia,
jakého nebolo v Egypte od toho dňa,
čo bol založený, až do tohoto času.

19. Preto hned teraz pošli a po
sbaňaj svoj dobytok a všetko, čo
máš na poli; lebo ľudí a hovädá i
všetko, čo sa najde vonku a nebude
spola sohnaté, zastihne krupobitia
a pomrie.

20. Kto sa zo služobníkov farao
nových slova Pánovho zľakol, chytro
svolal svojich služobníkov a dobytok
do_domu.

21. Ale kto nadbal na reči Panove,

nechal svojich sluhov a dobytok na|.
22. A riakol Pán Mojžišovi: Vystri

svoju ruku k uebu “, nech bude kru
pobitie po celej zemi egyptskej na
ľudí a na hovädzí a na všetku poľnú
bylinu vzemi egyptskej.

23. Tu vystrel Mojžiš palicu k nebu,
a Pan dal hrmenie a krupobitia a
blýskanie, križujúca sa na zemi; a Pan
dat padať krupobitiu na zem egypt—
skú. (Múdr. 16,16:19,19.)

24. A krúpy s ohňom smiašané pa—
daly a boly tak Veliké, že takých
navídali predtým nikdy na celej zemi

egyptskej, ako v nej ten lud bývať
25. A krúpy stĺkly po celej zemi

egyptskej všetko, čo bolo na poli od
človeka až po hovildo; i všetku by—
linu poInú zbily krú y i všetko stro
movie kraja doláma _v.

26. Len v zemi Gossen, kde sy—
novia izraelskí bývali, nebolo kru
pohitia.

27. Tedy poslal farao a zavolal
Mojžiša a Árona a riekol im: Zhrešil

') Na znak. že krupobitia prijde od Boha na Moj—
ilšoxu !ladouf.
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som i teraz; Pán je spravedlivý,ala
ja a môj lud sme bazbožní.

28. Modlítesadenovi; nechpre
stane Božie hrmanie a krupobitia,
aby som vas prepustil a nebudete
tu dalej zastávať.

29. Mojžiš riakol: Ked vyjdem von
z mesta, rozopnem svoje ruky k Pa
novi a prestane hromobitie, a krupo
bitia viac nebude, aby si poznal, že
Pánova je zem. ')

30. Ale viem, že ani ty, ani tvoji
služobníci ešte sa nebojíte Pána
Boha.

31. Teda lan a jačmeň bol zbitý,
preto, že jačmeň bol v klasoch a im
už vypúšťa] hlavky.

32. Ale pšenica a tenke! ostaly
bez úrazu, preto, že boly pozdnó.

33. Potom vyšiel Mojžišod faraona
z mesta, rozoptil ruky k Pánovi a pre—
stalo hromobitie i krupobitia a na
padlo už ani kvapky dažďa na zem.

34. Keď však farao vidiel, že pre—
stal dážď a krupobitia ihromobitia,
zasa hrešil;

35. lebo obfaželo srdce jehoi (srdca)
jeho služobníkov a zatvrdlo náramne
tak že naprapustil synov izraelských
ako to povedal Pán skrze Mojž|ša

HLAVA 10.

Usma rana: kobylky. Deviata: tmy.

]. A riekol Pán Mojžišovi: ld k fa
raonovi; lebo ja som zatvrdil jeho
srdce a (srdce) jeho služobníkov, aby
som učinil tieto svoje znamenia na
ňom.

2. A ty aby si výprava] svojim
synom a svojim vnukom, koľkorúz
som ranil Egyptčanov a konal svoje
znamenia medzi nimi, a aby ste ve—
deli, že ja som Pán. ')

3. Teda Mojžiš a Áron vošli k ta
raonovi a riakli mu: Toto praví Pan,

l) Menovite Egypt.
') Pln udlva prtčtuu utvrdenla, aby Mojtu

nalratll dôvery.
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Boh hebrejský: Dokiaľ sa mi nebu
deš chcieť poddať? Prepusť môj ľud,
aby mi obetoval.

4. Jestli sa však spieraša nechceš
ho prepustiť, hľa,ja zajtra ') uvediem
kobylky na tvoju krajinu.

5. Nech prikryjú povrch zeme, aby
nebolo z nej nič vidieť, a nech zo—
žerú, čo zostalo po krupobití, lebo
zhryzú všetky stromy, ktoré na poli
pučia.

6. A zaplnia tvoje domy, a domy
tvojich služobníkov, a všetkých Egypt
čanov v množstve, jakého nevndeli
tvoji otcovia a dedovia od toho času,
jako prišli na svet, až do tohoto dňa.
A obrátil sa a vyšiel od faraona.

7. Tu riekli služobníci faraonovi:
Dokiaľže budeme trpieť toto pohor—
šenie? Prepusť tých ľudi, nech obe
tujú Pánu, Bohu svojmu; či nevidíš '),
že Egvpt na nivoč vychádza?

8. A zavolali Mojžiša a Árona ua
zpät k faraonovi, ktorý im riekol:
ldte, obetujte Pánu, Bohu svojmu.
Ktorí sú tí, ktorí ísť majú?

9. Mojžiš riekol: So svojimi diet—
kami a starcami pôjdeme, so synmi
i dcérami, s ovcami a s (väčším) do
bytkom, lebo je slávnosťPána, nášho
Boha ')

10. A tarao odpovedal: Nechže je
tak Pán s vami, jako ja prepustím
vási vaše dietky: kto pochybuje,
že veľmi zle myslíte?“)

11. Nebude taki Ale idte len (vy)
mužovia a obetujte Pánovi; veď to
ste i sami žiadali. A hned vyhnali
ich od tvári faraonovej.

12. Ale Pán riekol Mojžišovi: Vy—
stri svoju roku na zem egyptskú pre
kobylky, nech prijdú na ňu a po

I) Velikost zázraku je v predpovedani času a
vo velkou" (v. B.),i v tom, že na na modlitbu Hoj
lilovu začínal konči.

:) mar.: Či ešte nevidil.
!) Musí tam byť všetok ľud, aby vletel účastní

boli slávne-ti: všetokdobytok. abynnebo braná
bolo na obe'y. Far-o tu mluví posmešne: ta nech
dbá o vás Bob. ako je o vaše prepustenie.

4Hbr.:Hla že ktrečinltb
na 3.1.3 tvári. ď... tu. c e a“, ].
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žerú všetku bylinu. ktorá zostala po
krupobití.

13. A Mojžiš vystrel palicu na zem
egyptskú. a Pán uviedol horúci vie—
tor'), (aby vial) celý ten deň a celú
noc; a keď bolo ráno, horúci vietor
zdvihol kobylky.

14. Vystúpily na celú zem egypt
skú a obsadly všetky kraje egyptské
nepočetne, jakých pred tým časom
nikdy nebolo, ani po nich nebude.

15. A pokryly všetek povrch zeme
a spustošily všetko. Tak bola zožratá
bylina zeme, a čo bolo ovocia na
stromoch. ktoré nechalo krupobitie;
a nezostalo pranič zeleného na stro—
moch a na bylinách zeme v celom
Egypte.

16. Preto farao rýchle povolal Moj—
žiša a Árona a riekol im: Zhrešii som
proti Pánu, vášmu Bohu, a proti vám.

17. Ale Odpusťte mi hriech ešte
tento raz a proste Pána, vášho Boha.
aby odňal odo mňa túto smrť."

18. A Mojžiš vyšiel od faraona a
modlil sa k Pánovi.

19. Pán obrátil vietor od západu.
veľmi prudký, kt rý zdvihol kobylky
a hodil ich do erveněho mora: a
nezostalo ani jednej vo všetkých kra—
joch Egypta.

20. Ale Pán zatvrdil srdce farao
novo; neprepustil synov izraelských.

21. A Pán riekol Mojžišovi: Vystri
svoju ruku k nebu a nech bude tma
na zemi egyptskej tak hustá, že ju
makať môžu.

22. A Mojžiš vystrel ruku k nebu,
a bola prehrozná tma po celej zemi
egyptskej za tri dni.

23. Nikto nevidel svojho brata
(bližného), ani sa nepohol 3 miesta,
na ktorom bol; ale všade, kde prebý
vali synovia izraelskí. bolo vidno.

(Múdr. 17,2; 18,1.)
24. Tu farao zavolal Mojžišaa Árona

a riekol im: ld'te,obetujte Pánovi: len

ll Horúci, t. ]. východný vietor od
v nánmnom mnohtve priii

Arábie,Ihr!

kobyla anni.1) to ranu. ububu.
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vaše ovce a (väčší) dobytok nech
zostane: vaše deti nech idú s vami.

25. Mojžiš riekoi: Musíš mám dať
i obety na zabitie a zápalné obety,
ktoré by sme obetovali Pánu, náš—
mu Bohu.

26. Všetky stáda pôjdu s nami,
nezostane tu z nich ani kopyta, lebo
ich potrebujeme k službe Pana, nášho
Boha“; zvlášť, ked ani nevieme, čo
treba obetovať, kým na miesto ne
prijdeme.

27. Ale Pan zatvrdii srdce farao
novo, a nechcel ich prepustiť.

28. A riekol ľarao Mojžišovi: Od—
ídi odo mňa a chraň sa mi ešte prjsť
na oči; lebo v ktorý deň sa mi uká—
žeš, zomrieš.

29. Mojžišodpovedal: Staň sa, jako
si riekol:neuzriem viacej tvojej tvari.“

HLAVA ll.

Mojžiš hrozí desiatou ranou.

]. A Pan riekol Mojžišovi: Ešte
sa jednou ranou dotknem faraona
a Egypta, a potom vás prepustí, ba
bude vás vyháňať.

2. Povedz teda všetkému ľudu, aby
si muž od svojho priateľa a žena od
svojej súsedy vypýtaii strieborné a
zlaté nádoby. (Exod.3,22; Gen. 12,35.)

3. A Boh dti, že jeho ľud najde
milosti u Egyptčanov. Sám tiež Moj—
žiš bol muž veľmi veiiký v zemi egypt—
skej pred služobníkmi íaraonovými,
a pred všetkým ľudom. ') (Kazat.45,i.)

4. A riekoi2'l Toto praví Pán: O
polnoci pôjdem do Egypta,

5. i pomrie všetko prvorodené
v zemi egytskej. od prvorodeného
iaraonovho, ktorý má sedieť na jeho
tróne, až do prvorodeného slúžky,

|) "obr.: Lebo : nich vezmeme, aby sme obe
tovali Plan, niižmu Bohu.

*) Slim svojou vôľou aeprijdem.
3) Stal pred nimi vo veľkej vážnosti.
*) lloižíl.

101

ktorá je pri žernove '), a všetko prvo
rodené stáda.

6. [ bude veľký nárok v celej zemi
eg\ ptskej, akého nebolo prvej, ani
potom nebude.

7. Ale u všetkých 3 ov izrael
ských ani pes nemukne ,ani človek,
ani hovado, aby ste vedeli,jakým veli
kým zázrakom činí Pán rozdiel medzi
Egyptčanmi a lzraeicami.

8. Potom prijdú všetci tito tvoji
služobníci ku mne a budú sa mi kia—
ňať a rieknu: Vyjdi ty a všetek ľud,
ktorý ti je podriadený. Potom od—
ideme.

9. A vyšiel od faraona s veľkým
hnevom. Pán však riekoi Mojžišovi:
Farao vas neposiúchne, aby sa staly
v zemi egytskej mnohé znamenia.

10. Ale Mojžiš a Aron činili pred
ľaraonom všetk zázraky, ktoré sú
(tu) opísané. A Pan zatvrdil srdce
ľaraonovo,a farao neprepustii synov
izraelských zo svojej zeme.

H L AVA 12.

Pripravenie veľkonočného baránka;
pobitie prvoroden ch; odchod izrael—

eov z ' ta.

]. Ďalej riekol Pan Mojžišovi a
Aronovi v zemi egyptskej:

2. Tento mesiac bude vám po
čiatkom mesiacov, bude prvým z me—
siacov roka. ')

3. Hovorte ku všetkému shroma
ždeniu synov izraelských a povedzte
im: Desiateho dňa tohoto mesiaca“)

\) Slúžka, ktorú na žernove čiže domacom
miynku mele zrno na múku, je aklste zchudob—
ného domu. bo. pluto! chce tu vyjadril, že Boh
raní každého prvorodeného bez výnimky.

1) Na žiadneho Hebrejca a jeho dobytok pes
nezabteše: t.j. tam bude ticho a bez nlreku.

3) Občiansky rok bol už prvej dia mesačných ro
kov sriadený, tak mi sa teras svltý rok začína!
od mesiaca nisan, ktorý dl čiastkou naš marec
a čiastkou na april. P ľa toho potom .mu svoje
výročné sviatky (! li.

4) Desiateho dňa toho mesiaca, kto
prvým mesiacom v roku, t. j. 10. abtb (
skôr nisan rečeného.

ml byt
,ne
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nech si vezme každý pre svoju če
ľad a pre svoj dom baránka.

4. Keby však bol menší počet, že
by nemohol dostačiť zjesť baránka.
nech vezme k sebe suseda“, ktorý
je najbližší jeho domu, podľa počtu
duší, koľko by ich stačilo zjesť ba—
ránka.

5. Ale baránok nech je bez chyby,
samec, ročiak; podľa toho predpisu
môžete vziať i kozľa.

6. A chovať ho budete až do
štrnásteho dňa tohoto mesiaca, po—
tom ho zabije všetko množstvo sy—
nov izraelských k večeru.

7. A nech vezmú z jeho krvi a po
mažú ňou obe dveraje a vrchný prah
domov, v ktorých ho budú jesť.

8. A tej noci nech jedia ohňom
pečené mäso a nekvasené chleby
s horkými zelinami.

9. Nejedzte z neho nič surového
ani vo vode vareného, ale len pe
čené ohňom: aj hlavu s nohami a
drobami zjedzte.

10. Do rána aby nič zneho ne—
ostalo; a čo by ostalo, spálite ohňom.

11. Abudete ho jesť takto: Svoje
bedrá prepášete a obuv budete mat
na nohách a palice v rukách “, a
budete jesť chytro: lebo je fáze (to
jest priechod) Pánov.“

12. A tej noci pôjdem po zemi
egyptskej a pobijem všetko prvom—
dené v zemi egyptskej od človeka
až po dobytok a nad všetkými bohmi
egyptskými vykonám súd ja Pán.

13. Krv však bude vám na zna- _
menie na domoch, v ktorých budete;
a keď uvidím krv, pominiem vás,
ani zahubujúca rana nebude medzi
vami, keď biť budem zem egyptskú.

14. A bude vám ten deň na pa—
miatku; a sláviť ho budete jako sláv

l) Súsed, t. j. dľa miesta a príbuzenstva blízky.
!) Totlito na cestu celkom prlchystani.
!) Vhebrejskom Pesach, chald. Pascha, grécky

a latinsky lie! Pascha, slovensky Velká noc.
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nost' Pánovu v svojich rodoch večnou
službou Božou. ')

15. Za sedem dní budete jest ne
kvasené; hned prvý deň nebude kva—
suvo vašich domoch '); kto by jedol
niečo kvaseného od prvého dňa až do
siedmeho, zahynie duša tá zlraela. ')

16. Prvý deň bude svätý a slávny
a deň siedmy tou istou slávnosťou
ctený 0. Nijakej práce nebudete v nich
konať, okrem tých, ktoré sú k pri—
praveniu jedla potrebné.

17. A budete sa držať jedenia ne—
kvaseného; lebo v ten istý deň vy
vediem vaše vojská ') zo zeme egypt—
skej; prcto zachovajte ten deň " po
svojich rodoch obradom večitým.

18. Prvého mesiaca. štrnásteho
dňa toho mesiaca pod večer budete
jesť nekvaseně chleby až do večera
jedenadvadsiateho dňa tohože me—
siaca.

19. Za sedem dní nechže sa vo
vašich domoch nenájde kvasu; lebo
kto by jedol niečo kvaseného, toho
duša bude vyhladená zo shromažde—
nia izraelského, nech je to príchodzí
alebo zrodený v zemi.

20. Nič kvaseného nebudete jesť:
vo všetkých svojich príbytkoch bu
dete jesť chleby nekvasené.

21. Mojžiš teda povolal všetkých
najstarších synov izraelských a rie
kol im: lďte a vezmite si zviera ka
ždý pre svoju rodinu a obetujte fáze.

22. A omočte viazaničku yzopu
vkrvi, ktorá je na prahu“, a po—
kropte ňou horný prah a obe dve—

l) Slávnosť 14. nlaanu slávnosť vol'konočná má

saduchovávať, doklaľ zákonná slulba Božia trvaťu e.
!) Aby ste neprlšll do pokušenie pmtupovat

prikázanie.
!) T. 1. bude z počtu Izraelcov vytratá.
I) 21. deň meelsrs. Hebr.: Vprvý deň bude

shromaldenle sváté, tiež dňa siedmeho.
6) Hebr.: Vyvledol som. Vojakom nazýva sa

v hebrejčlne každý vial, počet muiov, čl patria ku
skutočnému vojsku a či nie.

.) Celú slávnosť s jej oktávou.
7) V miske. Sr. Zach. 12, 2.
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raje; ale nikto z vás nech nevychádza
zo dveri svojho domu až do rána.

23. Lebo prejde Pán a bude bít'
Egyptčanov; a keď uzrie krv nado
dvermi a na oboch dverajach, po
minie dvere toho domu, a nedovoli
zhubcovi vojsť do vašich domov a
vám škodiť.

24. Zachovávaj to slovo za usta—
novenie pre teba a tvojich synov až
na veky.

25. A keď vojdete do zeme, ktorú
vám dá Pán, ako prisľúbil. zacho
vávajte tieto posvätné obyčaje.

26. A keby vám vaši synovia riekli:
Jaká je to služba Božia?

27. Poviete im: To je obeta za
priechod Pánov, ktorý pominul domy
synov izraelských v Egypte, keď bil

tčanov a naše domy ušetril. Tu
ľud sklonil hlavy a učinil poklonu.

28. A synovia izraelskí vyšli a uči
nili, jako Pán prikázal Mojžišovi a

novi.
29. Tu o polnoci stalo sa, Pán po

bil všetko prvorodené v zemi egypt—
skej od prvorodeného ľaraonovho,
ktorý mal po ňom sedieť na tróne,
až do prvorodeného zajatej, ktorá
bola v žalári, a všetko prvorodené
dobytka. (Exod. 11,5; Žalm 104,36.)

30. A vstal farao tej noci a všetci
jeho služobníci i celý Egypt. A na—
stal veliký krik v Egypte, lebo' ne—
bolo domu, v ktorom by neležal
mŕtvy.

31. A povolal farao Mojžiša a Árona
v noci a ríekol: Soberte sa a odiďte
od môjho ľudu, vya synovia izrael—
ski; idte a obetujte Pánovi, jako ste
hovorili.

32. Vezmite so sebou i svoje ovce i
rožný dobytok, ako ste žiadali. a pri
svojom odchode mi žehnajte. “

33. A Egyptčania doliehali na lud,
aby čím skôr vyšli zo zeme. lebo
vraveli: Všetci pomrieme.

1) Prlmlúvajte sa u mňa u válho Boha. aby
som neumrel.
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34. Preto vzal ľudzapravené cesto
(na chlieb), prvej než skyslo, a svia—
zal ho do plášťov a vzal na plecia.

35. lučinili synovia izraelskí tak.
ako im Mojžiš prikázal: a vypýtali
od Egyptčanov nádoby strieborné a
zlaté i premnoho šatstva.

36. Pán však dal milosť ľudu u
Egyptčanov, tak že im požičali; a o—
lúpili Egyptčanov.

37. A tak tiahli synovia izraelskí
z Ramesse k Sokotu, okolo šesťsto
tisíc peších mužov okrem deti.

38. Ale vyšlo s nimi i nesčiselne
mnoho všelijakého ľudu, oviec a vo—
loví rozličného dobytka velmi mnoho.

39. A napieklí z cesta, ktoré ešte
zEgypta vyniesli, podpopolných ne—
kvasených chlebov, lebo nemohlo
ukysnúť; preto. že ich Egyptčania
nútili vyjsť, nemohli meškať, ba ani
pokrmu na cestu si pripraviť nestihli.

40. Času však, za ktorýsa synovia
izraelskí v Egypte zdržovali. bolo
štyristotridsať rokov. (Gen.15,3.)

41. A keď bolo po nich,priam toho
dňa ') vyšlo všetko vojsko Pánovo
zo zeme egyptskej.

42. Nov táto má byt' zachovávami
Pánovi. v ktorej vyviedol ich zo zeme
egyptskej; zachovávaťju majú všetci
synovia izraelskí s pokolenia na po—
koleníe.“

43. A riekol Pán MojžišoviaAro
novi: Tento bude zákon fáze 3):Nijaký
cudzinec nebude jesť z neho.

44. Ale každý kúpený otrok bude
obrezaný. a (len) tak smie z neho jesť.

45. Príchodzí a najatý robotník ne—
bude z neho jesť

46. Jesť sa bude v jednom dome

1) lb. dňa prveho mulaca.
!) 'l'llto noc je hodlnou narodenia ľudu izrael—

ského v náboženskom ! polltlclrom ohľade. Vysvo

borlenle ludu Izraelského z egyľtakej poroby 'epredobrazom l úvodom pre bu úce osvobodene
:\ kú ale zo všetkej poroby duševnej skrze prlst
ma úee o Vykupiteľa,ktorý je opravdivý .hantnok
Bolí, ktorý anima hriechy sveta“. (Ján 1. 29.)

8) 'l'. ]. poriadok pri slávnosti leze.
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a nič nevynesiete von z domu z jeho
mäsa, ani kosti v ňom nezlámete.

47. Celé shromaždenie synov izrael
ských to učiň.

48. Jestliže by kto z cudzozemcov
do vašej osady chcel prejsť a držat
fáze Pánovi, najprv nech bude obre
mný s jeho všetkými, čo sú muž—
ského pohlavia; potom nech dľa zá
kona slávi (fáze) a bude jako tu
v zemi zrodený; ale kto nie je obre
zaný, nebude jesť z neho.

49. Ten istý zákon bude tu zro
denému a príchodziemu, ktorý sa
medzi vami zdržuje.

50. A všetci synovia izraelskí uči—
nili tak. ako Pán Mojžišovi a Áro
novi prikázal.

51. A práve toho dňa vyviedol
Pán synov izraelských po ich húbch
zo zeme egyptskej.

H L AVA 13.

Rozkaz Boží o posväteni prvorodených a
slávení Veľkej noci; cesta ľudu z.!šgypta.

1. A [Pán mluvil k Mojžišovi a
riekol:

2. Posväť mi medzi synmi izrael
skými všetko prvorodené, čo otvára
život, tak z ľudí,jako zo zvierat; lebo
všetko to je moje. ')

3. A riekol Mojžiš ľudu: Pamä—
tajte na tento deň. v ktorom ste vy—
šli z Egypta a z domu služobníctva.
lebo silnou rukou vyviedol vás Pán
ztadiaľ: preto nejedzte kvaseného
chleba.

4. Dnes vychádzate, v mesiaci no
vého obilia.

5. A keď ťa Pán vovedie do zeme
Kananejského a Hetejského a Amor—
rhejského a Hevejského a Jebusej
ského, tak ako prisahal tvojim ot—

!) Preto, že všetko patri Bohu, musi mu byť
obetovaná aapoh čiastka, a to prvni. Prvorodeni
: ludi musia byť Bohu obetovaní. tak lprvotlny po
hlavia muhkébo : dobytku, lebo tie ušetril. Pra
vom hovori Boli; To ie mole.
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com, že ju dá tebe, zem, ktorá oplýva
mliekom a medom, sláviťbudeš tento
posvätný obrad v tomto mesiaci.

6. Za sedem dni budeš jesť ne
kvasené chleby: a vsiedmy deň bude
slávnosť Pánova.

7. Nekvasené chleby budete jesť
za sedem dni; nech nebude u teba
vidieť nič kvaseného, ani v celom
tvojom obvode. ')

8. A v ten deň budeš rozprávať
svojmu synovi, a povieš: To je to,
čo mi učinil Pán, ked som vychádzal
z Egypta.

9. A bude ti to jako znamenie
na tvojej ruke ') a jako pamiatka
pred tvojimi očami '), a aby bol zá
kon Pánov vždycky v tvojich ústach,
lebo v ruke silnej vyviedol ťa Pán
z Egypta .

10. Zachovávaj toto ustanovenie
v určenom čase každý rok.

11. A keď ťa Pán vovedie do zeme
kananejskej, ako prisahal tebe i tvo
jim otcom, a dá ti ju:

12. oddeľ Pánovi všetko, čo otvára
život materský, a čoje prvorodeného
v tvojom dobytku, čokoľvek budeš
mať mužského pohlavia, posvať Pá—
novi.

13. Prvorodené osla zameň ovcou');
jestli ho nevymenlš, zabi ho. Ale
každého prvorodeného človeka me
dzi svojmi synmi cenou vymeniš.“

14. A keby sa ta azda zajtra tvoj
syn pýtal a riekol: Čo je to? odpo
vieš mu: V silnej ruke vyviedol nás
Pán zo zeme egyptskej, zdomu slu—
žobníctva.

15. Lebo keď sa t'arao zatvrdil a
nechcel nás prepustiť, Pán pobil
v zemi egyptskej všetko prvorodené
od prvorodeného človeka, až do prvo

1) T. ]. v domoch (12, 16.)
!) Čo je v ruke, to neubudnei.
8) Coje na čele, to aa neda utajiť. Židia M0!

brali to doslovne a uveaovall al listky na oči a
na čelo, na ktorých prikázania Božie boly napi-né.

0) Lebo nečisté zvierata neboly spôsobmi
kobelám.

5) l'.ndi na obolu zabija! Boh zavrhuje.
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rodeného z hoviad; preto obetujem
Pánovi všetko mužské, čo otvára
materinský život, a všetko prvoro—
dené zo svojich synov vymieňam.

16. Maj to teda jako znamenie na
svojej ruke a jako niečo zaveseného
medzi svojimi očami na upamäto
vanie, že nás Pán silnou rukou
z Egypta vyviedol.

17. Teda keď farao prepustil l'ud,
neviedol ich Boh cestou cez územie
Filišt'anov, ktorá bola bližšia; lebo
si pomyslel “: aby azda neobanoval
(ľud), keby videl, že proti nemu
vojna nastáva '). a nevrátil sa do
&wma

18. Ale odviedol (ho) cestou cez
púšť,ktorá je vedľa Červeného mora.
A synovia izraelskí vyšli v zbroji zo
zeme egyptskej.

19. Mojžiš vzal so sebou aj kosti
Jozefove, preto, že prísahou uviazal
synov izraelských,a riekol: Boh vás
navštívi, potom odneste odtiaľtomoje
kosti SO sebou. (Genes.50,24.)

20. A vytiahli zo Sokotu a rozlo—
žili sa v Etame') na samom kraji
púšti.

21. Pán však šiel pred nimi, aby
im ukazoval cestu. vo dne v stĺpe
oblakovom, v noci v stĺpe Ohnivom,
aby im bol vodcom na ceste v obi—
dvoch časoch. (l. Kor. 10,1.)

22. Nikdy nezmizol oblakový stĺp
vo dne. ani ohnivý stĺp vnoci pred
ľudom.

HLAVAli
Priechod lzraelitov cez Červené more.

Potopenie Egyptčanov.

]. Pán však hovoril Mojžišovi a Čo
riekol:

!) Boh pmdvídi : latotou, čo by sa pod každou
podmienkou stalo.

!) Keby zbadal, že si musí cestu mečom razit,
klieanlt, to by ho morhutllo.

!) Elam, egyptaky: pevnosť, hraničná pevnou!na východnej hran ri rgyptnkej blizko arabskej
púšti.

1%

2. Povedz synom izraelským, nech
sa obrátia ') a rozložia stany u Fíha—
hirotu, ktorý je medzi Magdalom a
morom proti Beelsefonu'); naproti
nemu rozložíte vojsko pri mori.

3. A povie larao o synoch izrael
ských: Stisnutí sú na zemi, púšť
ich zakľúčila.

4. A zatvrdim jeho srdce, i bude
vás stíhať; a potom sa oslávim na
faraonovi, a na všetkom jeho vojsku,
a Egyptčania zvedía,že ja som Pán.
] učinili tak.

5. A oznámené bolo egyptskému
kráľovi, že ľud zutekal, izmenilo sa
srdce faraonovo a jeho služobníkov
proti ľudu, a povedali: Čo sme to
urobili, že sme prepustili Izraela, aby
nám neslúžil?

6. A dal zapriahnut' do voza a vše—
tek svoj lud vzal so sebou.

7. A vzal šesťsto vyberaných vo
zov, a koľko vozov bolo v Egypte,
í vodcov celého vojska.

8. A utvrdil Pán srdce famous,
kráľa egyptského, a farao pustil sa za
synmi izraelskými; ale oni vyšli
v ruke vyvýšenej.

9. A keď Egyptčania v stopách na—
sledovali tých, ktorí pred nimi tiahli,
dohonili ich v ležaní pri mori; všetci
jazdci i vozy faraonove a všetko
jeho vojsko bolo vo Fihahirote proti
;Beelsefonu. (Jozue 24, 6; I. Mach.4, 9.)

10. A keď sa farao priblížil, po
zdvihli synovia izraelskí oči a vi
deli Egyptčanov za sebou; i báli ') sa
veľmi, volali hlasno na Pána

11. a rieklí Mojžišovi: Azda ne—
bolo hrobov v Egypte, preto si nás
vyviedol, aby sme zomreli na púšti?

si nám to vykonal, že si nás
z Egypta vyviedol?

l) Ne ún'otajúca dala] do pusu, obrátiilaa k So
kotu a hli vedla mora zpiatlly.

!) Všetky tri miesta boly v blizkosti jazera Timaah.
3) li skutočne stianutl: k východu mali pred

eebou ' rveoe more, k juhu egyptskú. na
západ vrchy a pult, k severu za nimi vojsko lano
novo. lan vyššia pomoc mohla ich uchránil.



“B

12. Či je to nie to, čo sme ti
v Egypte hovorili. ked sme povedali:
„Nechaj nás, nech slúžime Egypt
čanom, leboo mnoho lepšie je slúžiť
im, než zomrieť na púšti?“

13. A Mojžiš prehovoril k ľudu:
Nebojte sa; vytrvajte') a vidzte ve—
liké skutky Pánove, ktoré učiní
dnes; lebo Egyptčanov, ktorých te—
raz vidíte, už nikdy viac neuzriete
na ve .

14. Pán bude bojovať za vás. a vy
budete mlčať.“

15. A Pán riekol Mojžišovi: Čo na
mňa voláš? Povedz synom izrael—
ským, aby šli dalej!

16. Ty však zdvihni svoju palicu
a vystri ruku na more a rozdel ho,
aby šli synovia izraelskí prostried—
kom mora po suchu.

17. A ja zatvrdím srdce Egypt
čanov. aby sa pustili za vami, a oslá
vim sa vo íaraonovi a vo všetkom
jeho vojsku i v jeho vozoch i v jeho
jazdcoch.

18. A zvedie Egyptčania. že ja som
Pán. ked sa oslávim vo faraonovi,
a v jeho vozoch i v jeho jazdcoch.

19. Vtom zdvihol sa anjel Boží“,
ktorý šiel pred vojskami izraelskými.
a zašiel za ne; a s ním spolu aj obla
kový stĺp odstúpil z predu do zadu.

20. A stál medzi vojskom Egypt
čanov a vojskom izraelským; a oblak
bol tmavý, “i noc osvecujúci, tak že
cez celú noc jeden k druhému prísť
nemohli.

21. A keď Mojžiš vystrel ruku na
more. Pán odniesol ho prudkým a
pálčivým vetrom. vejúcim cez celú
noc,a premenil ho na sucho a voda
sa rozdelila.“

22. Vtedy synovia izraelskí šli pro—

') Neuteksile. ani do boje sa nepúšťajte.
1) T. ]. vy budete mať pokoj.
3) V oblaku skrytá moc Rolla.
4) Na jedno] strane tmavý re Egyptbinov: na

druhej strane svetlý pre lzree cov.

5) Hoc tu Boh použil grimdseoýrh pričln. prud—kého a horúceho vetra. a y lzreeleom otvoril cestu
nez more; ukazuje na vtom jeho múdre a vše

I)RUHA KNIHA MOJŽIŠOVA

striedkom vysušeného mora. lebo vo
da im bola jako stena zprava izľava.

23. A doháňajúci ich Egyptčania,
všetka jazda faraonova, jeho vozy a
jazdci vošli za nimi do prostred mora.

24. A už bola ranná stráž, a hľa,
Pán, pohliadnuc na vojská Egvpt
čanov zo stĺpu ohňa a oblaku, pobil
ich vojsko;

25. a poprevraeal kolesá vozov.
i zanesené boly do hlbiny. Turiekli
Egyptčania: Utekajme pred Izraelom,
lebo Pán bojuje za nich proti nám.

26. Tedy Pán riekol Mojžišovi: Vy—
stri svoju ruku na more, nech sa
zasa vrátia vody na Egyptčanov, na

ich vozX a na ich jazdcov.27. keď Mojžiš vystrel ruku
proti moru, navrátilo sa hneď na
svitaní na predošlé miesto; a uteka
júcich Egyptčanov stretly vody. a
Pán zavalil ich do prostred vĺn.

28. A navrátily sa vody a pokryly
vozy a jazdcov všetkého vojska fa
raonovho, ktorí ich stíhali a vošli do
mora; tak že nezostalznich ani jeden.

29. Ale synovia izraelskí šli pro—
striedkom suchého mora a vody boly
im za stenu _popravej i ľavej strane:

30. tak vysvobodil Pán v ten deň
lzraela z ruky Egyptčanov. ')

31. A videli Egyptčanov mŕtvych
na brehu morskom a velikú moc,
ktorú Pán dokázal na nich; i bál sa
ľud Pána a verili Pánovi i Mojžišovi.
jeho služobníkovi.

H L AVA 15.

Mojžišov chválospev; osladenie hor 'ch
vôd: príchod synov izraelských do im.

1. Vtedy spievali Mojžiš a synovia
izraelskí túto pieseň Pánovi “: Spie—

mohůu prozratelnost čo najsvetlejšle. Stvoritel
prírody dokazuje sa pánom prirody práve v tom
epôsobe. v ktorom prírodne ally v službe jeho tl
zrakov ůčlnkovat musia.

l) Priechod Izraelcov ee: Červená more je pmd—
obrazom krstu krcetanského (Sr. l. Kor. 10. 2.).
lebo kredsnta skrze krste krv Krhtovu prechodls
do nového lívota milosti.

!) Dle mienky Zennerovej je to pleseň aborou'
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vajme Pánovi, lebo slávne sa uká
zal velikým: koňa i jazdca shodil do
mora. (Můdr. 10,20.)

2. Moja sila a moja chvála je Pán
a stal sa mi spasením. On je Boh
môj a chcem ho oslavovať. Je Boh
môjho otca “ a chcem ho velebii'.

3. Pán je ako muž bojovník; Vše
mohúci je jeho meno.

4. Vozy ľaraonove a jeho vojsko
svrhol do mora, jeho vyberané knie
žatá boli potopené v ervenom mori.

5. Priepasti ich prikryly, padli do
hlbiny jako kameň “.

6. Tvoja pravica, Pane. velikou sa
ukazuje v sile: tvoja pravica, Pane,
pobila nepriateľa.

7. A množstvom svojej slávy so
sadzuješ') svojich protivníkov, vy—
sielaš svoj hnev. ktorý ich trávi jako
strnište.“

8. A dychom tvojej prchlivosti na
shromaždily sa vody, stála tekúca
vlna, nashromaždily sa spusty vôd
v rostred mora.

. Nepriateľ riekol: Budem pre
nasledovať a popadnem ich. rozde—
lím korisť, nasýti sa moja duša; vy—
tiahnem z pošvy svoj meč, zabije ich
moja ruka.

10. Zadul tvoj dych a pokrylo ich
more; potopili sa jako olovo v prud
kých vodách.

11. Kto ti je podobný medzi sil—
nými, Pane? Kto ti je podobný, ve
liký v svátosti, hrozný a chvály
hodný, ktorý činíš divy?

prvú utoku (l.—5.) spieval prvý, druhú (tl.-IO.)
druhý sbor; tretia slotu (it.—tit.) je striedovti.pri
ktorej spieval prvý sbor ven'ie 11. a B.,-druhý
sbor v. 12. Tento abor spieval laloku v. it.—16. s

vý sbor v. “lt—19. Spev bol sprevádzaný hud—
Ľu a tancom. Tanec bol výrazom ntboieoskebo
odnievnenla: pozostával v odmeraných rytmických
poh boch. Shivnoetl, vítame boje oslavovaly sa

Eli-ml s tancom. Nikdy netsneovslo oboje povie spolu, ale. a to i v roztopašnom Egypte.
villy len chlapi a len medzi sebou.

!) Abrahams s praoteov.
1) Ktorý ul nevyjde na povrch; zahynuli razom

: nemozu byt vysvobodeni.
3) Hebr.: Strhnjel (ako budovu.)
6) Ako obeh uteká, paliac sucho strniako, tak

náramne zatvořil hnev Boží Egptčanov.

I(ľt'

12. Vystrel si svoju ruku. a požrala
ich zem. ')

13. Vo svojom milosrdenstvo bol
si vodcom ľudu, ktorý si vykúpil, a
niesol si ho v svojej sile do svojho
svatého príbytku.“

14. Vystúpily národy a rozhnevaly
sa; bolesti dostali obyvatelia lili—
štinski.“

15. Tu sa podesili kniežatá Edomu,
strach popadol silných Moabu 4),ustr—
nuli všetci obyvatelia Kanaánu.

16. Nech padne na nich strach a
ľak pre velikost tvojho ramena, nech
stuhnú jako kameň, dokiaľ neprejde
tvoj ľud, Pane, dokiaľ neprejde tento
tvoj ľud. ktorý ti je majetkom!

17.Vovedieš ich a zasadíš na vrchu
svojho dedictva, na prepevnom svo
jom príbytku, ktorý si pripravil.
Pane, vo svojej svätyni, Pane, ktorú
upevnily tvoje ruky.

18. Pán kráľuje na veky a vždycky. “
19. Lebo vošiel jazdec t'arao s vozmi

a so svojimi jazdcami do mora, a svie
dol na nich Pán nazpak vody mora.
synovia izraelskí však šli po suchu
jeho stredom.

20. Tu vzala Maria, prorokyňa.
sestra Áronova, do svojej ruky bu—
bon, i vyšly za ňou všetky ženy
s bubnami a spievajúcimi hůfami.

21. u predspevovala im a riekla:
Spievajme Pánovi, lebo slávne sa
ukázal vclikým, koňa i jeho jazdca
shodil do mora.

22. Mojžiš však pohnut sa s izrae
lom od Červeného mora a vyšli na

I) Tu menuje sa som vo význame, dľa ktoreho
znamena i more.

!) Toližto do zeme zasľúbenej. Tu, a v naeledu
júcich veršoch až po 19.. Moji]! v prorockom du
chu hovori o budúcich veciach tak, ako by sa už
boly staly.

!) Svijnli sa bolesťami, jako sa svijs rodička

R" pôrode. Filištínl bývali na juno-západnom konc.-1anaann.
t) Edom a Moab bydllli na juhu-východných hra

niciaohlimanu.
5) Je a sest-m kráľom luneta; zvlaštnevmes

slsnakej rii je kráľom tvojich vyvolených na vaky.
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púšť Sur '). A šli tri dni po púšti a
nenašli vody.

23. A prišli do Mary '), i nemohli
pit vodu z Mary, preto, že bola horká;
preto bolo dané i príhodné meno
tomu miestu, a nazvaná Mara, to jest .
Horkosť.

24. A ľud reptal proti Mojžišovi
:\ riekol: Čo budeme pit?

25. Ale on volal na Pána, a Pán
mu ukázal drevo; keď ho hodil do
vody, premenila sa na sladkú 3). Tu
mu vydal (Boh) prikázania a práva,
a tu ho zkúšal.

26. A riekol: Jestli poslúcbneš hlas
Pána, Boha svojho, a budeš činiť, čo
je pred ním spravedlivé, a budeš po—
slušný jeho prikázaniam a zachováš
všetky jeho ustanovenia, nedopustím
na teba nijakej nemoci,ktorú som
položil na t; lebo ja som Pán,
tvoj Uzdravite . (Jer. 7,23.)

27. Synovia izraelskí však prišli
do Elimu, kde bolo dvanásť studníc
vody a sedemdesiat paliem; i rozo—
stavili svoje stánky pri vode.

HLAVA 16.

Príchod Izraelcov na púšť Sin. a ich rep—
tanie; Boh im dal prepelice a mannu.

1. Z Elimu šli ďalej a všetko množ
stvo synov izraelských prišlo na
púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a
Sinajom, pätnásteho dňa druhého
mesiaca, jako boli vyšli zo zeme
egyptskej.

2. Tu reptalo všetko shromaždenie
synov izraelských proti Mojžišovi a
Aronovi na púšti.

3. A riekli im synovia izraelskí:
Bodaj by sme boli zomreli od ruky

l) Dra Num. 38, B. menuje sa táto pult Elam.
Sur, t. ]. múr je hebrejské slovo za egyptské Etam
(Helen) — tvrdz, pevnosť

') 'l'rl hodlny na juh od Suezu. teraz Aln Neba
alebo Aln el ==Ghargada.

3) Skrze to drevo, ktoremu Boh dal tú moc,
stala aa pitnou. Svltl Otcovia vtom osladzujúrom

dreve vldlaýprodobraa Kristovho hrib, ktolive zmišmr všetky trpkostl a horkosti nlma.
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Pánovej v zemi egyptskej, ked sme
sedávali nad hrncami mäsa a jedá—
vali chleba do sýtosti. Prečo ste nás
vyviedli na túto púšť, aby ste umo—
rili všetek lud hladom?

4. Tu Pán prehovoril k Mojžišovi:
Hľa, ja vám dám ako dážď chlieb
s neba. Nech vychádza ľud a sbiera,
čo na jeden deň dostačí, aby som
ho zkúsil, či bude chodiť v mojom
zákone, či nie.

5. Šiesteho však dňa nech prichy—
stajú (si to), čo priniesli, a nech je
toho dvakrát toľko, koľko inokedy
na každý deň sbieravajú. ')

6. A Mojžiš a Aron prehovoriliku
všetkým synom izraelským: Večer
poznáte, že Pán vás vyviedol zo
zeme egyptskej,

7. a ráno uvidíte slávu jeho, lebo

ggčul vaše reptanie proti nemu; aleže sme my, že by ste reptali proti
nám?

8. A Mojžiš riekol: Pán vám dá
večer mäsa, aby ste sa najedli, a
ráno chleba do sýtosti. lebo počul
vaše reptanie, jako ste na neho rep—
tali; lebo čože sme my? Nie proti
nám je vaše reptanie, ale proti Bohu.

9. Potom riekol Mojžiš Áronovi:
Povedz celému shromaždeniu synov
izraelských: Predstúpte pred Pána;
lebo počul vaše reptanie.

10. A keď Aron k celému shro
maždeniu synov izraelských hovoril,
obrátili sa tvárou k púšti; a hľa,sláva
Pánova ukázala sa v oblaku.

11. A Pán hovoril Mojžišovi :
riekol:

12. Počul som reptania synov izrael—
ských; povedz im: Na večer budete
jesť mäso a ráno nasýtite sa chle
bom; a uvidite, že ja som Pán, váš
Boh.

13. Tak stalo sa večer, že dole

!) ?. toho nech al pripravla jedlo proti
čo ostane na sobotu. sobotu, Bohu mvatený ddd
pokoja lzraelct nlávlll aabhat.
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tely prepelice“) a kryly ležanie
(tábor). Ráno však ležia rosná hmla
okolo ležania. (Num.11.31.)

14. A keď pokryla povrch zeme,
ukázalo sa na púšti čosi drobného, a
jako niečo v stupách (mažiari) stlče
ného, podobného inovati na zemi.

15. Keď to synovia izraelskí vi
deli, riekli jeden druhému: Man hu?
to znamená: je to? Lebo neve—
deli, čo je to. Mojžiš im odpovedal:
To je ten chlieh, ktorý vám Pán dal
za p0krm.(l. Kor. 10,3.)

16. To je to, čo prikázal Pán: Nech
nasbiera z toho každý na pokrm,
koľko potrebuje: gomor na jednu
hlavu *) dľa počtu vašich duši. ktoré
bývajú v stánku, tak si vezmite.

17. A učinili tak synovia izrael—
ski, a nasbierali jedni viacej. druhí
menej.

18. A merali na mieru gomor: a
nemal ani ten viacej. ktorý viacej
nasbieral, ani ten nenašiel menej,
ktorý menej prihotovil; ale každý
nasbieral toľko, koľko mohol zjesť.

19. A riekol im Mojžiš: Nikto nech
si z toho nenecháva nič na ráno.

20. Oni však ho neposlúchli, a nie—
ktorí z nich nechali si niečo ztoho až
do rána ; ale počalo to červivieť a hnilo.
lrozhneval sa na nich Mojžiš.

21. Tak sbieravali ráno každý len
koľko mu dostačilo na pokrm; a ked
since prihrialo, rozpúšťalo sa to.

22. Ale v šiesty deň nasbierali toho
pokrmu dvojnásobne, to jest dva go
mory na každého človeka. Tu prišli
všetky kniežatá množstva a prina—
šali zprávu Mojžišovi.

23. Do“ im riekol: To je to, čo
povedal Pán: Zajtra je sobotný od
počinok zasvätený Pánovi. Čo by sa

1) Za juru tiahnu pre life vo veľkom množ
stve avnútornej Afriky o Paleatlny a Sýrie. Zl
zrak Boží záleži v tom. že práve včna núdze a

v hodinu od Mojžiša predpovedaná ' takom množstve priliet-ly, že po ryly ! le.
*) Asi 8.0 Iltr.
') Mojžll (Sr. v. 6.)
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malo robit, robte (dnes), a čo sa má
variť, uvarte: ale, čo zbudne, odložte
na ráno.

24. A učinili tak, ako im Mojžiš
rozkázal, a nezhnilo, ani červa vtom
nebolo.

25. Tu riekol Mojžiš: Jedzte to
dnes, lebo je sobota Pánovu; dnes
na poli ničoho nenájdete.

26. Šest dní sbierajte, ale siedmy
deň je sobota Pánova, preto ničoho
nenajdete.

27. A prišiel siedmy deň, a vyšli
(niektorí) z ľudu sbierat', a ničoho
nenašli.

28. Tu riekol Pán Mojžišovi: Do
kiaľže nebudete chcieť zachovávať
mnje prikázania a môj zákon?

29. Vidzte, že vám Pán dal sobotu.
a preto vám dáva na šiesty deň po
krmu dvojnásobne: každý nech zo
stane v svojom (doma), nikto nech
nevychádza zo svojho obydlia dňa
siedmeho.

30. A ľud zachoval svatý odpoči
nok dňa siedmeho.

31. Adom izraelský nazval meno
(pokrmu) mannou; bola jako biele
scmä koriandrové a mala chuť bie—
leho chleba s medom.

32. Riekol však Mojžiš: To je to.
čo prikázal Pán: Naplň z neho (z po—
krmu) gomor, aby sa to zachovalo
pre budúce pokolenia, že by poznali
ten chlieb, ktorý som vám dával jesť
na púšti, keď ste boli vyvedeni zo
zeme egyptskej.

33. A Mojžiš riekol Áronovi: Vez
mi nádobu a naklad do nej manny
(toľko), koľko gomor obsiahne, a po—
lož pred Pánom k zachovaniu pre
vaše pokolenia.

34. Jako prikázal Pán Mojžišovi,
položil ju tedy Áron v stánku na
zachovanie.

35. A tak jedli synovia izraelskí
mannu za štyridsať rokov, kým ne—
prišli do zeme obývateľnej; týmto
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pokrmom sa živili, až prišli k hrani—
ciam zeme kananejskel. ')

36. Gemor však je desiata čiastka
efy.

HLAVA 17.

Reptanie Izraelitov v Ratidim pre nedo
statok vody; vyrazenie vody zo skaly;

víťazstvo nad Amalekom.

]. Teda vyšlo všetko množstvo
synov izraelských z púšti Sin po svo
jich stanoviskách, dľa rozkazu Pánov
ho, a rozložili stany v Rafidim, kde
nebolo vody, ktorú by ľudpiť mohol.

2. Ten dohadoval sa s Mojžišom a
riekol: Daj nám vody, aby sme sa
napilii Mojžiš im odpovedal: () sa
dohadujete so mnou? Prečo pokú—
šate Pána?" (Num.20,4.)

3. Ľud teda trpel tam smäd pre
nedostatok vody a reptal na Moj
žiša a rieka]: Prečo si nás vyviedol
zEgypta? Aby si nás, naše deti i
naše hovadá umoril smädom?

4. Tu Mojžiš volal na Pána a rie—
kol: si počnem s týmto ľudom?
Len toľko, že ma neukamenuje.

5. A Pán riekol Mojžišovi: ld pred
ľudoma sober so sebou niektorých zo
starších izraelcov, a palicu, ktorou si
na rieku uderil. vezmi do svojej ruky,
a tak id'. (|. Kor.10,4.)

6. Hľa, ja budem stáť tam pred
tebou na skale Horebu; a ty uderiš
do skaly a vyjde znej voda, aby
pil ľud. Mojžiš tak učinil pred star—
šími lzraela.

7. A nazval meno toho miesta Po
kúšanie'). pre dohadovanie synov
izraelských. a poneváč pokúšali Pána
a riekli: i je Pán medzi nami, a
či nie?

8. Tu však prišiel Amalek a bo
joval proti Izraelovi v Randim.

1) Sv. Otcovia učia, že manna bola redohra—
mmm najsv. Sviatosti oltárnej, lebo K ius aim

nazýval aa pravýmaachlebom z neba, ktorý dáva tívot svetu. (Ján 6, .)
!) Prečo poehyhnjetgh vám BohapomOc!môže?
8) V hebr.: Manna a Heriba.
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9. A Mojžiš riekoi Jozuemu: Vy
ber mužov, a vytiahni do boja proti
Amalekovi, ja zajtra stáť budem na

:umkhuhory s palicou Božou vo svojeje.

10. Jozue urobil. ako kázal Mojžiš,
a bojoval proti Amalekovi. Mojžiš
však, u i Hur vystúpili na vrch
hory.

11. A dokiaľ Mojžiš hore držal
ruky, víťazil Izrael, ale jako ich tro
chu spúšťal, premáha! Amalek.

12. Ale Mojžišove ruky boly ťažké;
preto vzali kameň a podlažili
nehoaon posadilsa naň; Aronvšak
a Hur podopierali ruky jeho 8 oboch
strán. A tak sa stalo, že jeho ruky
až do západu slnca neustály. ')

13. A zahnal Jozue Amaleka a jeho
ľud mečom.

14. Riekol potom Pán Mojžišovi:
Vpíš to na pamiatku do knihy a vlož
do uší Jozuemu'); lebo sotrem pa
miatku Amalekovu pod nebom.

15. A Mojžiš vystavil oltár a na—
zval jeho meno: Pán moje povýšenie,
a riekol:

16. Áno, ruka Pánovu s trónu Bo
žieho a boj proti Amalekovi bude
od pokolenia do pokolenia. "

HLAVA 18.

Jetro dáva dobrú radu Mojžišovi. Usta—
novenie sudcov.

]. Keď však Jetro, kňaz madian—
ský, príbuzný (test') Mcjžišov. vše
tko to počul, čo Boh učinil Mojži
šovi a svojmu ľudu izraelskému, a
že Pán vyviedol lzraelazEgypta,

!) Dve veci ovymenu nám vitazstvo nad našiminepriateľmi: m iitba a bojov-nie. [(to ich nespája,
nedostane sa do zasľúbenej zeme.

1) Prečitaj mu to, alebo povedz, čo si napi-l.
8) T. j. Roh, ktorý udi na tróne svojej veleb

nosti, pomahat bude izraelským vboji proti Ama
lekom vždycky.
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2. vzal Seľoru, manželku Mojži—
šovu, ktorú bol poslal zpíatky, ')

3. a dvoch jej synov. Jeden znich
menoval sa Gersam, preto, že otec
bol veda]: Bol som príchodzím
v cu ] zemi;

4. a druhý Eliezer, lebo vraj Boh
môjho otca bol mojím spomocníkom
a vytrhol ma od meča faraonovho.

5. Teda Jetro, Mojžišov príbuzný,
prišiel s jeho synmi i s jeho man—
želkou k Mojžišovi na púšť, kde mal
rozložené stany pri vrchu Božom.

6. A odkázal Mojžišovi: Ja Jetro,
tvoj príbuzný, idem k tebe, i tvoja
manželka. i tvoji dvaja synovia s ňou.

7. Mojžiš vyšiel proti svojmu pri—
buznému, poklonil sa a bozkai ho a
vítali sa pokojnými slovami. A keď
vošli do stánku. *

8. rozprával Mojžiš svojmu prí—
bnznému o všetkom, čo Pán urobil
faraonovia Egyptčanom pre lzraela.
i o všetkej nesnádzi, ktorá sa im na
ceste prihodila, a že ich Pán vy
svobodil.

9. A Jetro sa radoval zo všetkého
dobrého, ktoré učinil Pán lzraelovi.
že ho vytrhol z ruky Egyptčanov;

10. a ríekoi: Požehnaný Pan, ktorý
vás z ruky Egyptčanov a z ruky farao
novej vysvobodil, ktorý svoj ľud
z ruky Egyptčanov vytrhol.

11. Teraz som poznal, že veliký je
Pan nado všetkých bohovz') lebo
pyšne s nimi ') nakladali.

12. Preto obetoval Jetro, príbuzný
Mojžišov, zápalné a iné obety Bohu.
Potom prišiel ron a všetci starší
izraelskí, aby s ním jedli chlieb pred
Bohom.“

1) Mojžiš poslal : Egypta domov lt otcovi svoju
manželku Se oru alebo preto. aby sa celkom
volaniu svojmu venoval,alebo preto,aby „er:
do nebezpečenstva ao struny iaraonovej.

2) ili prvej ctilJahveii'ana)a teraz poznal.ako
všetkých bohov modlarakych prevyšuje.

8) So synmi izraeřakými.
4) Aby s nim budovali pri obete, jako bola obyčai

pri obetm'h zvláštne. alebo posvätné hod držať.
ličaai mna l starších izraelských na o iných
bodoch dokazuje uzavretie amiuvy medzi Jeirnni
:. Hebreimi.
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13. Na druh deň posadil sa Moj
žiš, aby súdil ud, ktorý stál pred
ním, od rúna až do večera.

14. Keď to jeho príbuzný videl,
totižto jeho všetku prácu pri ľade,
riekol: je to, čo robíš s ľudom?
Prečo ty sám sedíša všetek ľudčaká
od rána až do večera?

15. Mojžiš mu odpovedal: Ľud pri—
chúdza ku mne pre rozhodnutia
Božie. ')

16. Keď majú nejakú rozopru medzi
sebou, prichádzajú ku mne, aby som
súdil medzi nimi a ukázal (oznámil)
im prikázania Božie a jeho zákony.

17. Ale on riekoi: Nedobre to činíš.
18. Nerozumnou prácou chradneš

i ty, i tento ľud, ktorý je (tu) s te—
bou: nad tvoju možnosťje táto práca.
sám ju nemôžeš zniesť. (Deut.1,12.)

19. Ale počuj moje slová a rady.
a Boh bude s tebou. Bud ty ľudu
v tom, čo Bohu prislúcha, aby si do
nášal k nemu, čo sa vyrečie!)

20. A ukazuj ľudu posvätné oby
čaje a poriadok služby Božej ') a cestu,
po ktorej chodiť majú, a skutky,
ktoré konať majú.

21. Ale opatri si z celého národa
schopných » bohabojných mužov, u
ktorých je pravda, a ktorí nenávidia
lakomstvo, a ustanov z nich tisíc
nikov a stotníkov a päťdesiatnikov
a desiatníkov;

22. tí nech súdia ľud v každom
čase; ale čo bude väčšieho, to nech
predostrú tebe a sami len menšie
veci nech súdia; tak ti bude ľahšie,
keď sa bremeno podeií medzi iných.

23. Keď to učiniš, splníš rozkaz
Boží a jeho prikázania budeš môcť
zniesť, a všetek tento ľud navracovať
sa bude na svoje miesta ') v pokoji.

!) Ľud domnieval sa,že všetky výroky proroka
Božieho pochádzajú od Boha a tak sú neomylne.

!) Lepšie: Veci, ktoré Boh ml rozhodnúť. Bud
prostredníkom ludu u Boha.

8) "obr.: Predpia :: ukony.
4) Nebude mu treba čakať od nina až do ve—

Ičeru H. H.)
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24. Keď to Mojžiš počul, učinil
všetko, čo mu (Jetro) rad|

25. A vybral ráznych mužov z oo
lého lzraela a ustanovil ich za knie—
žatá (náčelníkov) ľudu, za tisícnikov
a stotníkov a pátdesiatnikov a de
siatnikov.

26. Títo súdili ľudvkaždom čase,
ale čo bolo ťažšieho, predostieraii
jemu, len snadnejšie veci sami súdili.

27. A prepustil svojho príbuzného,
ktorý odišiel do svojej zeme.

H LAVA 19.

Príchod lzraela na púšť Sinal; posvätenie.
ludu; Boh na hore Sinai.

l. Tretieho mesiaca po vyjdení
Izraela z Egypta, v ten deň prišli na
púšť Sinai. (Num. 33, 15.)

2. Lebo jako sa pohli z Rafndim,
prišli až na púšť Sinai a na tom
mieste sa rozložili táborom a tam
izraei postavil svoje stany naproti
hore. ')

3. Mojžiš však vystúpil k Bohu; a
Pán volal mu s hory a rieku]: Toto
povedz domu Jakubovmu a oznám
synom lzraelovým:

4. Sami ste videli. čo som vykonal
Egyptčanom. ako som vás nosil na
krýdlach oriičich,a vzal k sebe. ')

5. Jestliže teda budete poslúchať
môj hlas a zachovávať moju smluvu,
budete mi za zvláštny (ľud) medzi
všetkými ľudmi: moja je totiž celá
zem.

6. A vy budete mi kráľovstvo kňaz
ské a národ svätý.“ Tieto sú slová
ktoré hovoriť budeš k synom izrael—
ským.

!) Kde Bob v krt hovoril s Mojžišom.
1) K sebe, na toto vyvolenú miesto odviedol.

leko s mottom Abrabsmom.tak ches Bohso vletkm dom izraelským učiniťzmluvu. Táto
zmluva is a lzraelom neznamená zavrhnutie
ostatných národov; lebo Bolin je cem zem. vun:
národy zeme sú majetkom nolim a Boh všetkým

bez vznimkynre lloikazuiesvoju lásku a stará sao viet y Vyvom:ienároda izraelského je len novy. bola
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7. Mojžiš prišiel a svolal starších
ľudu a predložil im všetky slová.
ktoré mu prikázal Pán.

8. A odpovedal všetok ľud spo
ločne: Všetko, čo povedal Pán, bu
deme činiť A ked doniesol zas Moj—
žiš slovo ľudu k Pánovi,

9. nekoi mu Pán: Už teraz prijdem
k tebe v mračnom oblaku, aby ma
počul l'ud„ keď budem hovoriť 8 to
bou. a veril ti na veky. A Mojžiš
oznámil slovo ludu Pánovi.

10. Pán mu riekol: ld kľudu a
posváť ich ') dnes a zajtra, a nech
operú svoje rúcha.

11. A nech sú hotovi ku dňu tre
tiemu; lebo na tretí deň sostúpi Pán
pred všetkým ľudom na horu Sinai.

12. A postavíš ľudu obradu _do
okola a povieš im: Chráňte sa vy—
stúpiť na horu alebo dotýkať sa jej
krajov! Každý. kto by sa dotkol hory.
smrťou umriel (Žid.12. 18.)

13. Nedotkne sa jej ruka, síce ka—
menlm bude uhádzaný, alebo stre
lami preklaný; či to hovado alebo
človek. nebude žiťl Ked počne trúbiť
trúba, vtedy nech on| prijdú k hore.

14. Tu sišiel Mojžiš a hory k ľudu
a posvätil ho. A ked' vyprali svoje
rúcha,

15. riekol im: Budte hotovi ku
dňu tretiemu a nepribližujte sasvo
jim manželkám.

16. A keď prišiel tretí deň, a ráno
sa osvetlilo, tu, hla. bolo počuť, ako
začalo hrmiet a blyskať sa, a veľmi hu—

veliký skutok milosti Najmilosvdnejšiebo v priprnve
diela vykúpenia ludskeho. Skrze lzraela má sa
v plnosti vekov všetkým národom zeme dostať
spasenia. K tomuto cich: vyvolil Pán lzraela a
svoj „zvláštny majetok' a odlúčil ho jako „lud
svltý' od iných národov. Tento vyvolený lud má
byť „'kráľovstvo khazská' t.j. lud od Boha vodou!
a spravovaný. ktoreho občanom všetkým prináleĺi
vyššie posvntenie. kňazská dôstojnosť a svltod,
lebo sú v alulbe praveho Boha a tomu určen .
aby oetatnym národom spasenie sprostredkovala

') T. ]. kál, nech sa posvltia zdržanim sa od
manžel ek (v. 16.) a umývanim. Podobná obyáaj

už pred Moj!žišom.
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atýoblak prikryl horu, a zvuk trúb
čim dalej tuhšie huěal, tak že ludy
ktorý bol v ležaní. bázňou sa bál.

17. Vtedy ich Mojžiš z miesta le
žania vyviedol v ústrety Bohu, a po
stavili sa dole pod samou horou.

18. Ale celá hora Sinai sa kadiia,
preto,že sostúpil Pán na ňu v ohni,
a vystupoval dym z nej ako z pece.
A celá hora bola strašná. ')

19. A zvuk trúby čím ďalej tým
viac sa rozmáha] a na širšie roz
liehai; Mojžiš hovoril a Pán mu od—
povedal.

20. l sostúpii Pán na horu Sinai,
na samý vrch hory. a volal Moj
žiša na jej tema. K ta vystúpil,

21. riekol mu: Sostúp a dosvedč
ludu, nech sa mu azda nezachoe pre
kračovať ohradu. aby videl Pána, a
(tak) zahynulo by z nich veliké
množstvo.

22. Aj kňazi, ktorí majú pristupo
vať k Pánovi, nech zotrvajú opodial,
aby ich nezabil.

23. A Mojžiš riekol Pánovi: Ne
bude môcť obecný lud vystúpiť na
horu Sinai, lebo ty si osvedčil a pri
kázal siovmi: Postav obradu okolo
hory a vyhlás ju za posvätnú!

24. Pán mu riekol: Id, sostú ; a
potom prijd hore ty a 11s to
ale kňazi a lud nech neprekračujú
obrady a nech nevystupujú k Pánovi,
aby ich azda nezabil.

25. Tu sišiel Mojžiš k ľudu a po
vedal im všetko.

HLAVA 20.

Desatoro Božích prikázaní; strach ludu;
]rozkaz postaviť oltár.

]. A Pán hovoril všetky tieto slová:
2. Ja som Pán, Boh tvoj, ktorý

som ťa vyviedol z Egypta, zdomu
služobnosti.

8. Nebudeš mať iných bobov ",
mimo mňa.

l) Tri-ala aa veľmi.
') Alebo Bo.ha

Pia—en.Moni—l

ll. azda nedrlali Boha za teluného alebo neprisli
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4. Neučinl'š si obrazu, ani nijakého
podobenstva ') ztoho, čo je hore na
nebi a čo je dole na zemi, ani z toho
čo je vo vodách pod zemou.

5. Nebudeš sa im klaňaf. ani ich
ctit'; ja som Pán. Boh tvoj silný
žiarlivý '), navštevujúci neprávosť ot—
cov na synoch až do tretiehoa štvr
tého pokolenia tých. ktorí ma nená—
vidia,

6. a činiaci milosrdenstvo nad tisi
cami'l tými, ktorí ma milujú a moje
prikázania zachovávajú.

7. Nevezmeš mena Pána, Boha
svojho, nadarmo, lebo Pán nebude
mať za nevinného toho. kto by bral

meenoSPána, Boha svojho, nadarmo.
Spomni. aby si deň sobotmsvätil. '

9. Šesť dní budeš pracovať a ro—
biť všetku svoju robotu.

Ale siedmeho dňa je sobota
Pána, Boha tvojho; nebudeš robit
nijakej roboty v ňom, ani ty.an|
tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj
sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoje ho
vadá, ani prichodzi, ktorý je v tvo
jich bránach.

!) Úplné vysvetlenie davaju slová. kto miaam
Mojžiš zakaz obrazov vykladá v piatej kol a Moji.
4, 15-19. ldom bolo zakázané Boha v ne' kom
obraze alebo v nejakej podobe predstavova , aha

na klahani aa obratu. Nakoľko nebolo nebezpe—
čenstva modloaiužabnej úcty, nachádzame av.obraz)
ivatarom zákone; a to z nariadenia Božieho,
na pr. podoby cherubov nad anbou úmluvy. Proti
cteniu a\nlých obrazov. ako to katolícka! cirkev
uči, darmo odvolávajú aa protestanti na tenlo zi
kaa. Katolícky heal-n cii obraz Krista. P. Marie
a in ch avltých, ako hovorí dentaký nem (a.

.n),nie pmto. že by veril. že na v nich na
ehádn niečo Božieho alebo ne aká moc. prečo by
a ctiť maly, alebo že by od n rh niečo vyproaii
bolo treba. ale preto, že úcta. ktorú im preuka—
zujeme. vztahuje aa na. uv. osoby. ktoré tie obrazy
predstavujú.

') Netrpim. aby si tu lásku a úctu, ktora mne
patri, na atvonenia rental. Pomer Boha k národu

rirovnáva sa vo Ptame často k manželstvu.
ahve je manžel. obec lu-aeiahi jeho manleiken.

Ctit cudzich bohov jej cudzoložstvom. V tomto
amyale je Boh llarllvú.

') Do'.tisíceho pokolenia.

4) Zaavlti aa, čo aa svetskému, obyčajnémuew
trebeniu odtlahnea alebo i úcte Bohj venMKavlti. Hlavnýeie anho je. Bohu úctu p

zovat, :odčoho naaleduje potreba eobotného odparčlnkuod iných prac.
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11. Lebo za šesť dní učinil Pán
nebo i zem, i more, i všetko, čo je
na nich, a siedmeho dňa odpočinul;
preto požehnal Pán deň sobotný a
zasvätil ho.

12. Cti svojho otca i svoju matku,
abys bol dlho živý na zemi, ktorú
ti dá Pán, Boh tvoj.

13. Nezabiješ.
14. Nezcudzoložíš. ')
15. Nepokradneš.
16. Nepremluvíš proti svojmu bliž

nému krivého svedectva.
17. Nepožiadaš domu svojho bliž

ného, nepožiadaš ani jeho manželky,
ani služobníka, ani dievky, ani vola,
ani osla, ani ničoho, čo jeho je.

18. A všetek lud pozoroval hlasy
a svetlá“) a zvuk trúby i kadiacu sa
horu: a prestrašení i hrôzou pora
zení stáli zdaleka

19. a riekli Mojžišovi: Hovor ty
s nami a budeme počúvať; nech ne—
hovorí s nami Pán, aby sme azda
nepomreli.

20. A Mojžiš riekol ľudu: Nebojte
sa; lebo, aby vás zkúsil, prišiel Boh,
a aby jeho bázeň bola medzi vami,
aby ste nehrešili.

21. Teda lud stál zdaleka. Mojžiš
však pristúpil k mrákote, v ktorej
bol Boh.

22. Potom hovoril Pán Mojžišovi:
Toto povieš synom izraelským: Vy
ste sami videli, že s neba mluvil
som s vami.

23. Nebudete si činiť bohov strie
borných, ani zlatých bohov si ne—
učiníte.

24. Oltár zo zeme mi spravíte a
obetovať budete na ňom svoje zá—
palné a pokojná obety, svoje ovce
a voly. Na každom mieste, na kto—
rom bude amiatka môjho mena,
príjdem k to a požehnám ťa.

1) Na ENO!!! mlute'zakazujo aa cudzoložstvo,potom, a o z toho nasleduje, hide previnenia
proti mravnoatl, teda mltatvo.

!) Hrmonlo a blýakanle.

DRUHÁKNIHAuomšova

25. Jestli mispraviš oltár kamenný,nestáva] ho z kresaných kameňov ),
lebo jak naň zodvihueš železo, po
škvrníš ho.

26. Nebudeš vystupovať po scho
doch k môjmu oltáru, aby nebola
odkrytá tvoja hanba.»

H L AVA 21.

Súdobné zákony.

l. Tieto sú súdy “. ktoré im pred
ložíš:

2. Keď kúpiš Hebreja k službe,
nech ti slúži za šesť rokov; na siedmy
nech odíde svobodný darmo.

3. S akým rúchom') prišiel, s ta
kým nech odíde; jak by mal ženu,
nech aj žena odíde s ním. _

4. Ale jestli mu pán dal ženu, a
ona porodila synov a dcéry, tá žena
i jej deti budú jeho pánove, a on
odíde so svojím odevom.

5. Jestli by riekol sluha: Milujem
svojho pána a ženu i dietky, nechcem
odísť svobodný,

6. nech ho pán zavedie pred bo
hov “ a postaví ho ku dverám a dve
rajom a prepichne mu ucho šidlom ');
tak bude mu služobníkom na veky.

7. Ak by niekto svoju dcéru pre
dal za služobnú, ona nevyjde tak, ako
vychádzajú dievky.

8. Jestliže sa nezpáčila očiam svojho
pána, ktorému bola do služby daná "),
nech ju prepustí; ale cudziemu ľudu
nebude mať práva ju predať, akže
ňou pohrdol.

9. Ale jestli ju svojmu synovi za—

!) Naí-ladené bolo tak preto, ab
príkladom pohanov nevykonával] v
a podobenství Boba.

!) Srov. za, 42.
') Súdobne zákony.
4) tlebr.: Ak by prlllol earn, nám nech odíde.
') Pred audavv,ako námeatnlkov Bench. ktorí

na avltom mieole pravdu pruslubovall.
.) Na znamenie toho, že je k domu jeho navždy

jakoby prikovaný, pr.!tlincovaný.
7) Ktorý al lu zasnúbil.

Izraelskí sa
meni obrazy
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snúbíl, učiní jej, ako je obyčaj činiť
dcéram.

10. Jestlíže by mu vzal druhú '),
nech opatrí díevke svadbu; ani rů
chaa mzdy poctivosti nech neodoprie.

11. Akže by tých troch vecí ne—
učinil, ona vyjde za darmo bez vý
kupného.

12. Kto by uderil človeka v úmysle
mbiť ho, nech smrťou umrie.

13. Ale ked' nečíhal za ním, lež
Boh ho vydal do jeho rúk '): usta
novím tí miesto, na ktoré má utiecť.

14. Jestli by kto úmyselne a
úkladne zabil svojho blížneho, toho
od môjho oltára odtrhneě, aby umrel.

15. Kto by uderil svojho otca alebo
svoju matku, smrťou nech umrie.

16. Kto ukradne človeka a predá
ho, a dokáže sa mu vina, nech smr
ťou umrie.

17. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo
svojej matke, nech smrťou umrie.

18. Keď by sa mužovia povadilí'),
a jeden by uderil druhého kame—
ňom alebo päsťou, a ten by neumrel,
ale ležal na posteli

19. a zasa vstal a chodil vonku
osvojej palici, nuž nebude vinný
ten, ktorý ho uderil, ale tak, ab
mu jeho práce ') a náklndky na leká—
rov vynahradil.

20. Kto zbije svojho služobníka
alebo služobnú palicou tak, že pod
jehou rukou umrel, vinný bude zlo
činu. .

21. Jestli by však jeden deň alebo
dva prežil, nepodľahne trestu, lebo
sú jeho peniaze.“)

22. Keby sa mužovia svadili a je
den uderil by samodruhú ženu, tak

!) Otec !: prve] žene. Preto nech jej zo str-vy.
ruchu . manželského obcovanla nič neodntma.

!) Kto ublje nezúmyeelne, len náhodou.
') Ked medzi lzreelltml náhodou povstala evadn.
4) Prace, ktorú vchorobe samou-l, leda zlrnlu.
!) Krtvdlt elulobnílmvl hralo sa u menllu vlnu,

nelll hrlvdlt svobodnômu.
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že by plod jej odišiel, ale ona by
na žíve ostala '), ten ponesie škodu,
tak velkú, jako si muž ženy žiada
a sudcovia prisúdia.

23. Ale jestli zatým jej smrť nasle
dovala, tedy dá život za život,

24. oko za oko, zub za zub, ruku
za ruku, nohu za nohu,

25. spálenínu za spáleninu, ranu
za ranu, slnku za sinku.

26. Keď by kto uderil svojho slu—
žobníka alebo svoju služku po oku
a učinil by ich jednookýmí, nech ich
prepustí na svobodu za oko, ktoré
vybil.

27. A keby svojmu služobníkovi
alebo služobnej zub vyrazil, tiež pre—
pustí ich na svobodu.

28. Keď vôl pokole (poraní) muža
alebo ženu a umreli by, ukameno
vaný bude (ten vôl)“: a nebude sa
jesť mäsa z neho, ale pan toho vola
bude bez viny.

29. Ale jestli vôl bol klavý od
včerajška a predvčerajška (od dávna)
a oznámili to jeho pánovi, a on ho
nezatvoril,a preklal by muža alebo
ženu: í vôl ukamenovaný bude i pana
jeho nech zabijú.

30. Jestliže by mu výmena ulo
y žena bola “„ da za svoj život tolko,

koľko od neho žiadať budú.
31. A keby syna alebo dcéru pre

klal, pod podobný súd padne.
32. Keď služobníka a služobnú na

padne, da tridsať siklov striebra"
(ich) pánovi. a vôl bude ukameno
vaný.

33. Kto by cisternu (studňu) ne
chal otvorenú alebo vykopal a ne
prikryl by jej a padol by do nej
vôl alebo osol.

plod1)ul)lebr.: A smrt by sa nestala (ani matke anl

!) Sr. 1. Neil 9, 5. Boh stvoril zvierala kulltknľudskému, nle ku lkode člo.veh.e

odandJestli by ho eudeevla na penaltu pokutu
Od.?)dA.“ 84 koruny.

s'
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34. pán cisterny zaplati cenu ho
viad: ale čo mŕtve ostalo, bude jeho.

35. Ked'by niečí vôl poklal vola
iného a ten by zhynul, nech pre—
dajú živého vola a peniaze rozdelia,
i s mäsom zabitého nech sa rozdelia.

36. Ale, ak vedel, že vôl od vče
rajška a predvčerajška (už prvej) kla]
a jeho pán nedával pozor naň, nech
dá vola za vola, a zabitého celého
nech si vezme.

H LAVA 22.

Pokračovanie.
1. Keď kto vola alebo ovcu ukradne

a zabije alebo predá: nech za jed
neho vola päť volov navráti a štyri
ovce za jednu ovcu.

2. Keď zlodeja pri lámaní sa do
domu ') alebo _pri jeho podkopávani
pristihnú a pri tom porania, tak že
umrie: ten, kto ho zabil. nebude
vinný krvi.

3. Keď to po východe slnca vy—
konal'), spáchal vraždu, i on nech
umrie'). Ak nemá, čo by navrátil za
krádez, sám nech predaný bude.

4. Jeatliže sa najde u neho, čo
uln'adol, ešte živé, bud vôl alebo
osol, dvojnásobne nech navráti.

5. Učinil hy kto škodu na poli
alebo na vinici a pustil by svoje ho—
vádo, aby spáslo cudzie: nech to, čo
najlepšieho mať bude na svojom poli
alebo vo vinici, dľa odhadnutia za
škodu nahradí.

6. Keď by oheň vyšiel a zasiahol
by "nie“ a zachvátil by stehy obilia
alebo stojacie obilie na poli, nech
nahradí škodu ten, kto oheň zapálil.

7. Keď niekto priateľovi dá scho
vať peniaze alebo nádoby, a tomu,
kto ich prijal, boly by ukradené,
nech kmln, ak sa najde, navráti
dvojnásobne.

!) Teda v noci.
!) Vo dne madnejlla rozozná! kniha od zboj

nlka (mh-),a odolnnld ho.
') Lapua: Bude trestaný!
4) Plot : this.

DRUHÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

8. Ak sa kmin nevyjavi, nech pána
domu postavia pred sudcov a nech
tam prisahá, že nesiahol rukou na
vec svojho blížneho,

9. aby spáchal klam, či na volovi.
či na osloví, na ovci alebo na odeve
a na čomkoľvek. čo tomu škodu
priniesť môže: záležitosť oboch nech
prijde pred bohov (sudcov): a jestli
ho oni odsúdia, nech dvojnásobne
nahradí svojmu bližnému.

10. Keď kto dá svojmu bližnému
do opatery vola, osla a jakékoľvek
hovado, a to by odpadlo alebo sa
pokaličilo alebo od nepriateľa zajaté
bolo, a nikto by toho nevidel: “

11. nech bude prísaha medzi nimi
(na dokázanie), že nesiahol rukou
na vec svojho bližného: a pán nech
prijme prísahu, a ten nech nebude
nútený navracať.

12. Akže by krádežou bolo vziate
od neho, nech nahradí škodu pánovi
(majiteľovi).

13. Ak bolo od divej zveri zaškr—
tené, nech mu zanesie, čo bolo za
bité, a nebude nahrádzať.

14. Kto by si vypožičal od svojho
bližného niečo z tých veci (hoviad).
a ochromelo by alebo zhynulo v ne
prítomnosti jeho pána: nech bude
nútený navrátiť.

15. Ale ak pán prítomný bol, nech
ničoho nenahrádza, zvláštne jestli
mu bola platená mzda za jeho prácu.

16. Kto svedie ešte nezasnúbenú
pannu a spal by s ňou, nech jej dá
veno a vezme si ju za manželku.

17. Ak by otec panny nechcel ju
dať, nech zaplatí tolko vpeniazoch,
kolko anny do vena dostávajú.

rodejníkov nestrplš na žive.
19. Kto by sa schádza] s hova—

dom '), nech smrťou umrie.
20. Kto obetuje bohom, okrem

samému Pánovi, nech bude zabitý.

!) ináč rozhodlo. čo povod-It svedkovia.
*) Hnilca! vykonávať.
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21. Prichodzieho nezarmucuj “, ani
ho nesužuj, lebo ste i sami boli pri
chodzi vzemi egyptskej.

22. Vdove a sirote neškodte.
23. Jestliže ich trápiť budete, a

ony ku mne volať budú, ja vysly—
šim ich krik;

24. a roznieti sa môj hnev, a zbi
jem vás mečom, a vaše manželky
budú vdovami a vaše deti sirotami.

25. Keď požičiaš peniaze chudob—
nému môjho ľudu, ktorý bydli ste—
bou, nenastupuj na neho ako vydie
rač, ani ho neutiskaj úžerou.

26. Keď do zálohu vezmeš od
svojho bližného odev, navráť mu ho
pred západom slnca.

27. Lebo len to jedno má, čím
prikrýva svoje telo, a nemá iného,
v ktorom by spal; keď bude volať
na mňa '), vyslyším ho, lebo som
milosrdný. ')

28. Bohom ') nebudeš utŕhať, a knie—
žaťu svojho l'udu nebudeš zlorečiť;

29. svoje desiatky a prvotiny ne
meškaj dávať, prvorodenéhozo svo
jich synov mne dáš.“

30. Tak učiniš a' s volmi a ovcami;
za sedem dní noc sú (prvorodencil
so svojou matkou, na ôsmy deň dáš
ich mne.

31. Budete mi mužmi svätými;
z mäsa, ktoré divá zver načala, ne
budete jesť, ale vyhodite ho psom. ')

H L AVA 23.

Zákony o súdoch, slávnostiach a obetiach.

l. Neprijmeš slova luhavého; ani

gzgzdáš svojej ruky, že by si za bezého povedal krivé svedectvo.

') Nerob mu krivdy.
') Hel vrchného odevu.
.) Vo východných krajinach chudobní aplvajú

vo vrchnom rúchu (plastu, do ktoreho aa uha—
oci tam bývajú chladne.

4) T. ]. sudcom, ktorí zrod tvarou Boha, totiztov svltynl, pravdu prislo uja.
5) Mne zasvitli, venujel.
') Vala vnutorna čistota ml & javiť ! v takejto

umelou-ao] čistote.
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2. Nepoženieš sa za zastu m, aby
si zlé páchal '); ani pri sú e nepri—
staneš na úsudku väčšiny, aby si sa
od pravdy odchýli].

3. Ani nad chudobným sa pri súde
nesmiluješ. ')

4. Keby si trafil na vola svojho
nepriateľa alebo na jeho osla, ktorý
zablúdi], prived ho k nemu.

5. Keby si videl osla svojho ne
navistnika ležať pod ťarchou, ne
prejdi, ale zdvihni ho s nim.

6. Neda'j sa nahnúť k súdeniu chu—dobného.
7. Chrániť sa budeš lži. Nevinného a

spravedlivého nezabiješ; lebo v oškli—
vosti mam bezbožného.

8. Ani darov brať nebudeš, lebo
aj opatrných ľudi zaslepujú. a slova
spravodlivých prevracajú.

9. Nebudeš obťažný cudzincovi;
lebo sami znate ducha cudzincov '),
veď ste i sami boli cudzincami v zemi
egyptskej.

10. Za šesť rokov obsievať budeš
svoju roľu a sberávať s nej úrodu.

11. Ale siedmeho roku necháš ju
(prielohom), nech si odpočinie, aby
jedli chudobní tvojho ľudu; a čo zo
stane (po nich), nech jedia zvierata
poľné; tak urobiš so svojou vinicou
i so svojim olivovim.

12. Za šesť dní budeš pracovať,
a siedmy deň prestaneš, aby si tvoj
vôl a osol odpočinul a syn tvojej
dievky a prichodzi sa zotavil.

13. Všetko, čo som vám riekol,
uchovávajte. A na meno cudzich
bohov neprisahajte '), ba nech ani
nebude slyšané z vašich úst.

') Krlvym svedectvom.
!) Spravadllvon mierou merať budete pravda

tak chudobnemu jako bohatému.
!) Neepuvedllvým súdom alebo neapnvedllvon

priazňou.
') Viete. jako im je na srdci.
') Beba: len: cudzich bohov anl pripomínať

nebudete.
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14. Tri razy ') mi budete sláviť
Sviatky každý rok.

15. Slávnosť nekvasených chlebov
(presníc) zachováš. Sedem dní budeš
jesť nekvasené chleby, jako som ti
prikázal v čas mesiaca novej úrody
(abib), ked si v ňom vyšiel z Egypta;
neukážeš sa pmd mojou tvárou
prázdny. ')

16. A slávnosť žatvy, prvotin svo
jej práce, zo všetkého, čo si zasial
na poli; a slávnosť na konci roku,
keď všetky svoje úrody s poľaskľúdiš.

17. Tri razy do roka ukáže sa každý
z tvojich pohlavia mužského pred
Pánom, Bohom tvojim.

18. Nebudeš obetovať krvi mojej
obeti pri kvase “, ani tuk zoslávnosti
mojej nezostane až do rána.

19. Prvotiny úrod svojej zeme pri
nášať budeš do domu Pána, Boha
tvojho. Nebudeš variť kozliatko
v mlieku jeho matky. *)

20. Hľa,ja pošlem s_vojho anjela '),
aby šiel pred tebou i chránil ťa na
ceste. a priviedol ťa na miesto, ktoré
som ti pripravil.

21. Daj pozor na neho a poslúchaj
jeho hlas a nedomnievaj sa, že by Č
si ním pohŕdaťsmel; lebo neodpustl,
keď sa proti nemu prehrešíš; a moje
meno je v ňom.

22. Ak budeš poslúchať jeho hlas,
a učinlš všetko, čo hovorím, budem
nepriateľom tvojich nepriateľov a su
žovať budem tých, ktorí teba sužujú.

23. A pôjde môj anjel pred tebou,
a privedie ťa k Amorrhejskému, i

l) Sviatky presalc (nekvasených chlebov), letníc
a stánkov.

1) Na východe bola obyčaj, le ked sa nlill

človek a vyll'eho ukázal, musel nejaký dar prl—
aut, naznak úctyapokornejj;mysle pretolBoh,
keď tu obety žiada,neůada ich pre obety.ale Ľornú myuť, ktbrú by mala byť s tým! o

| spojená.
!) Vten ens, kedsúeltekvasenechleby alebo,

nebudel obetovať velkonočneho barlnkm
') lll—to mlieka malo by sa aula čítať: v tuku.

5) Anťl. ktorý s Nojillom : oblakovebo stlpuhovoril. torý ustupoval Boha.

DRUHÁ KNIHA MOJZIŠOVA

Hetejskému, iFerezejskému, i Kana—
nejskému, i Hevejskému i Jebuzej—
skému, ktorých ja vyhladím.

24. Nebudeš klaňať sa ich bohOm,
ani ich ctiť; nebudeš konať ich skut—
kov, ale kaziť ich budeš a zdrúzgaš
ich obrazy na kusy.

25. A budete slúžiť Pánovi, váš
mu Bohu, aby som tvojmu chlehu a
tvojim vodám požehnal, a nemooe
od vás odstránil.

26. Nebude bezdetnej ') ani neplod
nej v tvojej zemi; dní tvojich počet
d0plnim.

27. Svoj strach pošlem pred tebou.
a pobijem') kdejaký ľud. ku kto
rému prijdeš; a učiním, aby všetci
tvoji nepriatelia utekali pred tebou;

28. pustiac osy napred. aby za—
hnaly Heveja a Kananeja a Heteja
prv. než vojdeš.

29. Nevyženiem ich od tvojej tvári
v jednom roku, aby sa zem neobrá—
tila na púšť a nerozmnožila sa proti
tebe divá zver.

30. Pomaly ich budem vyháňať od
tvojej tvári, kým sa ty nerozplodíš
a nezaujmeš zem.

3]. Ale položlm tvoje medze od
erveněho mora až k Moru palestin—

skému') a od Púšti až ku Rieke “.
do rúk vašich dám obyvateľov zeme.
a vyženlem ich od vašej tvári.

32. Neučiníš smluvy s nimi,
s ich bohmi.

33. Nech nebydlia v tvojej zemi.
aby ťa nepripravili k hriechu proti
mne, keby si slúžil ich bohom; lebo
by to bolo tebe zaiste osldlom.

ani

H LAVA 24.

Mojžiš oznámil a spísal rlkázania Bdle;
vystúpil zasa na oru Slnal.

1. A zasa povedal Pán Mo'žišovi:
Vystúp k Pánovi ty, Áron, adab.

\) Hobl-.:
!) Správnejlle: Pred—tm.
!) A! k lloru stredoumnenu blizko Sldonu.
4) 0d ptltl na Cel-venom mori si po _M-at.

Ktorá by potratila.
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Abiu " a sedemdesiat starších z izra
ela a klaňajte sa zdaleka.

2. A len Mojžiš sám nech vystúpi ')
k Pánovi, oni však nech sa nepri—
blížia; ani l'ud nech nevystúpi s ním.

3. Teda prišiel Mojžiš (s hory) a
rozprával ludu všetky reči Pánove,
i jeho súdy,a všetek ľudod veda]
jedným hlasom: Všetky reči ánove,
ktoré hovoril, vykonáme.

4. Mojžiš však spísal všetky reči
Pánove; a ráno vstal a vystavil ol
tár pod horou a dvanásť pamätných
kameňov, podľa dvanásť pokolení
izraelských.

5. A poslal mládencov synov izra—
elských, a(tí) prinášali obety zápalné
a obetovali pokojné obety Pánovi,
teľatá.

6. Tu vzal Mojžiš polovicu krvi a
vlial do medenic,a ostatnú čiastku
vylial na oltár. ')

7. A vzal knihu smluvy, čítal po
siúchajúoemu ľudu, a oni riekli:
Všetko, čo Pán hovoril. vykonáme
a budeme poslušní.

8. On však vzal krv, pokropil ňou
ľud a riekol: Toto je krv smluvy,
ktorú uzavrel s vami Pán o všetkých
týchto rečiach. ')

9. Potom vystúpili na horu Mojžiš
'iÁron, Nadab i Abiu, a sedemde
siati zo starcov izraels ';ch

10. a videli Boha izraelského ') a
pod jeho nohama bola plocha jako
robota z kameňa safírového a jako
nebo, keď je jasné.

11. No ani na tých zo synov izra—
elských, ktori ďalej odišli, nepoložil ')

l) Nadab a Abiu boli najatarši synovia Aronovi.
") Správnejlle: Nech sa pribili].
3) Oltár ustupoval minulo Boha. Obotnj uci aú—

ill aa na obotnoni bodovania boli krvoluobety

:; i. Táto krv bola predobrazom krvi Kri
c) Mojtu potvrdil starý zákon obntnou krvou,

jakoolšristus.
5) Videli Boha nie podstatne, čo v tomto urn

akoni livoto je nanom. Boh zjavil sa v ľudskej
podobe, sediac na b'ono.

0) Novou] Ich pre nepodal-nd. Hl. |D.
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svojej ruky; i videli Boha a potomjedli a pili.
12. Riekol však Pán Mojžišovi:

Vystúp ku mne na horu, a buď tam;
i dám ti kamenné tabule a zákon.
i prikázania, ktoré som napísal, abys
ich učil. ')

13. Pobrali sa Mojžiša Jozue, jeho
služobník. a Mojžiš, vystupujúc na
Božiu horu,

14. riekol starším: Dočkajte tu,
kým sa nevrátime k vám. Máte so
sebou na a Hura; keby sa na
skytla nejaká otázka, idte s ňou k nim.

15. A keď Mojžiš vystúpil, prikryl
oblak horu.

16. A prebývala sláva *) Pánovu
nad Sinai, a prikrývaia ho oblakom za
šesť dní, ale siedmeho dňa povolal
ho z prostred mrákoty.

17. A tvárnosť slávy Pánovej bola
pred očami synov izraelských ako
horiaci ') oheň na samom vrchu hory.

18.AMojžišvošiel do prostred hmly
a vystúpi] na horu a ostal tam za
štyridsať dní a za štyridsať noci.

HLAVA 25.

Ustanovenia bohoslužebně: sbierka ua
stánok. na archu úmluvy. na sl'utovnicu.

na stôl a na svietnik.

1. A Pán mluvil Mojžišovi a riekol:
2. Povedz synom izraelským, aby

mi prvotiny prinášali; od každého
človeka, ktorý ich dobrovolne dá.
ich prijmete.

3. Tieto však sú (tie) veci, ktoré
máte prijímať: Zlato a striebro a med,

4. hyacint a šarlát,a dvakrát bar—
vený červec a kmeni“, srsť kozia.

l) Obotnýml body končiac obetu pokojnú.
!) Bahn: Nančenie, t.j. nielen Mojtu mi ich

učit. ale všetci lzranliti majú učit svojich synov
a vnukov.

8) Oblak a ohon.
;) "obr.: Spaľnjúei.
!) Hyaclnl' je tmavo-belasý. lula! biýakavý tma—

vočervený.forman-menín) valmi blýakavýh
Irv-červenýpurpnr. Dvakrát banany: sania.“0
ako a potom alle v' nitkáck barvou. Bmont
(by-sus). janina- velmi biele platno.
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5. a na červeno barvené baranie
kožky, i belasté kožky') a agátové“
drevo;

6. olej na pripravenie svetla, vo—
ňavé veci na olej ku pomazaniu a
kadidlá príjemnej vône;

7. onyxově kamene a iná drahé
kamene na okrášlenie kňazského rú—
cha (efod) a náprsníka.

8. A nech mi spravia svätyňu —
ja budem prebývať medzi nimi —

9. vo všetkom podľa podoby sväto
stánku, ktorý ti ukážem, a (dľavzoru)
všetkých nádob k jeho službe, ktorá
sa v ňom bude konať. A spravíte ju
takto “:
' 10. Sbite truhlu (archu) z agáto
vého dreva; pol trefa lokťa nech má
jej dĺžka; šírka pol druha lokťa') a
výška tiež pol druha lokťa.

11. A pozláť ju rýdzim zlatom zvnú—
tra i zvonku a urob nad ňou vôkol
zlatý veniec.

12. A štyri zlaté obrúčky, ktoré
pribiješ ku štyrom uhlom truhly: dve
obrúčky nech sú po jednom boku
a dve po druhom.

13.Sprav aj žrde z agátového dreva
a oblož ich'ízlatom.j

'14. A vstrč ich do obrúčok, ktoré
sú po bokoch archy. aby bola no
sená na nich;

15. žrde budú stále v obrúčkach a
nikdy nebudú z nich vyťahované.

16. A do archy vlož svedectvo '),
ktoré ti dám.

17. Sprav aj sľutovnicu') z čistého
zlata; pol treťa lokťa bude jej dĺžka
a pol dmha šírka.

1) Z moukýcb psov.
') Hahn Sotlm -—=drevo agltovó (mimos

nllotleaž, la ká, tvrde. trvlcs. čierne jako drevoebenov .
") "obr.: Jn spravite.
4) 2'l. lokt- — 1,81 metra. l'I. — 0.78 metra.
5) T.].dve kamenné tabule s desatorom pri—mu.
',).Žhblm“"""“. “ä““m'hä: ';fš.“nas _ tróno- m s n.

že odtiaľ rleMdzaly tu !: mllogzlvú sľuby a v::
slyhnla &&.

DRUHÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

18. Aj dvoch cherubov, zo zlata
kovaných, s oboch strán odpovednice.

19. Jeden cherub nech je na jed—
nom boku a druhý na druhom.

20. Nech obidva boky sľutovnioe
kryjú, rozťahujúc krýdla a zastie
rajúc sľutovnicu, a nech hľadia jeden
na druhého, majúc obrátené tváre
k sľutovnici, ktorou sa má prikrývať
archa,

21. do ktorej uložíš svedectvo.
ktoré ti dám.

22. Odtial budem ti rozkazovať')
a hovoriť s tebou zo sl'utovnice, a
z prostriedku dvoch cherubov, ktorí
budú nad archou svedectva, o vše
tkom, čo budem skrze teba odka—
zovať synom izraelským.

23. Sprav istôl z agátového dreva.
ktorý bude mať dva lokte dĺžky a lo
keťv šírke a pol druha lokťavo výške.

24. A pozláť ho rýdzim zlatom, a
sprav mu zlatú obrubu vôkol.

25. A na tej obrube na štyri prsty
vysoký prebijaný veniec (rám), a nad
ten iný zlatý venčok.

26. Priprav i štyri zlaté obrúčky
a vpusť ich do štyroch uhlov toho
stola, jednu pri každej nohe.

27. Pod vencom nech budú tie
zlaté obrúčky, abysa cez ne žrde re
strkovaly, a tak stôl nosiť sa mo ol.

28. A žrde urob z agátového dreva
a obtiahni ich zlatom, k noseniu stola.

29. A priprav z rýdzeho zlata misky
a čiaše, kaditeľnice a poháre, v kto
rých sa majú prinášať mokré obety.

30. A na ten stôl klad chleby pred
loženia“ pred moju tvár vždycky.

31. Sprav aj svietnik kovaný z rý
dzeho zlata, jeho stĺpec a ramená,
kalíšky a guľky i ľalie, ktorá z neho
vychádzajú.

32. Šesť ramien bude vychádzať
z bokov, tri 3 jednej strany a tri
8 druhej.

!) "obr.: Budem prichádzať ! tobe.
!) Tých predkladaných chlobov bolo dna“.dľadna“ pokoleníMich.
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na.33 Tri kalíšky na spôsob orecha ')om ramene. každý s guľkou
anaľaliou; a tiež tri kalíšky podobne
orecha na druhom ramene, jako i
guľka i ľalia; taká má byť robota
na šesť ramenách, ktoré majú byť
vyvedené zo stĺpca.

34. Na samom svietniku budú
štyri kalíšky na spôsob orecha, ka
ždý s guľkou a ľaliou.

35. A nech budú guľôčky pod dvo
ma ramenami na troch miestach,
ktorých je spolu šesť a vychádzajú
z jedného stĺpca.

36. A tieto guľkyi ramená so sviet
nikom budú jedným celkom; všetko
to kované z rýdzeho zlata.

37. Spravi sedem lámp a postav
ich na svietnik, aby svietily naproti.

38. Aj štipce, aj kde by sa to, čo
sa odštipne (oharok), hasilo '), nech
sa spravia z rýdzeho zlata.

39. Celá váha svietnika so vše
tkými jeho nádobami nech má hrivnu
rýdzeho zlata.

40. Hlad a sprav to dľa obrazu,
ktorý ti bol ukázaný na hore.

HLAVA 26.

Opis svlltáho stánku.

1. A stánok spravíš takto: Schy
stáš desať kobercov z presukovanébo
kmentu a hyacintu a šarlátu. a dva
razy barveného červca. strakavých
robotou vyšívanou. “

2. Dlžka jedného koberca bude
dvadsaťosem lokťov, šírka bude štyri
lokte. Jednu mieru nech majú všetky
koberce.

3. Páť kobercov nech sa spojí je
den s druhým a druhých pát nech
sa podobným spôsobom spolu drží.

4. A sprav hyacintová očká po kra
joch na konci kobercov, aby sa mo
hly pospinať.

íísíramjšle: Naspo-obmanuálnu]M!
" Totišto nádobu.
') I.spšle: CherubIay.Na W maly byť che

rublny : bola-eko a čorveaáho purpuru vlkané.
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5. Päťdesiat očiek nech má jeden
koberec na oboch stranách tak vlo
žených, aby očko proti očku prichá—
dzalo a jedno k druhému mohlo sa
pripojiť.

6. Sprav aj päťdesiat zlatých há—
čkov, ktorými sa koberce pospájajú
tak, aby bol jeden stánok.

7. Sprav i jedenásť pokrovcov
z kozej srsti na pokrývanie strechy
stánku.1

8. Dĺžka jedného pokrovca nech
má tridsať lokťov a šírka štyri; jed—
nakú mieru nech majú všetky po
krovce.

9. Z nich pát spoj ombite a šest
tak pripoj jeden k druhému, že šie
sty pokrovec na čele strechy ') na
dvoje prebneš.

10. A sprav po kraji jedného po
krovca päťdesiat očiek, aby sa s dru
hým spájať mohol, a po kraji dru—
hého pokrovca päťdesiat očiek, aby
sa s druhým sviazal.

11. Sprav i päťdesiat medených
spinók, ktorými by sa očká spájaly
tak, aby zo všetkých jedno prikrý—
vadlo') bolo.

12. Čo však bolo by zbytočné na
pokrovcoch, ktoré sa na strechu ho
tujú, totižto jeden pokrovec. ktorý
zbývá“, jeho polovicou prikryješ
zadnú stranu stánku.

13. A jeden lokeť zbývajúcej dĺžky
pokrovca nech previsne s jednej
strany a druhý a druhej, tak že oba
boky stánku prikryjú. ')

14. A sprav ešte iný pokrov na
strechu') z baraních kožiek na čer

l) Príbytku.
1) Stánku.
!) Stánok.
4) Pokroves maly v šírke štyri 10th a bolo lol:

[zda teda Ich celá šírka mala štyrlaštyrldaatktov. Ponevšč k prlkrytlu kobarcapo uchovalo
sa len štyrldaať loklov (v. 1.2), sbývalypoštyri lokta.
člšo jeden pokrovec.

') Dĺžka koberca mala zs lakťov (v. 2mmdlška
Ľokrovu 30 lokťov(v. 8). Kod kmvec obostran
oboma,lol]:-tobe polovica máš

musely dva kto revlaaot, člše naykašrlej polodlzky berenlokjeän
[C) Stánok.
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veno barvených a nad ten zas ešte
iný pokrov z belasých kožiek.

15. Narob istojacích dosák zagá—
tového dreva k stánku.

16. Každá nech má desať lokťov
dĺžky a po pol druha lokťa šírky.

17. Po krajoch dosky nech budú
dve drážky, do ktorých sa dosky
jedna k druhej vsadia, a na tento
spôsob nech budú všetky dosky pri—
pravené. “

18. Z nich dvadsať nech bude na
južnej strana, ktorá leží k poludniu.

19. Ulej pre ne štyridsať striebor—
ných podstavcov, aby dva podstavce
pod každú dosku. pod jej dvoma
uhly podložené boly.

20. Aj na druhej strane stánku,
ktorá je obrátená k polnoci. nech
bude dvadsať dosák,

21. majúcich štyridsať striebor
ných podstavcov, tak, že sa dva pod—
stavce pod jednu dosku dostanú.

22. Ale na západnej str'ane stánku
postav šesť dosák,

23. a ešte dve iné, ktoré majú
byť v zadných') uhloch stánku po
stavené.

24. Nech budú od spodku až do
vrchu spájané, a jedno spájanie nech
drží spolu všetky. Aj pri tých dvoch
doskách. ktoré v uhloch postavené
byť majú, nech sa také spájanie
zachová. ')

25. A tak bude spolu osem dosák.
ich strieborných podstavcov šest—
násť, dva podstavce na jednu dosku
počítajúc.

26. Sprav aj päť žrdi z agátového
dreva na spoludržanie dosák na jed—
nej strane stánku,

27. a päť iných na druhej, a tiež
toľko na strane západnej.

“Hahn: Dnčapyoochnajodn-donhjaho
ahrpnanaachoda spol-ladné.*)?!"an

!) "obr.: Ktore (uholna dosky) noch budú od

dol-hal poliach ahlogúalšzmbynvnš . ohclúčkouna a n m a : Il vn
gule ealhu vcít- .ah'ľ ',dhopcolopýrl-vecí
tých čo vo dvoch uhloch hudú.
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28. Tie nech sa v prostriedku do
sák prestrčia (cez obrúčky) od jed—
ného konca k druhému. ')

29. [tis dosky okuj zlatom a ulej
na ne zlaté obrúčky, do ktorých tie
žrde majú byť zastrčené. aby dosky
spolu držaly; aj tie (žrde) oblož zla
tým plechom.

30. A tak vyzdvihneš stánok dla
obrazu. ktorý ti bol na hore ukázaný.

31. Sprav aj oponu z hyacintu a
šarlátu, a z dvakrát barveného červca
a z presukovaného kmentu robotou
vyšivanou pekne strakave tkanú.“

32. Túto zaves na štyrovh stĺpoch
z agátového dreva. ktoré tiež budú
zlatom obložené, a budú mať hlavice
zlaté. ale podstavce strieborné.

3.3. Opona však nech sa zavesí na
obrúčky, za ktorou vnútri postavíš
archu svedectva, ktorá (opona) i svä
tyňu od svätyne svätých deliť bude. ')

34. Polož i sľutovnicu na archu
svedectva v svätyni svätých.

35. A stôl pred oponu, a naproti
stolu na poludnej strane stánku sviet
nik. lebo stôl má stáť na polnočnej
strane.

36. A sprav zastieradlo pred vchod
do stánku *) z hyacintu & šarlátu, i
z dvakrát barveného červva a z pre—
sukovaného kmentu robotou vyší—
vanou.

37. A päťstĺpov z agátového dreva
oblož zlatom; pred nimi nech sa za—
vesí zastieradlo a ich hlavice budú
zo zlata a podstavce z medi.

HLAVA 27.

Oltár k uipalny'm obetam; predsieň stánku;
večná lampa.

\. Sprav zagátového dreva ioltár.
ktorý bude mať päť lokťov v dĺžke

1) T.j. nach sú tak dlho. jako nall u daňová
stena

!).8 vylivanýml alebo votlunýnl obrazmi cho
rubinov.

') Opona bola jnhoby stenou au,prlehrado

lheou lvltyhu odmultyoc svätých. v ktorej bolaalobalu
0;Do"Rypal“
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a práve toľko v šírke, to jest štvor—
hranný, a tri lokte do výšky.

2. Na štyroch uhloch však nech
štyri rohy z neho vyčnievajú ') a ob—
tiahneš ho meďou.

3. A k jeho potrebám narob hrncov
na popol, a klieští i vidličiek a nádob
na uhlie: všetky nádoby zmedi zhotov.

4. A rošt medený mrežovaný ') a na
jeho štyroch uhloch nech budú štyri
medené obrúčky.

5. Tie ') polož pod obrubu oltára,
a tá mreža nech bude až do polovice
oltára.

6. Sprav k oltáru z agátového dreva
dve žrde, ktoré pokryješ medeným
plechom, ,

7. a zastrč ich do obrúčok, ktoré
budú na obidvoch stranách oltára,
aby mohol byť nosený.

8. Nie zcela. ale vnútri prázdny a
dutý ho sprav. ako ti bolo ukázané
na hore.

9. Sprav aj predsieňu') k stánku,
na ktorého južnej strane proti po
ludniu budú zastieradlá z presuko
vaného kmentu; sto lokťov nech má
každá strana dĺžky. '

10. A dvadsať stĺpov s toľko mede
nými podstavcami, ktoré budú mať
strieborné hlavice s rezbami. “

11. Podobne i na polnočnej strane
nech sú zastieradlá na sto

lokfov, dvadsať stlpov, tiež toľko me
dených podstavcov, a ich hlavice so
svojimi rezbami strieborné. .

12.Po šírke však predsiene stánku,
ktorá k západu hľadí, budú zastie
radlá po päťdesiati lokťoch a desať
stĺpov a tolko podstavcov.

l) Štyri rohy na štyroch uhloch oltára znázor
niť maly silu a obranu. ktorú ovani u
oltára hľadali.

!) Aby popol propadoval, len uhlie ostalo.
3) Lepšie: Ten (rošt.)
o) Priestor okolo stánku, na vletk 'ch š

ananldcůohradený stĺpami,na ktorý damn:
' il Hahn; Sich hákmi a priečnymi žrďami, kur

rymi ati y na vrchu Inty
mum u vlady.

ponuku a na ktorých'mtlnm
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13. A v tej šírke predsiene, ktorá
hladí k východu, bude päťdesiat
lokt'ov.

14. Z tých nech bude pätnásť
lokťov zastieradiel k jednej strane
daně s troma stlpy a tolko podstav—
cemi.

15. A na druhej strane budú za
stieradlá na pätnásť lokťov (dĺžky),
tri stĺpy a tolko podstavcov.

16. Ale kde sa bude vchádzať
do predsiene, nech bude zastieradlo
dvadsat lokťov dlhé z hyacintu a šar—
iátu a dvakrát harveného červcu a
z presukovaného kmentu s vyšíva
ním, stlpy nech má štyri s tolko
podstavcami.

17. Všetky stĺpy predsiene vôkol
nech budú obložené striebornými
plochami, ich hlavy ') budú strie
borné a podstavce medené.

18. v dĺžke bude mať predsieňa
sto lokťov,v šírke päťdesiat. Výška
bude na päť lokťov a bude spravená
z presukovaného kmentu, a podstavce
bude mať medené.

19. Všetky nádoby stánku ku vše
tkým potrebám a posvätným obra—
dom a jeho koly') i (koly) predsiene
sprav z medi.

20. Rozkáž synom izraelským, aby
ti nasnášali najčistejšieho. tikom vy—
tlačeného oleja z olivových stromov,
aby lampa vždycky ') horela

21. v stánku svedectva vonku pred
oponou, ktorá je pretiahnutá pred
svedectvom. A nech ju stavajú (za
žíhajú) Aron a jeho synovia, aby až
do rána pred Pánom svietila. To
nech bude pre synov izraelských
službou Božou pre všetky časy a pre
budúce pokolenia.

\) Baky.
uberali-ohol vtikane koli . naktore

mi vlaovalřkona pokrvvkšna stanka":
mod-lana

') Vpredpimnom čase: od voňala-dort:



HLAVA 28.

Rúchn služobníkov svätyne.

1. Vezmi k sebe i synov izrael—
ských Árona, svojho brata s jeho
synmi, aby mi jako kňazia slúžili:
arou, Nadab a Abiu, Eieazar, a
ltamar.

2. A sprav sväté ') rúcha Aronovi,
svojmu bratovi, k sláve a ozdobe.

3. A hovor so všetkými múdreho
srdca '), ktorých som naplnil duchom
rozumnosti'), aby spravili rúcha pre
Árona, v ktorých by bol posvätený“
a mne slúžil.

4. Tieto však budú rúcha, ktoré
majú spraviť: Náprsník a náramen
ník, svrcbná šate a ľanové úzka šata,
kňazská čiapka (tiara) a pás. Tie
sväté rúcha nech spravia Áronovi,
tvojmu bratovi, a jeho synom. aby
mi jako kňazia slúžili.

5. A nech vezmú (k tej práci) zlato
a hyacint a šarlat, i dvakrat barvený
ěervec a kmeni.

6. A náramenník“) nech spravia
zo zlata a hyacintu a šarlátu a zdva—
krat barveného červca a z presuko—
vaného kmentu robotou rozličných
bariev.

7. Dva vrchné kraje bude maťspo
jené na obidvoch koncoch, tak, že
sa v jednom sídu.

8. ! sama tkanina a celá rozma—
nitá robota“) bude zo zlata a hya—
cintu a šarlatu a dvakrát barveného
červca a z presukovaného kmentu.

9. Vezmi aj dva onyxové kamene,

\) K eluibdm Holim od obecnoho užívanie od
delenú.

!) lunenýni.
') Kiorým som dal rom. schopnosť : vtip

k remeselnýln umenlun.
4) 0d iných oddelený.

“nugetgsumod.& toodevkrúti? bez mila:.' e , run e chr“ ukrýva]
' vý : vthnýml slepé-::| niť-nl. D

V 1: b .: kto tom kto.. 3.9.3.1:33.»“'in":„.cm ho":
nlnmennikn.
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a vyry na nich mena synov izrael—
ských. ')

10. Šesť mien na kameni jednom
a ostatných šesť na druhom, dla po
riadku ich narodenia.

11. Prácou remeselníka, ktorý reže
na kameni a ktorý vyrýva pečati.
vyryješ na nich mená synov izrael
ských, a zapravíš ich do zlata a zla—
tom obložíš.

12. A polož ich (tie dva kamene)
na oboch vrchných krajoch nára
mennika na pamiatku synom izrael—
akým. A Áron nech nosí ich mená
pred Pánom na oboch ramenách, na
pripomínanie. *)

13. Sprav i háčky zo zlata,
14. a dve stičané retiazky zrý

dzeho zlata a zaves ich na hilary.
15. ] náprsník súdu ') s rav prd—

cou rozličných bariev podlg tkaniny
náramennika zo zlata, hyacintu a šer—
látu a dvakrát barveného červca a
z presukovaného kmentu.

16. Bude štvorhranný a dvojite
složený; pied nech je jeho miera
na dĺžku i na šírku.

17. A vysad ho štyrma rady ka—
meňov: v prvom rade nech je snrd
a topaz a smaragd,

18. vdruhom karbunkul, safir a
jaspis,

19. v treťom ligúr, achat a ametyst,
20. vo štvrtom chrysolit, onyx :!

beryll, upravené nech budú do zlata
po poriadku.

21. A nech majú mena synov izrael—
ských; vyrytých bude dvanásť mien,
v každom kameni meno jedného z dva—
nástoro pokolení.

22. A sprav k naprsniku stáčané
retiazky ') z rýdzeho zlata,

23. a dve zlaté obrúčky, ktoré na

l) loni dvanástich pokolení.
!) Aby totižto vidyoky pult-l nn Ind : nail

na srdci jeho blaho.
') Ndprsnik bola vonkajšie ozdobekňaz-, km

na sebebreLkedlneloanlmi!lúdththBolll
tým. ktorí Boha o radu pl'oeili.

') Dve.
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obidva (vrchné) konce náprsníka pri
praviš.

24. A zlaté retiazky spoj s obrúč
kami, ktoré sú na jeho koncoch;

25. a konce samých retiazok sopni
dvoma háčky po oboch stranách ná—
ramennika naproti náprsniku. ')

26. Sprav i dve zlaté obrúčky,
priprav ich na kraje náprsníka, na
obrubu,ktorá je naproti náramenniku
a k jeho vnútornej strane hľadí.')

27. Aešte druhé dve zlaté obrúčky,
ktoré sa majú dať na obe strany ná

ramenníka od spodku griam(naprotispodnému spojeniu, a y sa (nápra
nik) s náramennikom sviazať mohol.

28. A nech sa náprsni'k s jeho
obrúčkami stužkou hyacintovou na
obrúčky náramennika pritiahne tak,
aby zostalo spojenie strojné“ a ná—
prsni'k od náramenníka neodstával.

29. A Aron nech nosí mená synov
izraelských na náprsníku súdu na
svojich prsách, keď bude vchádzať
do svätyne, na pamiatku pred Pánom
na veky.

30. A polož do náprsníka súdu
Učeniea Pravdu 0, aby boly na prsách
Arouových, keď bude vchádzať pred
Pána; a nech nosi súd synov izrael

skřch na svojich prsách pred obli—ěa om Pánovým vždycky.
31. Sprav aj svrchnú čatu" pod

náramennik celú z hyacintu:
32. v jej rostriedku na vrchu bude

diera pre haavu s tkanou lemovačkou
do okola, jako to býva po krajoch
šiat, aby sa ľahko netrhaly.

33. Dole však na samom spodku
tej šaty dookola sprav akoby gra—

1) V hebr.; A druhe konce tých dvoch retiaaok
wipoi k háčikom a daj na vrchne kraje mir-amen—
nika do predku
- !) Priprav ich na oba konce náprsuih, na jeho
obrll tak aby medzi náprsnlkom a atramen—
nikon

') Hebr.: Aby bol nad prepínaniu.
€) V hebr.: Úrim a Turnmim, t.j. svetla a do—

konaiosli, člie plnosť svetla (zjavenia) a dokona
luti (pravdy). ich spojenie: Dokonalá zjavenie.

')Svrehnalataboladlhlianelsiod.
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nátové jablká z hyacintu a šarlátu
a dvakrát barveného červca, a zvon—
čeky medzi nimi,

34. tak aby bol zlatý zvonček a
granátové jablko, a zasa zlatý zvon—
ček a granátové jablko. ')

35. A do nej nech sa oblieka Aron.
a keď bude konať svoju službu, ;aby

počuli zvuk, keď vchádzať bude do
svätyne pred obličaj Pána, i ked vy—
chádzať bude, a aby neumrei.“

36. Sprav 1plošku z rýdzeho zlata
a vyry na nej prácou vyrývajúceho
pečati: „Zasvätený Pánovi.

37. A priviaž ju hyacintovou stuž
kou, aby bola na kňazskej čiapke“

38. nad čelom hlavného kňaza.
Tak bude nosiť Aron neprávosti sy—
nov izraelských pri všetkých svojich
daroch a obetách, ktoré obetovali a
posvätili'). A túto plosku nech má
vždycky“) nad svojím čelom. aby im
Pán bol milostivý.

39. Sprav i úzku šatu') z kmentu
viazanú a sprav i kňazskú čiapku
z kmentu a pás s vyšivanim.

40. Potom pre ov Áronovýcb
zhotuj ľanové šaty a pásy a čiapky
ku sláve & ozdobe.

41. A do toho všetkého obleč
Árona, svojho brata, a jeho synov
sním. A vať všetkým ruky, a
posväť ich "), aby mi jako kňazia
slúžili.

42. Narob aj ľanových nohavíc ').
aby prikrývali telo hanby od ľadvi
až po stehná.

\) Zvončeky maly npamltúvat ľud na lvltost.
1) Súd vyriekol by nad veľkňazoln smrť, keby

bez svlteho rúcha volia! do svltyne obetoval.
8) liehu: Na predku na čiapke (tieto).
a) Boh vzhľadom na svltý úrad veľkhaas. ktory

Krista predstavuje, odpustí ľudu previnenia kto
rých sa dopustili pri veciach. ktoré obetovali.

!) Ked obetuje.
|) Spodnú um.
7) Biele.
') Hebr.: Pema! ich a naplb ich ruky. Rú

aaplai nad odolnosťou, mocou.

')Tltolataniemvl tnýmrúohon,hocimanon čistotv
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43. A nech ich majú na sebe Áron
a jeho synovia, keď budú vchádzať
do stánku svedectva, alebo keď bli—
žiť sa budú k oltáru, aby slúžili v svá—

ni, že by neprávosti vinni neumreli.
o nech bude za večné právo Áro

novi a jeho potomkom po ňom.

H LAVA 29.
Svetenie kňazstva a oltára: ustavičné

obety.

1. Ale aby mi za kňazov posvä
tení boli, urob toto: Vezmi zo stáda
junca a dvoch baranov bez vady,

2. a nekvaseně chleby, a koláč
bez kvasu, ktorý má byť smieseny'
solejom, a nekvasené, olejom po
liate osušky; všetkého toho narob
znajbelšej pšeničnej múky.

3. A vlož do koša a obetuj spolu
s juncom a s dvoma barany.

4. A Árona a jeho synov postav
ku dverám stánku svedectva. Potom
umy otca a jeho synmi vodou

5. a obleč Árona do jeho šiat, a
to do lanovej úzkej šaty a svrchnej
šaty, a do náramenníka a náprsnika,
a to stiahni pásom.

6. A postav tiaru na jeho hlavu
a svátú plošku na tiaru,

7. a vylej olej pomazanie na jeho
hlavu “. A týmto obradom bude po
svátený.

8. Prived i jeho synov a obleč
ich do ľanových šiat a opáš pásom.

9. Árona totižto a jeho synov —
a postav im kňazské čiapky; a budú
mi kňazmi zákonom večitým. Ked
powätiš ich ruky,

10. prived i junca pred stánok
svedectva, Áron a jeho synovia nech
vložia svoje ruky na jeho hlavu '),

') Synovia Áronovi neboli pomasani na hlave.ale bol len pokropeni olejom pomazania.
.—!) Tento obrad znamená, to obetujúcl seba pri
nála za obetu, aby Boha ucil], ako sa to pri zl
palnej obete stáva, alebo aby odpustenia prosil,
alebo mu vd ky vzdával, čo sa hojnon chvál—
nou obetou d- je. alebo aby na obetné zviera sťahy
“ujo vlastne hriechy a tresty sa na prenalal, jako
pri snliernej obete.
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11. a ty ho zabi pred tvárou Pá—
novou pri dverách stánku svedectva.

12. A naber krvi z junca, pomaž
rohy oltára svojim prstom a ostatnú
krv vylej u jeho spodku. ')

Vezmi aj všetok tuk, ktorý
prian droby') a blanujatier, i dve
obličky s tukom, ktorý je na nich,
a zapáľ to na oltári na obetu.

14. Ale maso z junca a kožu i bnoj
spáľ vonku za leženim, preto, že je
to (obeta) za hriech.

15. Vezmi i jedného barana, a
Áron & jeho synovia nech vloäa
svoje ruky na jeho hlavu.

16. Potom ho zabi, naber z jeho
krvi a vylej okolo oltára.

17. Samého však barana rozsekaj
na kusy. vymy jeho droby i nohy
a poklad ich na rozsekané mäso a
na jeho hlavu. ')

18. A spáľ celého barana na ol
tári na obetu; je to obeta Pánovi,
najchutnejšia vôňa obety Pánovej."

19. Vezmi aj druhého barana a
Áron a jeho synovia nech vložia ruky
na jeho hlavu.

20. Potom ho zabi, vezmi z jeho
krvi a pomaž ňou konce pravého
ucha Áronovho a jeho synov a palce
ich pravej ruky i nohy ') a vylej“
krv na oltár vôkol.

21. Potom vezmi z krvi, ktorá je
na oltári, a z oleja pomazanie a po
krop Árona a jeho rúcho, synov a ich
rúcha. A ked (takto) budú posvätení
oni a ich rúcha,“

1)Krvou pomazať rohy znamená potvrdiťomluvu
Obrad ten vykonava sa najprv na Áronovl a jeho

eynzeh (v. 20). Pri spodku oltára bola Iste nádobana rv.
') Tak na droboch býval u starých národ0v

najmamenltejlou časťou obety.
!) Tuk tuk presiahne všetko miso.
() Bohu príjemná obeta, ktorá kojt hnev Bolt.
5) Na znamenie, že celý. od hlavy a! do plty

nálezi iiohu a ochotný mu je slúllť. I(.has Inn-l
byť ochotný zákon Boti slůehat, skutkami ho do
kazovaťa v prikáuniach Bolich chodiť. (Cyr. Ales.)

!) Vykrop.
1) "eur.: A bnde posvltený on 1 johozrneho

[ jeho synovia a rúcho jeho synov s nim.
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22. vezmi tuk z barana a chvost a
loj. ktorý prikrýva droby, a blanu
jatier a dve obličky i tuk, ktorý je
na nich, i pravú lopatku '), preto, že
je to obeta posvätenia;

23. a jeden peeeň chleba, jeden
koláč s olejom, a jeden osušek z koša
nekvasených chlebov, ktorý je po
stavaný pred tvárou Pánovou;

24. a to všetko daj do rúk Áro
novi a jeho synom a posváť ich, dví
hajúc (to) pred Pánom.“

25. A potom prijmi to všetko z ich
rúk a zapáľ na oltári na zápalnú
obetu k najchutnejšej vôni pred obli
čajom Pánovým. lebo je to jeho
obeta.

26. Potom vezmi hruď z barana,
ktorou bol Áron posvätený, i posväť
ju pozdvihnutú red Pánom, a to
bude na tvoj die ."

27. A posvliť i obetovanú hrud i
lopatku, ktoré si od barana oddelil,

28. ktorými posvätení boli Áron
a jeho synovia, a budú na diel Áro
novi a jeho synom večitým právom *)
od synov izraelských; lebo sú prvo
tiny a počiatky z ich pokojných obetí,
ktoré obetujú Pánovi.

29. Sväté však rúcho, ktoré bude
obliekať Áron, zostane jeho synom
po ňom. aby pomazaní boli v ňom,
a posvätené boly ich ruky.

30. Sedem dní nech ho užíva ten,
ktorý z jeho synov na jeho miesto
ustanovený bude za hlavného kňaza,

l) Droby a tuk vyznamenávajú telesne žiadosti,
ktore khazi bez výnimky Bohu vobet prinasa!
maja, teda musia sa spálil.

1) "obr.: A obracať (tkať) to budeš sem [ tam
pred Pánom. Dia rabblnov obracala sa obeh od

u k západu, potom od severu k juhu. čo
predobrazovalo krt).

!) Bude tebe nálelat.
4) Toto treba uchovávať pri poavltent blav

oého kňaza. Hebr: Toto je synom izraelským na
vid nakladať sa majúca povinnosť preto, že je
to ti diel a bude diel Boli od synov izrael
ských, obeta pokojná, ll diel od nich pre Pána.
T. j. tie diely na dostanú ronovl a jeho potomkom

vždy na budúce časy. kedykolvek synovi! Izraelskí 6.svuje obety Bohu princ-sú, a budú tak mienená.
ako by Bolin obetovaná boly.
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a ktorý bude vchádzať do stánku
svedectva, aby slúžil vo svätyni.

31. A barana posvätenia vami a
uvar') jeho mäso na svätom miesto,

32. a Áron a jeho synovia nech
ho jedia '). Aj chleby, ktoré sú v koši,
v predsieni stánku svedectva nech
POiedia.

33. aby to bola obeta smiema a
posvätené boly ruky obetujúcich.
Cudzinec“) nech nejie z toho, lebo
vec svätá je.

34. Akby niečo z posväteného masa
alebo z chleba zostalo až do rána,
spal pozostatky v ohni; nebudú je
dené, lebo sú posvätené.

35. Všetko, čo som ti prikázal, uči—
níš s Áronom a s jeho synmi. Za se—
dem dní posvácovaťbudeš ich ruky“

36. a na každý deň obetovať bu
deš junca na očistenie z hriechu. A
(tak) očisť oltár, ked obetovať bu—
deš obetu očistenia, a pomaž ho kjeho
posväteniu.

37. Za sedem dní očišťuj oltár a
posvácuj a bude sváto—svätý; každý, “>
kto sa ho dotkne, bude posvätený.

38. Toto je. čo obetovať budeš na
oltári: dva ročné baránky na každý
deň ustavične:

39. jedného baránka ráno a dru-'
hého večer;

40. desatinu najbelšej múky svy—
tlčeným olejom, ktorého by bola štvrť
hinu '), a vína k mokrej obete v rov—
nej miere na jedného baránka.

41. A druhého baránka obetuj
k večeru podla obradu rannej obety,
a dľa toho. čo sme povedali, k vôni
prechutnej.

!) Co nespálil obeh (v. 25.)
1) Krym toho, čo sa zadrhlo pre Mojžiša(na).
!) 'ľotllto ktorý nie je z rodu Áronovbo. '
4) Za „dem dni trvalo posvincanie, ale len

prvebo dna obetovaly sa obety. Druhého dha a
v nasledujúcich má sa obetovať obeta, vo veril
as. označená; k tomu l Mojiiirnaobetova! zasoba.
za nedopatrenie a abyby, ktorú sa mohly sta! pri
posviacke.

lbxaldý alebo všetko, osoby I veci. (lll. Moji.] .

.) Hla. miera na tekutiny; asi 819 litra.



42. To je obeta Pánovi k usta—
vičnému obetovaniu ') vo vašich po
koleniach pri dverách stánku sve
dectva pred Pánom, kam vchádzať
budem, aby som s tebou hovoril.

43. A tam chcem prikazovať') sy—
nom izraelským, a posvätený bude
oltár mojou slávou.

44. Posvátim i stánok svedectva
s oltárom i Árona s jeho synmi, aby
mi jako kňazia slúžili.

45. A budem prebývať medzi synmi
izraelskými, a budem im Bohom;

46. a zvedia, že ja som Pán, ich
Boh, ktorý som ich vyviedol zo zeme
egyptskej, aby som zotrvával medzi
nimi, ja Pán, ich Boh.

H L AVA 30.

Oltár zápalov; daň na stánok; um sdlo
pre kňazov; olej pomazanie; ka idlo.

]. Sprav aj oltár z agátového dreva
na pálenie voňavých vecí,

2. ktorý bude mať jeden lokeť
dĺžky a jeden šírky, to jest štvor

hranný, a dva lokte výšky. Z nehobudú vychádzať rohy.'
3. A oblož ho rýdzim zlatom, jak

jeho mriežky, tak steny vôkol, i rohy.
A sprav mu zlatý veniec dookola,

4. a pod vencom dve zlaté obrúčky
na každej strane, aby sa cez ne žrde

preštrčily a oltár mohol sa nosiť namc .
5. [ tie žrde sprav z agátového

dreva a oblož ich zlatom.
6. A postav oltár pred oponou,

ktorá visí pred archou svedectva,
pred slutovnicou, ktorou sa prikrýva
svedectvo, kde hovoriťbudem s tebou.

7. A nech páli na ňom Aron zápal
hibeznej vône ráno. Ked pridhystá
lampy, nech ich zapáli.

8. A keď ich postaví k večeru, mt
nech zapaľuje kadidlo z voňavých

1) "obr.: Zip-lol obeta ushVični.
!) Hebr.: Prichádza! budem k synom lzrnehkym.
!) Na štyroch uhloch. (Brow. 27, 1.)

DRUHÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

vecí večne pred Pánom vo vašich
pokoleniach.

9. Neobetujte na ňom kadidla
z voňavých vecí cudzieho složenia'),
ani zápalných obetí, ani suchých
obetí, ani mokrých obetí na ňom
neobetujte.

10. A Áron nech raz v roku od
prosuje nad jeho rohami skrze krv,
ktorá sa za hriech obetuje, a nech
vykonáva na ňom smierenie vo va
šich pokoleniach. Sváto-svátý bude
(oltár) Pánovi!

11. A Pán hovoril Mojžišovi a
riekol:

12. Keď vyzdvihneš summu synov
izraelských dľa počtu '), každý nech
dá menu za svoju dušu Pánovi.
a ne ude na nich rany '). keď budú
spočítaní.

13. To však nech dá každ , kto "
pôjde do počtu 0, pol si a“)
chrámovej váhy. Ten sikel má dva—
dsat obolov." Pol sikla nech obe—
tujú Pánovi.

14. Kto prijde do počtu od dva—
dsiati rokov a vyše. nech dá vý—
menu.

15. Bohatý nepridá ku polsiklu
a chudobný nedá menej.“

16. A prijaté peniaze, ktoré sy—
novia izraelskí poskladali, vydávaj
na potreby stánku svedectva, aby
im to bolo na pamiatku pred Pánom.
a aby bol milostivý ich dušiam.

17. A Pán hovoril Mojžišovi a
riekol:

18. Sprav i medené umývadlo
s podstavcom k nemu na umývanie,
a postav ho medzi stánkom sve

l'.) len to, ktoré je vo vali M. opil-ná. a- donie.4O

*) Kedykoľvek spočíta! synov lnsolskýoh.
8) To je jakoby platenie zs ochranu Bolin proti

m.
:) Ktorý prljdo do somsmu spočltsnýoh.
') Svltý sikel ms] 14,56grsmmov.asi 2konali-L

Menu e na kráľovský rlebo chrámov sikel, preto.
že u ráta s v chráme sa pravá vá s drhls.

s) Obolus - [er-b (groš). t. ]. zrnko, ul 12hal.
7) Vletcl lu-selm sú rovní pred Bohom
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dectva a oltárom ') a nalej doňho
v y.

19. Aron a jeho synovia nech
v ňom umývajú svoje ruky a nohy,

20. keď budú mať vojsť do stánku
svedectva, a keď budú mať pristúpiť
k oltáru, aby obetovali na ňom ka—
didlo z voňavých vecí Pánovi,

21. aby azda neumrell.“ Bude to
za večné právo jemu a jeho semenu
v potomných rodoch.

22. A Pán hovoril Mojžišovi
23. a riekol: Vem si voňavých

veci, z prednej a vyberanej myrrhy
päťsto siklov '), a polovicu toho sko
rice, to jest dvestopäťdesiat síklov,
podobne i z prustvorea dvesto a päť
desiat,

24. a kasie') päťsto siklov, dla
váhy svätyne, a z olivového oleja
mieru hin.

25. A sprav z toho svätý olej p
na pomazávanie, masť smiešanú spô
sobom apatekárskym,

26. a pomaž ňou stánok svedectva
a archu svedectva,

27. a stôl s jeho nádobami, svietnik,
a čo k nemu prináleží, oltár na ka—
denie,

28. i oltár na pálenie obeti, a
všetko náradie, ktoré k ich službe
prináleží.

29. A posvät všetko, aby bolo
sväto-sväté; kto sa toho dotkne,
bude posvätený.

30. Aj Árona a jeho synov pomaž
a posväť ich, aby mi ako kňazia
slúžili.

31. A synom izraelským povedz:
Tento olej pomazania bude mi svätý
vo vašich rodoch; 

32. telo človeka nech nebude ním
mazané, a podľa jeho složenia ne—

!) Oltárom pre zápalné obety.
!) Keby ich Roh smrťou potratu, preto te sa

opováilll nečlsll vojsť do svätyne.
8) Sihel mal HN) mmov; 600 atklov teda

?'275 kilo; 250 slklov ss? kilo.
6) Kasia je korenie z kôry istého indickéhomll.

Ft.-o sv Mambo Zahorie!

IW

pripravujte iného;
a má vám byť sv

33. Clovek, ktorý by taký (olej)
složil '), a dal z neho cudziemu '), nech
bude vyhladený zo svojho ľudu.

34. A riekol Pán Mojžišovi: Vezmi
si voňavých vecí, myrrhovej miazgy
a onyxu, galbanu dobrej vône a prie
zračného temianu, všetko rovnakej
váhy.

35. A priprav z toho kadidlo slo
žené po apatekársky, bedlive smie
šané a čisté, a posvätenia prebodne.

36. A ked to všetko na najdrob—
nejší prach potlčieš, polož z neho
pred stánkom svedectva '), na tom
mieste, kde chcem prichádzať k tebe.
Sväto-sväté nech vám bude složenie
toho kadidla.

37. Takého složenia nepripravujte
na svoju spotrebu, lebo je zasvätené

lebo je posvätený.
ätý.

ánovn.

38. Človek, ktorý by pripravoval
podobné, aby jeho vôňu požíval, za—
hynie zo svojho ľudu.

HLAVA 31.

Stavitelia stánku; svätenie sobo ; Boh
dal Mojžišovi dve kamenné ta ule.

1. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hľa, povolal som menovite Be—

seleela, syna Uriho. syna Horovho
z pokolenia Júdovho.

3. a naplnil som ho duchom Bo
žím. múdrosťou a rozumnosťou, a
umením vo všelijakej robote,

4. aby vymyslel, čo by sa dalo
remeselne spraviť zo zlata a striebra
a medi,

5. z mramora, z drahého kamenia
a z rozličného dreva.

6. A pridal som mu za spoločníka
Oliaba, syna Achisamechovho z po

I) Klon: hlavného alebo iného kasu
1) Ktorý nie je Hebrej.
*) Hebr.: Pred svedectvom ' stánku úmluvy

9
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kolenia Dánovho. A do srdca kaž
dého vtipného“ složil som múdrosť,
aby spravil všetko, čo som pri
kázal tebe:

7. stánok úmluvy a archu sve
dectva a sľutovnicu, ktorá je na nej,
i všetky nádoby stánku,

8. i stôl a jeho nádoby k nemu,
najčistejši svietnik s jeho náradím,
a oltár pre kadenie,

9. a oltár pre zápalné obety, a
všetky ich nádoby, umývadlo 8 pod
stavcom,

10. posvätné rúcha k službám pre
rona a pre jeho synov, aby svoj

úrad konali vo svätých veciach;
11. olej pomazania a voňavé ka—

didlo do svätyne, všetko tak, ako
som rozkázal tebe, nech spravia.

12. A Pán hovoril Mojžišovi a
riekol:

13. Hovor k synom izraelským,
a povedz im: Hľadte zachovávať
moju sobotu '); lebo ona je znamením
medzi mnou a vami od pokolenia
do pokolenia, aby ste vedeli, že ja
som Pán, ktorý vás posväcujem. ')

14. Zachovávajte moju sobotu, lebo
svätá je vám '); kto by ju poškvrnil
(znesvatil), smrťou umrie; kto by
v sobotu prácu konal, toho duša za—
hynie zo svojho ľudu.

15. Za šesť dní pracujte, v siedmy
deň je sobota, svatý odpočinok (ku
cti) Pánovi; každý, kto by v ten
deň prácu konal, nech zomrie.

16. Preto nech synovia izraelskí
zachovávajú sobotu, a nech'ju slávia
od pokolenia do pokolenia. JÚmluva
je to večná
-_,— A

1) Každého znalca vo veci, ktorý v ich remeslo
bude účasť mať a pod ich vedením na stánku
pracovat.

*) Aby ste ani pri hotoveni tých veci, ktoré

"?u" stánku,soboty—tjnsviatočnehodha—l)l(torý som vás zo vletkých národov k zvlášt
nej alalhe oddelil.

0) Pre vás som ju. a ostatných dní oddelil.

DRUHÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

17. medzi mnou a synmi izrael—
skými: a znamenie na večnosť; lebo
za šesť dní činil Pán nebo i zem,
a v siedmy prestal pracovať (odpo
činul).

18. A dal Pán Mojžišovi, ked to
na hore Sinai dohovoril, dve ka
menné tabule svedectva ". písané
prstom Božím.

HLAVA 32.

Modlarstvo pri teľati; hnev Boží; Mojži
šova modlitba a horlivost.

1. Keď však ľud videl, že Mojžiš
dlho mešká sostúpit s hory '), shmul
sa okolo Árona a riekol: Vstaň,
sprav nám bohov, ktorí by šli pred
nami "; lebo čo sa prihodilo tomu
mužovi, Mojžišovi, ktorý nás vyviedol
z Egypta, nevieme.

'2. Tu riekol im Áron: Vezmite
zlaté náušnice a uši vašich žien a
synov a dcér, a prineste ku mne. 0

3. A ľud učinil, čo mu rozkázal,
a snášal náušnice k Áronovi. .

4. On ich vzal, roztopil na liatie
a spravil z nich teľa liate!) lriekli:
Títo sú tvoji bohovia, lzraelu, ktorí
ta vyviedli zo zeme egyptskej.

5. Keď to Áron videl, vystavil
pred ním oltár, a dal hlasom hlasača
vyvolávať: Zajtra je slávnosť Pánova.

6. A keď ráno vstali, obetovali
zápalná i pokojné obety a l'ud sadol

\) Tvrdý kameh i vryiie písma do neho vy
obraauje nepomlnutelne trvanie týchto Bolich slov.
Bezprostredný božský tabuľzodpovodá

Eoutrednemu oznámeniu deasiora prikauní ústamimi s hory ľudu. Ako hiáasnim [samehoN
vyššieho oznámená boly čo Bolin slovo, tak malo
|!on ubezpečiťuchovanie tabu!v Izraeli
jako pre ľudí nedotknuteľnú avltyho.

!) Temer 40 dní čakal lud, že sa Mojiišvvráti.*) Kam chceli tiahnut, : blblicke yne
vedno. Nedá sa určite povedat, či c coli dala
do zasľúbenej zeme, či nazpak do Egypta, a č len
úrodné kraje hladat

.) Aronpnm rei sa rázne proti ich liadosti; ale
chcel ich l'odstraštt tvrdou podmienkou.

5) Zlate tela malo byt viditeľným obrazom Pána.
V predstavení bohtva obrazom elia nieto ale po

veryaleho uno-dinnva. Baránoknanapr je známyobraz Krista, a Božieho. zme tela vlndlla
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jesť a piť; potom vstali, aby sa ve—
_selili."

7. Ale Pán hovoril Mojžišovi a
riekol: ld, sostúp; zhrešil ľud tvoj,
ktorý si vyviedol zo zeme egyptskej.

8. Chytre sišii s cesty, ktorú si
im ukázal; spravili si liate tela a
klaňali sa mu a obetovali mu obete
a riekli: To sú tvoji bohovia, Izraelu,
ktorí ťa vyviedli zo zeme egyptskej.

9. A opäť pravil Pán Mojžišovi:
Vidim, že tento ľud je tvrdej šije.
' 10. Pust' ma", nech sa rozhnevá
moja prchlivosť proti nim a zničím
ich, & učiním z teba ľud velikýl

11. Ale Mojžiš prosil Pána, svojho
Boha, a rieka]: Pane, prečo sa roz
.pálii tvoj hnev proti tvojmu ľudu“,
ktorý si vyviedol zo zeme egyptskej
v sile veľkej a v ruke mocnej?

12. Nech, prosim, Egyptčani ne—
povedia: „Podvodne ich vyviedol,
aby ich pobil na horách a vyhubí]
zo zeme“ ; prestaň hnev tvoj a bud

;nilostivý nad neprávosťou svojhoudu.
. 13. Rozpomeň sa na Abrahama,
lzáka a Jakuba, svojich služobníkov,
ktorým si prisahal skrze seba sa—
mého a povedal: „Rozmnožím, ako
hviezdy na nebi, vaše semeno, a

nebola media, late nie napodobneulm egrkptakehobýka A taa. Ani P.;yptčanla uecllli nato o obraz

nyla, živozviera,ani izraelitlueboll bybäy 
emu božstvu pripisovali svoje všavo niez Egypta. Bol to late obraz mladeho yka, kto

mal predstavoval silu a moc bolake bytuoet
jako take vyobrazovanie bol-tva na ee om starom
východe, menovite | u starých aemitickych náro
dov bolo rozltrene. izraelltt ea tu dopuatilt vzbury
proti Božiemu prikázania, ktorú obrazne predala
vovať Boha u au a tak ataii aa vínnymi
hriešne] úcty Božej a narušenia alávnoatne prlaa
hanej amluvy.

|) Tatko hriešny-,“ba hanebny bol apOeob,aki]?
lzraelitl to zial h k .“ oatiza akure: Bv'ey.!upamltúvanapoenaea vnoet aoc p—
Eanla kncli avojlcb bohov, zvlaIte ctt Apleovej

*) Tieto alova obeahujú dôležitú nálbohnskúvdu oalie prtmiuvy avlt u,tBoi|a pre Moj
f=. au ony povzbudeulm k primluvaniu a za ľud.

3) Viac tvoj lud nežliziakaläol lebo et si ho takmnohym] zazra tomu ten apáclian
tried deatačt,aay ai uvrhol ľud,za ktorý al ta
velike'vect činil?

ili]

všetku tú zem, o ktorej som mluvil,
dám vášmu semenu, a budete ňoudedične vládnuť vždycky.

14. ] usmieril sa Pán, tak že na
učinil to zlé, čo proti svojmu ľudu
riekol.

15. A Mojžiš navracal sa s hory,
nesúc v ruke dve tabule svedectva,

ktoré boly po oboch stranách .popísané,
16. a prácou Božou spravené, aj

pismo na tabuliach vyryté boloBožie.
17. Keď však Jozue počul hluk

vykrikujúceho ľudu, riekol Mojžišovi:
Bojový povyk počuť v tábore. ')

18, On odpovedal. Nie je to krik
posmelujúcich k boju, ani vykriko
vanie nútiacich sa k úteku, ale ja
počujem hlas spievajúcich.

19. A keď priblížil sa k stanom
a uzrel tela a tanec, veľmi sa roz
hneval, odhodil z ruky tabule a roz
trieskal') ich pod horou.

20. A pochytil tela, ktoré si spra—
vili, spálil ho a rozmrvii na prach'),
ktorý vysypal do vody, a dal z neho
piť synom izrael

21. A riekol Aronovi: Čo ti vy
konal tento ľud, že si priviedol naň
preveliký hriech? '

2. On mu odpovedal: Nehnevaj
sa, môj pane; ved ty poznáš tento
lud, že je náchylný ku zlému.

23. Povedali mi: „Urob nám bo
hov, ktorí by šli pred nami; lebo
tomu Mojžišovi, ktorý nás vyviedol
z Egypta, nevieme, čo sa stalo.“

24. Ja som im riekol: „Kto zvás
má zlato?“ Podonášali a dali mi ho;
a hodil som ho do ohňa, a vyšlo
toto tela.

|) Jozue nevedel, čo Boh (v. 8.) povedal Mojžišovi.
') Tabule prikázaní boly (24, 1.2.)Božou listinou

ktorú Boh na viditelne svedectvo a znamenie modal
nim a ludom uzavreuej amlnvy Iiojtllo vi dať pri
alubll. Tvrdohlav lud zrušil avltú amlnvu; na čo
by mu bola jej atlna?

') Nebolo totižto ale zo zlata, ale drevené a
zlatom obtiahnute.

() Aron aa velmi previnil, že popuatll ľudu, kto
remu mal byť vodcom
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25. Keď teda Mojžiš videl ľud, že

jeobnaženg (lebo ho Áron olůpil
priateľov nahého ppostavil)0.

26. stal si ku bráne ležania a rie—
kol: Kto je Pánov, pripoj sa ku mne!
Tu shromaždili sa k nemu všetci
synovia Levi.

27. a on riekol im: Toto praví
Pán, Boh izraelský: Pripáš každý
svoj meč k svojmu bokul Prejdite
som i tam od brany ku bráne pro
striedkom leženia, a zabi každ“
svojho brata i priateľa i blížneho.

28. A synovia Levi vykonali dľa
reči Mojžišovej; i padlo v ten deň
so triadvadsať tisic ľudu.“

29. A riekol Mojžiš: Dnes ste
posvätili svoje ruky Pánovi, každý
na svojom synovi a bratovi. aby
vám dane bolo požehnanie.

30. Ale na druhý deň povedal
Mojžiš ľudu: Vy ste zhrešiii hrie—
chom prevelikým: vystúpim k Pá
novi. či by som ho nejakým spôso
bom mohol odprosiť za vaš hriech.

3l. Tedy vrátil sa k Pánovi a
riekol: Prosim, zhreěil ten ľud hrie—
chom prevelikým, spravili si zlatých
bohov. Alebo mu túto vinu odpusť,

32. alebo, jak toho neučiníš, vy
maž ma zo svojej knihy. ktorú si
napisal. *)

|) “obr.: Ku potope pred nepriateľmi, ktori po
vstať mali proti nim. Ľud. pozbavený Boha a pra
veho nabožsnstva, je v pravde ľud nahý.

!) Ktorý by neodstdpil od ctenla teľaťa.
S')Hebrejskl prastard osnova a ostatné stare

rekiady všetky. | viac rukopisov Vulgaty, maja

En W0; s toľko prijala i biblickú slkatinska ko
|) Spôsob smiuvy: „Vymaž ma z knihy. ktorú

ol spiaal'. vzia'y je od tej knihy alebo seznam
' ktorom sú občania ríše alebo ypriatelia kniežaťa
apiasni, ktori všetky prdva občianske alebo zvlaštne
nadprúva : priazne kniežata užívajú. kj'm ich meno
nevymažú. Tie alma teda neznamenajú: „Vymaž
ma z počtu i ch. ktorí sú k večnému životu ur
čeni'; takú rielnu žiadosť nemohol by vysloviť
muž svliý. Ale neznamenajú ani to: .\ ymaž ma
sknihy časneho života'; lebo túžba po smrti nikde
inde nevyslovuje as týmto obrazným spôsobom
bovorenla. Srn prosby Mojlůovej je: .Odpuď
.tm hriech! Ak nie. nuž nech i mila zastihne osud
ludu, ktorý.prepsdol trenu'.
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33. Pan mu odpovedal: Kto proti
mne zhrešil. toho vymažem zo svojej

nú špinu a medzi ne- kmhy.
34. Ale ty id. a ved ten ľud. kam

som ti povedal. Môj anjel pôjde pred
tebou. Ja však v deň pomsty navšti—
vim aj tento ich hriech.

35. Teda bil Pan ľud za hriech
teľaťa. ktoré im spravil

H LAVA 33.

Boh nechce isť s ľudom; Mojžiš uprosil
Boha: Boh nedal Mojžišovi hľadieť do

svojej tvari.

1. A Pan hovoril Mojžišovi a riekol:
ld, vystúp z tohoto miesta ty a tvoj
ľud. ktorý si vyviedol z Egypta. do
zeme, ktorú som prisahal Abraha—
movi. lzákovi a Jakubovi. ked som
riekol: „Tvojmu semenu ju dam“.

2. A pošlem pred tebou anjela.
aby som vyhnal KanaaneaaAmorr—
hea a Heteja a Ferezea a Heves. a
Jebuzea.

3. a ty aby si vošiel do zeme
mliekom a medom tečúcej. Lebo sam
nevystúpim s tebou '), preto, že si ľud
tvrdej šije, aby som azda nevyhubil
fa na ceste.“

4. Keď ľud slyšal prezlú túto reč.
smútil a nikto nevzal podľa obyčaje
svojej okrasy na seba.“)

5. Pán bol totiž riekol Mojžišovi:
Povedz synom izraelským: Ty si ľud
tvrdej šije; keď len raz prijdem
medzi vas, zahladim ťa. Nuž slož
svoju okrasu so seba. nech zviem.
čo mám učiniť s tebou. ')

1) Dosiaľ som ťa ja viedol v podobe ohnivého
stlpu. od teraz ľa povedie anjel, ako môj posol.

!) Kebych išiel sam. osobne. s vami. pre vašu
tvrdošijnosť nútený bymsom bol vyhubiťm na casto.

!) Keď ľud počul. to sice anjel pôjde pred nim
ale Pdn predaa odoprel mu svoju milostivá pri
tomnosť.a nepovedie ho pre 'hjeo hriech. sarmůtil

n, a na znak smútku a|_ůpokanlaslolil so aeba svojeokrasy a sviatočné cho.
4) Obleč _ do rúcha ksjúčncho. Uvidím, či je

tvoje pokánie velke. že ma bude môeťod
klonlť od toho. aby som tu nemnael trutať.
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6. Teda služili so seba synovia
izraelskí svoju okrasu pred vrchom
Horeb.

7. A Mojžiš vzal stánok, rozložil
ho vonku, dalej za stany a nazval
jeho meno „stánok úmluvy“. ') A vše
tek ľud, keď mal nejakú otázku, vy—
chádzal von za stany ku stánku
úmluvy.

8. A ked Mojžišvychádzal k stánku,
vstával všetek ľud, a každý stál vo
dverách svojho stanu a hľadel za
Mojžišom, kým nevošiel do stánku.

9. Kedykoľvek však vošiel do
stánku úmluvy, sostupoval oblakový
stĺp a stával pri dverách stánku a
mluvil s Mojžišom.

10. Keď videli všetci, že oblakový
stĺp stál predo dvermi stánku,
vstávali a klaňali sa z dverí svojich
stanov.

11. A Pán hovorieval s Mo'žišom
z tvári do tvári '), tak ako sa ovek
rozpráva so svojím priateľom. A ked
sa on do ležania navracoval, jeho
služobník Jozue, syn Nunov, mladý
človek, neodchádzal zo stánku.

12. ] riekol Mojžiš Pánovi: Roz
kazuješ mi, aby som tento ľud vy
viedol a neoznamuješ mi, koho po
šleš so mnou, kdežto si povedal:
„Znám ťa po meno“ a našiel si mi
losť predo mnou.“

13. Teda jestliže som našiel milosť
pred tvojím obličajom_,ukáž mi svoju
tvár“, aby som ťa poznal a našiel
milosťpred tvojima očima; pohliadni
na svoj ľud, na tento národ. ')

l) Doaiovne:,Stanok achôdaky',t.j.achadaania
na Boha a Mojžišom a a laraeliimi, aby im svoje
zjavenia a rozkazy daval.

1) Tomu nemá na tak rozumie ako by sa bol
Mojžiš na neviditeľná b inoeť bola ů dival. aleie
Boh zvutovai Mojiišov svoju vôľu a radu zjav—
oejlie, nežli inemu prorokovi, a vo viditeľnom spô
sobe zjavil mu vôľu svoju.

!) Ľudaky hovoreno: Panovník veľkejseme no
.na všetkých svojich poddaných po mene. Kto
rých má, sú ho priatelia a dôverníci. Vtakej
priami stál ojžil u Boha

.) V hebr.: Ukáž rni svoju cestu, avoju vôľu.
5) "obr.: A pohľad, že národ tanto je tvoj ľud.

i've príčiny preana llojžil, pre ktorú mu Boh

po- tebou
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14. A Pán riekol: Moja tvár pôjde
pred tebou, a dám ti odpočinutie.“

15. A Mojžiš riekol: Ak ty slim
nemáš ísť pred nami, nevyvádnj
nás z tohto miesta.

16. Lebo po čom budeme môct
poznať, ja i tvoj ľud, že sme nalezli
milost pred tvojim obličajom, ked
ty nepôjdeš s nami, aby sme boli
oslávení pred všetkými ľudmi, ktori
prebývajú na zemi?

17. Tu riekol Pán Mojžišovi: lto
slovo, ktoré si vyriekol, vyplním,
lebo si našiel milosť predo mnou, a
znám ťa po mene.

18. On riekol : Ukáž mi svoju slávu!
19. Boh odpovedal: Ja ti všetko

dobré ') ukážem, a volať budem pred

(po mene Pána “>:a smilujemsa, na kým budem chcieť, a budem
milostivý, komu sa mi bude ľúbiť.

20. A zasa tiekol: Nebudeš môcť
vidieť moju tvár, lebo neuvidi ma
človek, a bude žiť."

21. A zasa riekol: Hľa, je miesto
u mňa, a budeš stáť na skale. ')

22. A ked tadiaľ pôjde moja sláva,
postavím ťa do rozpukliny skalnej, a
zakryjem ťa svojou pravicou, kým
neprejdem.

23. A potom odnímem svoju ruku,
a uzrieš môj chrbát, ale mojej tvári
vidieť nebudeš môcť.')

nema odo riet svojej ustavičnej rítomnoati. Usta—
novil Mojľiša za vodou jeho ľu u a Mojžiš je dľa
Božieho svedectva jeho priateľom.

! Privediem ta (tvoj ľud) na stilo bývanie do
ohenej zeme.

!) Hebr.: Všetko moje dobre; - všetku moju
dobrotu a dokonalost

!) T. j. zavolam menovite: Pán je prítomný.
(Srov. si.

&)Nijaký človek, kým je na zemi, nemalo ma
vidiet, lebo vidiet Boha : tvári v tvár podržand
je pre tých, ktorí bývajú v nebi. (ina.)

5) Na tej hore, kde a Boh lojlišovi ajavoval.
.) Mojžiš počul Boha hovoriť aohlnku a žiadal

vidiet tvár ľudskej podoby, v ktorej aa mu

vylií zjavil. Boh mvetľu ohh by to bolopríkamniu starého zakona. káže sa mu aiee vi
diteľne v ľudakej obe. ale len ako v zmiznutí.
Na hore Tabor vi eli Mojžiša sun pred všetkými
svltýmí stareho zakona oalávená tvar Pánovu.
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HLAVA 34.

Boh dáva Mojiišovi nové kamenné tabule;
Mojžišprinútený je zastrieť skvelosť svojej

tv ' pred ludom.

*1.A potom riekol: Vykreš si dve
kamenné tabule, podobné prvým, a
ja napíšem na ne slová, ktoré maly
tabule, ktoré si rozlámal.
"2. Bud hotový ráno hned vystú iť
na horu Sinai, a staň si predo m a
na vrchu hory.

3. Nikto nech nevystú i s tebou,
a nech nebude nikoho ví ať po celej
hore; ani voly, ani ovce nech sa
nepasú naproti (hore).

4. Tedy vykresal dve kamenné ta—
bule,jaké boly prvé; avstal za noci ')
a vystúpil na horu Sinai, jako mu
prikázal Pán, nesúc so sebou tabule.

5. A ked Pán sostúpil v oblaku,
stál Mojžiš s ním a vzýva! meno
Pánovo. *)

6. Keď (Pán) prešiel vedľa neho,
riekol'): Panovníku, Pane, Bože.
milosrdný a milostivý, trpelivý a
mnohého aľutovaniaa pravdomluvnýl

7. Ty zachovávaš milosrdenstvo
k tisicim 0, odnimaš neprávosť a ne
šľachetnosti a hriechy. a nikto sám
od seba nie je u teba nevinný “, a ty
odplácaš neprávosť otcov na synoch
i vnukoch do tretieho a štvrtého
pokolenia."

8. A Mojžiš chytro sklonil sa,
padnúc na zem a poklonil sa

9. a riekol: Jestliže som našiel
milosť pred tvojím obličajom, Pane,

|) Pred svitaním.
!) Hobl-.: ! aoatúptl Pán v oblaku a stál a ním

tam a zavolal po mene: Pln.
:) Dia hebrejského riekol Pán: Jebve, Ja hve. Boh

mtloetivý, atď. v tretej osobe. tak aptnlac prísľube
aíe. (33, 19.)

1) K pokoleníam.
5) Smyael hebrejského: Ktorý nie vtdy ospra

vedlívuje a necháva bez trestu. ale ! priane a
trvala tla-eo.

I) Boh tak činí alebo preto. že detí hriechy ot
cov-páchajú, alebo aby ich zkůšaL
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rosím, aby si šiel s nami '), lebo
d je tvrdej šije '), a aby si odňal

naše neprávosti a hriechy a vládol
nami.

10. Pán odpovedal: Ja pred očami
všetkých uzavrem smluvu a učiním
znaky, jakých nikdy nebolo vidať
na zemi, ani u nijakých národov.
aby ten ľud, medzi ktorým si, videl
skutok Pánov hrozný, ktorý učiním."

11. Zachovaj všetko, čo ti dnes
prikazujem; ja sám vyženiem pred
tvo'ou tvárou Amorrhea a Kanaanea
a etea a Ferezea a Hevea a Je—
buzea.

12. Chráň sa, aby si nikdy s oby—
vateľmi tej zeme neuzavieral pria
telstva“, ktoré by ti boly ku pádu.

13. Ale sbor ich oltáre, zlám
modly a povytínaj háje.

14. Neklaňaj sa bohom cudzim.
„Horlivec“ je meno Pánovo, je Boh
horlivý.“

15. Neuzavieraj smluvy s ľuďmi
tých krajov, aby, keď budú smilniť"
so svojimi bohmi a klaňat' sa budú
ich obrazom, nepozval ťa niekto, aby
si jedol z obetovaných veci.“

16. Ani manželky z ich dcér pre
synov svojich nevezmeš, aby, ked
ony smilniť budú, nepriviedly i tvo
jich synov k smilneniu s ich bohmi.

17. Liatych bohov si nečiň.
18. Zachovávaj slávnosť presníc

(nekvasených chlebov). Za sedem
dní budeš jesť chleby nekvasené.
jako som ti prikázal, v čas mesiaca

1) "obr.: Uprostred nás. Nie len anjel. (Srov.
34.)

!) A preto potrebujem zvláštnej tvojej pomoct.
3) Hahn: Ja učiním smluvu; pred všetkým tvn

jím ľadom učintm divne vecí.
4) Smluvy.
5) Žiarlivý totttto, ktorý netrpí ineho, kedže

len on je jediný pravý Bob.
') Ptamo avlte nazýva modlaratvo amtlatvom.

cudzololatvom s cudzími bohmi; proto ie atm
láska a česť, ktorá jedinému pravemu Bohu pri—
al ', na iné veci sa prenáša.

nie modlaratvo (1. Kor. B.), ale7) Jeať ešte
ľahko aa stáva ítosťou k hriechu.
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nového obilia '); lebo v mesiaci jar
nom si vyšiel z Egypta.

19. Všetko z mužského pohlavia,
čo otvára život, bude moje. Zo vše
tkých zvierat tak z volov, ako
z oviec, (prvorodené) bude moje.

zo. Prvorodeneho .osla vymeníš
ovcou; keď by si ani tej ceny zaň
nedal, bude zabitý. Prvorodeného
z tvojich synov vykúpiš; a neukáž
sa prázdny pred mojím obličajom.

21. Za šesť dní budeš pracovať, a
v siedmy deň prestaneš orať a žať.

22. Slávnosť týždňov drž s prvo
tinami obilia svojej pšeničnej žatvy,
a slávnosť, ked' zasa prichádza čas
roku a všetko je skľúdené.

23. V troch časoch v roku (tri
krát) ukáže sa každý tvoj mužský
pmd obličajom všemohúceho Pána,
Boha izraelského.

24. Lebo až odstránim pohanov
od tvojej tvári a rozšírim tvoje
medze, nikto nebude strojiť úklady
tvojej zemi, ked budeš vystupovať,
aby si sa ukázal pred obličajom
Pána, svojho Boha, tri razy do roka. ')

25. Neobetuj krvi mojej obety pri
kvase'); a z obety slávnosti veľko
nočnej nech nič neostane do rána.

26. Prvotiny úrod svojej zeme
obetuj v dome Pána, svojho Boha.
Nevar kozliatka v mlieku jeho matky.

27. A Pán riekol Mojžišovi: Napíš
si tieto slová, ktorými som i s tebou,
i s Izraelom smluvu uzavrel.

28. Teda bol tam s Pánom za
štyridsať dní a štyridsať nocí: ne
jedol chleba a nepil vody, a napísal
na tabuliach desať slov smluvy. ')

29. Keď Mojžiš potom sostupoval
s hory Sinai, držal dve tabule sve—
dectva v ruke, a nevedel, že jeho

|) Mesiac ablb.
!) Všetky tieto predpis

keď Izraeliti už budú v Pa eatlne.
3)Doklalje u teba kvaa, ntobetuj krvavých obeti.
;) T. 1. den! Božích prikázaní.

vztahuju sa na čas,
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tvár sa skvela ') od spoločného roz
mlúvania s Pánom.

30. Keď však Áron a izraelskí
synovia videli, že sa tvár Mojžišova
skveje, báli sa blízko k nemu pri—
stúpiť.

31. Tu ich zavolal a vrátili sa tak
Áron ako kniežatá shromaždenia.
A keď s nimi hovoril,

32. prišli k nemu iostatni synovia
izraelskí, ktorým prikázal všetko to.
čo od Pána na hore Sinai počul.

33. Keď dokonal rečí. položil zá—
steru na svoju tvár.

34. A _ked vchádzal k Pánovi a
mluvil s ním, snímal ju, kým zas
nevyšiel, a potom povedal synom
izraelským všetko, čo mu bolo roz—
kázané.

35. Vtedy videli tvár vychádzajú—
ceho Mojžiša, že sa skvela, ale on
zakrýval zasa svoju tvár, kedykolvek
k nim hovoril.

H L AVA 35. ĺ

O sohote; o dávani potrieb k stánku: pn—
zvanie staviteľov stánku.

l. Teda (Mojžiš)shromaždil všetok
zástup synov izraelských a riekol im:
'Ijoto je, čo rozkázal Pán, aby ste
|n .

2. Za šesť dní budete prácu ko
nať; siedmy deň bude vám svätý,
sobota, a odpočinutie (ku cti) Pána;
kto by konal prácu v ňom, nech bude
zabitý.

3. Neza ľujte ohňa nikde vo vše
tkých pri ytkoch svojich v deň so
botný.

4. A riekol Mojžiš ku všetkému
zástupu synov izraelských: Táto je
reč, ktorú prikázal Pán, ked povedal.

l) Vhebrd kdran. Poneváč kdnn (papršlek

svetla) obyčajne..rob' znamenávvyzbrazumúumelci
Mo'llla :] dvoma rob na čele.'ľ minu
prileky nebaazú allu, ktorú Boh Moi."ovl
udelil,ya.ktomj viditeľným znakom boly tprilohy
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5. Oddeľte u seba prvotiny ') Pá—
novi. Každý nech ich dobrovoľne a
s ochotnou mysľou obetuje Pánovi:
zlato a striebro a med,

6. hyacint a šarlát a dvakrát bar—
vený červec a kmeni, koziu srsť,

7. a baranie kože na červeno bar
vené, a modrá kože, agátové drevo,

8. a olej na udržovanie svetiel a ku
pripravovaniu masti, a kadidlo naj
chutnejšej vône,

9. onyxové kamenie a iné drahé
kamenia na ozdobu náramenníka a
náprsníka.

10. Kto z vás je vtipný, nech prijde
a robí, čo Pán rozkázal,

11. totižto stánok a jeho strechu
i pokrov, obrúčky a dosky so žrďami,
kolíky a podstavce,

12. archua žrdi, sľutovnicuaopo
nu, ktorá sa pred ňou rozťahuje.

13. Stôl so žrďami a nádobami a
s chlebami predloženia;

14. svietnik. na ktorý by sa svetlá
staväly, jeho náradie a lampy, a olej
na zachovanie ohňa;

15. oltár pre kadenie a žrdi, a olej
pomazania a kadidlo z voňavých veci;
zastieradlo ku dverám stánku;

16. oltár k zápalu a jeho medený
rošt s jeho žrdamianádobami, umý
vadlo i jeho podstavec. _

17. Koberce kpredsieni so stlpami
a podstavcami, zastieradlo vo dve—
rách predsiene,

18. kolíky stánku a predsiene sich
povrázkami;

19. rúcha, ktoré sa užívajú, pri
službe svätyne; rúcha Árona, hlav
ného kňaza,a jeho synov, aby mi
jako kňazia slúžili.

20. A ked všetko množstvo synov
izraelských vyšlo od tvári Mojžišovej,

21. obetovali s najochotnejšou ná
bežnou mysľou prvotiny Pánovi na
zhotovenie stánku svedectva. Vše—
tko, čo potrebné bolo k službe a k svä
tým rúcham,

l) Správnejšte: Dobrovoľne dary alebo obety.
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22. dali mužovia a ženy: náram
nice a náušnice, prstene a sponky
s pravých rúk; každá zlatá nádoba
bola na dar Pánovi oddelená.

23. A kto mal hyacint a šarlát, i
dvakrát barvený červec, kmeni a
koziu srsť, na červeno barvené ba
ranie kože a belasé kože,

24. kovy striebra ') a medi a agá
tové drevo, obetoval to Pánovi k roz—
ličným potrebám.

25. Ba aj umne ženy, čo napria—
dly, to daly: hyacint, šarlátačervec
a kmeni,

26. a koziu srsť; dobrovoľne vše
tko dávaly.

27. Kniežatá však obetovali ony—
xove kamenie, a iné drahé kamenie
na náramenník a náprsník,

28. a voňavé veci a olej na udržia—
vanie svetiel a ku pripravovaniu
masti, i ku skladaniu kadidla naj—
chutnejšej vône.

29. Všetci mužovia i ženy s ná—
bežnou mysľou prinášali dary, aby
sa spravily práce. ktoré Pán skrz
Mojžiša prikázal. Všetci synovia izra
elskí prinášali Pánovi dobrovoľné
obety.

30. Potom riekol Mojžiš synom
izraelským: Hľa,Pán povolal po mene
Beseleela, syna Uriho, syna Hurovbo
z pokolenia Júdovho.

31. A naplnil ho duchom Božím
múdrosťou a rozumnosťou a vedo
mosťou a všelikou spôsobilosťou

32. k vymysleniu a spraveniu ro
boty zo zlata a striebra a medi,

33. a v rezaní kamenia a v prá
cach od dreva. Čo len v umení na—
lezené byť môže,

34. dal do jeho srdca. (Povolni)
i Oliaba, syna Achisamechovho zpo
kolenia Dánovho.

35. Oboch vyučil múdrosti, aby
spravili práce tesárske, damaškarská

1)Slrlebrulatilo u Egypíšanov viac než ll.-iolebo bolo zr kavú.
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a vyšívačaké z hyacintu a šarlátu a
dvakrát barveného červcaa zkmentu,
a aby všetko tkali a všelijaké nové
veci vynalezali.

HLAVA 36.
Hotovenie stánku.

1. Teda pracoval Beseleel aOliab
a každý umný muž, ktorým dal Pán
múdrosti a rozumnosti, aby vedeli
remeselne spraviť veci, ktoré sú pre
svätyňu potrebné, a ktoré Pán roz
kázal.

2. A Mojžiš povolal ich a každého
vtipnéhn muža. ktorému dal Pán
múdrosť, a ktorí sa dobrovoľne po
nukli spraviť prácu,

3. a dal im všetky dary synov
izraelských. A oni už usilovne pra
covali,a lud jednak každé ráno prí
nášal dobrovoľné dary. “

4. Preto remeselníci prinútení boli
íst'

5. k Mojžišovi a mu povedať: Ľud
prináša viacej. než treba.

6. Teda rozkázal Mojžiš hlasačovi
vyvolávať: Ani muž ani žena nech
ničoho viac neprináša ku práci svá—
tyne. A tak prestalo obetovanie
darov

7. preto. že obetovaných vecí dosť
bolo, ba aj zvyšovalo.

8. Aspravili všetci srdcom vtipní,
aby vyhotovili prácu stánku, desať
kobercov zpresukovaného kmentu a
hyacintu a šarlátu a dvakrát barve
ného červca prácou vyšívačskou a
strakatým tkanivom.

9. Každý z nich mal v dĺžke dva—
dsaťosem lokťov. a v šírke štyri; rov—
nakú mieru maly všetky koberce.

10. A spojil päť kobercov jeden
s druhým a druhých päť tiežtak
spojil.

ll. Narobil aj hyacintových ók
po kraji koberca s oboch stránapo
kraji druhého koberca zároveň,

!) Sľubnejdaryj
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12. tak že sa oká proti sebe schá—
dzaly a spolu sa spájaly.

13. Preto ulial aj päťdesiat zla-*
tých obrúček, aby spínaly oká ko
bercov, a takaby bol jeden stánok.

14. Spravil aj jedenásť pokroveov
z kozej srsti na pokrývanie chhy
stánku.

15. Jeden pokrovec mal tridsať
lokťov v dĺžke a štyri lokte v šírke;
všetky pokrovee maly jednu mieru.

16. Päť z nich spojil osobite a
iných šesť osobite.

17. A spravil päťdesiat ôk po kraji
jedného pokrovca a plťdesiat po
kraji druhého pokrovca, aby sa jedno
s druhým spojovaly.

18. A päťdesiat medených spinOk.
ktorými by sa spínala strecha, aby
zo všetkých pokrovcov jedno pri
krývadlo bolo.

19. Spravil i pokrov stánku z čer—
veno-barvených baraních koží a nad
to ešte iné pokrytie z koží belasých.

20. Narobil aj stojacich dosák ku
stánku z agátového dreva.

21. Desať lokťov bola jedna dlhá
a pol druha lokťa široká.

22. Dve drážky boly v každej
doske, aby sa jedna do druhej vsa
dila. Tak spravil pri všetkých do—
skách stánku.

23. Dvadsať z nich bolo na južnej
strane proti poludniu

24. so štlš'ridsiati striebornými pod—stavcami. va podstavcesapodkaždú
dosku kládly s obidvoch strán uhlov,
kde sa drážky bokov v uhloch koo—
čily.

25. 1 k strane stánku, ktorá hľadí
k severu, spravil dvadsať dosiek.

26. so štyridsiati striebornými pod—
stavcami, po dva podstavce pod každu
dosku.

27. Ku západu. to jest pre tú stranu
stánku, ktorá hľadí k moru. spravil
šesť dosiek

28. a dve iné na zadnej strane
pri každom uhle stánku;
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29. tie boly od spodku až do vrchu
spojené. a jedno spájanie ich spolu
držalo. Tak spravil s oboch strán na
uhloch,

30. aby osem dosiek bolo spolu a
maly šestnásť strieborných podstav—
cov, totižto dva podstavce pod každou
doskou.

31. Spravil aj žrde z agátového
dreva. päť ku spoluudržaniu dosiek
jednej strany stánku,

32. a druhých päť ku spojeniu
dosiek druhej strany, a okrem tých
paf iných žrdi k západnej strane
stánku proti moru.

33. Spravil aj inú žrď, ktorá šla
(priekom) v prostriedku dosiek od
uhla až do uhla.

34. Samé dosky obložil zlatom a
ich podstavec ulial zo striebra. Aj
ich obrúčky vyhotovil zlaté, do kto
rých tie žrde majú byť zastrčené:
i tie samé obil zlatými plechy.

35. Spravil aj oponu z hyacintu
a šarlátu, z červen a presukovaného
kmentu, prácou vyšívanou, strakavú
a retkávanú.

. ! štyri stĺpy z agátového dreva.
ktoré s hlavicami pozlátil a ulial
k nim strieborné podstavce.

37. Spravil aj zastieradlo ku dve
rám stánku z hyacintu, šarlátu,
červca a z presukovaného kmentu,
prácou vyšívanou;

38. a päť stĺpov s ich hlavicami,
ktoré pokryl zlatom, a ichfpodstavce
ulial z medi.

H L AVA 37.

Vyhotovenie archy, stola, svietnika a ol—
tára ku kadeniu.

1. Ale Beseleel spravil aj archu
z agátoveho dreva, ktorá mala pol
b-eta lokťa dĺžky a poldruha šírky,
aj šky pol druha lokfa mala: a
ob ' ju rýdzim zlatom zvnútra
i zvonku.

2- A spravil na nej do okola zlatý
veniec.

DRUHÁ Kum MOJŽIŠOVA

3. _Aulial štyri zlaté obrúčky ku
štyrom jej uhlom: dve obrúčky po
jednej strane a .dve po druhej.

4. Spravil aj žrde z agátováho
dreva a obložil ich zlatom,

5. a zastrčil ich do obrúček, ktoré
boly po stranách archy k jej no
semu.

6. Spravil aj sľutovnicu, to jest
odpovednicu') z rýdzeho zlata, ]
trefa lokťa v dĺžkea pol druha loga
v šírke.

7. I dvoch cherubínov z kovaného
zlata, ktorých postavil s oboch strán
sľutovnice;

8. jedného cheruba na konci jednej
strany a druhého cheruba na konci
druhej strany: dvoch cherubov na
oboch koncoch sľutovnice

9. krýdla rozťahujúcich a sľutov
nicu zastierajúcich. jeden k druhému
obrátených a na ňu hľadiacich.

10. Spravil i stôl z agátoveho
dreva, dva lokte dlhý a lokeť široký
a pol druha lokt'a vysoký.

11. A obložil ho rýdzim zlatom,
a spravil mu zlatý kraj do okola.

12. a na tom kraji na štyri prsty
vysoký prebíjaný zlatý veniec, a na
tom druhý zlatý veniec.

13. Ulial aj štyri zlaté obrúčky.
ktoré pripevnil na štyroch uhloch
stola, pri každej nohe jednu,

14. proti vencu, a zastrčil do nich
žrdi k noseniu stola.

15. Tie žrde spravil z agátového
dreva a obložil ich zlatom.

16. A nádoby k rozličným potre—
bám stola, misky, čiaše a poháre a
kadidlá z rýdzeho zlata. v ktorých
sa majú obetovať obety mokré.

17. Spravil aj svietnik, kovaný
z rýdzeho zlata. Z jeho stĺpca vy
chádzaly ramená, kalíšky a guľky
a ľalie.

18. Šesť ramien po obidvoch stra

menovat to miesto,1) Odpovednlcou sa malo
vnábo kňaza svoju: ktoreho Beh na otázky

voľu prejavoval . odpovedal.
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nách, tri ramená s jednej strany a
tri 's druhej.

19. Tri kalíšky na spôsob orecha
na každom ramene. pritom s gulkami
a ľaliami, a tri kalíšky na spôsob
orecha na ramene s guľkami a ľa
liami. Tak bola rovnaká robota šie
stich ramien, ktoré zo stĺpca vychá

y.
20. Ale na samom stĺpci boly

štyri kalíšky na spôsob orecha, každý
s guľkami a ľaliami;

21. a guľky na troch miestach
podo dvoma ramenami, ktorých spolu
je šesť ramien, vychádzajúcich z jed
náho stĺpca.

22. Teda guľky i ramená z neho
boly “ všetko zrýdzeho zlata kované.

23. Spravil aj sedem lámp s ich
štipcami a nádoby, v ktorých by sa
to, 'čo sa odštipne. vyhášalo, z rý
dzeho zlata.

24. Hrivnu zlata vážil svietnik so
všetkými svojimi nádobami.

25. Spravil i oltár na kadenie
z agátového dreva, ktorý mal na
štyri hrany po jednom lokti a na
výsosť dva, z jeho uhlov vyčnievaly
rohy.

26. A obložil ho rýdzim zlatom,
a roštom a so stenami i s robami.

27. A spravil na ňom zlatý venček
do okola, a pod venčekom na kaž—
dom boku dve zlaté obrúčky, aby
sa do nich žrde vstrčiť mohly k no
seniu oltára.

28. Žrde spravil z agátového dreva,
a obložil ich zlatými plechmi.

29. Pripravil iolej k masti posvä
covania a kadidlo z najčistejšich vo
ňavých veci spôsobom apatekárskym.

H LAVA 38.

Oltár zápalov; umývadlo; predsieň;
summa nákladu na stánok.

1. Spravil aj oltár na zápalné
obety z agátového dreva, na pát

!) Zjednáholkuss so stĺpcom svietnika.
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lokťov vo štvorbrane a na tri vo
výške,

2. na ktorom rohy z uhlov vychá
dzaly, a obložil ho medenými plechy.

3. K jeho potrebám nahotovil
z medi rozličných nádob, hmoov.
klieští, vidlíc, hákov a nádob na
oheň.
- 4. A jeho rošt mrežovaný spravil
z medi a pod ním v prostred oltára
ohnište,

5. a ulial štyri obrúčky ku štyrom
krajom roštu ku zastrčeniu žrdi na
nosenie;

6. i tieto spravil z agátového dreva
a obložil ich medenými plechy:

7. a zastrčil ich do obrúčok. ktoré
na bokoch oltára odstávaly. Ale ten
oltár nebol z celosti, ale dutý z do
siek, a vnútri prázdny.

8. Spravil aj medené umývadlo
s jeho podstavcom zo zrkadiel žien “.
ktoré pri dverách stánku pozor dá—
valy. *)

9. Spravil aj predsieň; na jej po—
ludnej strane boly zastieradlá z pre
sukovaného kmentu na sto lokt'ov.

10. a dvadsať medených stĺpov
s ich podstavcami. hlavice stĺpov a
všetky rezby boly zo striebra.

ll. Tak si k polnočnej strane za—
stieradlá, stĺpy a podstavce a hlavice
stĺ v boly jednej miery a práce
i z jedného) kovu.

12. Ale na strane. ktorá k západu
hľadí, boly zastieradlá na päťdesiat
lokťov, desať medených stĺpov sich
podstavcami, a hlavice stĺpov a vše
tky rezby, práca zo striebra.

13. Ďalej, proti východu pripravil
zastieradlá na päťdesiat loktov,

14. z ktorých bolo na jedn istrane
pätnásť loktov s troma st pami a
s ich podstavcami,

1) Poznsmenat treba. že zrkadlá toho času bo
tovil sa nie zo skla. ktoreho alle nepoznali. ale
zvy dennéhos vylellsnaho kovu.

2) Včom záležal- lcb služba, ss neudáva; iste
patrily k nej ! spevy. (2. Moji. 15. 20.)
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16. a na druhej strane (lebo medzi
obe spravil vchod do stánku) boly
takže zastieradlá na pätnásť- lokťov
a tri stĺpy, i toľko podstaveov.

16. Všetky zastieradlá predsiene
boly z presukovaného kmentu tkané.

17. Podstavce stĺpovboly medené,
ich hlavice však so všetkými ich
rezbami boly strieborné; i stlpy
predsiene obložil striebrom.

18. A kade chodili do nej, spravil
zastieradlo prácou vyšívanou z hya—
cintu. šarlátu, červca, i z presuko
vaného kmentu, ktoré malo dvadsať
lokfov v dĺžke a päť lokťov vo výške
podľa miery. ktorú všetky zastie
radlú predsiene maly.

19. Ale stĺpy pri bráne boly štyri
i s podstavcami z medi a ich hlavice
a rezby boly zo striebra.“

20. Aj kolíky stánku a predsiene
spravil z medi.

21. Tieto sú náradia stánku sve
dectva. ktoré boly podľa rozkazu
Mojžišovho pod starosťou ltamara.
syna kňaza na, k obradnej
službe levitov vypočítané.

22. Dokonal ich Beseleel, syn
Uriho. syna Hurovho z pokolenia
Júdovho, jako Pán skrze Mojžiša
rozkázaL

23. s pripojeným sebe pomocni—
kom Oliabom, synom Achisamecho
vým z pokolenia Dánovho, ktorý aj
sám bol výborným remeselníkom
v prácach od dreva, a umelý tkáč
i vyšívač na hyacinte, šarláte, červci
a kmente.

24. Všetkého zlata, ktoré sa vy
naložilo na dielo svätyne a čo bolo
obetovaná v dobrovoľných daroch,
bolo dvadsaťdeväť hrivien a sedem
stotridsať siklov, dla váhy svätyne. ')

25. A obetovaná bolo od tých,
ktorí šli na počet od dvadsiatich

') Striebrom oblohné. (Srov. 86, 38.)
1) Teda spolu bolo 730 siklov =

87.75) zlatých elklov.
strieborných siklov, t. ]. all 42 koruny. Celá snemu
v zlate bola ul 3.676.680 korún.

Z)) m +
my elkel mal cenu ul is Mehr

DRUHÁ KNIHA MOJŽIŠOVA

rokov a vyše, od šesťstotritisic a
pätstopätdesiat ozbrojených.

26. Okrem toho bolo sto hrivien
striebra, z ktorých boly uliate pod
stavce svätyne a vchodu, z ktorého
opona visí. ')

27. Sto podstavcov spravené bolo
zo sto hrivien, po jednej hrivne na
každý podstavec počítajúc.

28. Ale 2 tisíc sedemsto a sedem
desiati piatich siklov spravil na stlpy
hlavice a i tieto (stĺpy) obložil strie
brom.

29. ! medi obetované bolo dva
asedemdesiat tisíc hrivien, a nad to
štyristo siklov');

30. z tých liate boly podstavce ku
vchodu stánku svedectva, a medený
oltár so svojím roštom a všetky ná
doby, ktoré k jeho potrebe patria,

31. a podstavce predsiene do okola
a pri jeho vchode i kolíky pre stá
nok a sieň do okola.

HLAVA 39.

Vyhotovenie kňazského rúcha.

1. Z hyacintu a zo šarlátu, z červca
a kmentu zhotovil rúcha. do ktorých
sa mal obliekať Aron, keď konal
službu vo svätyni, jako prikázal Pán
Mojžišovi.

2. Teda učinil náramenník zo zlata,
hyacintu a šarlátu, idvakrát barve
ného červca a z presukovaného
kmentu

3. prácou vyšívanou a nastrihal
zlatých pliaškov, a stenčil ich na
niti, aby sa mohly prevíjať skrz
osnovu predošlých bariev,

4. a (spravil) dva kraje (náramky)
na oboch stranách na koncoch jeden
s druhým spojené,

|) V. zu. udáva, čo na zo lw hrivienunv. za.,
čo ea !. 1776 elklov e vilo. Vbebr.: noo hrivi—
a 1775eiklov. Všetko 0 bolo mum etrieborn

v, lebo hrivna mala vyše som eiklov. ella
dell v cene do 814970 korun, rátajúo

strieborný eikel po 2 koruny =Dhalierov.
!) Správnejilo: 70 hrivien a 2400 elklov.
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5. a pás v tých istých barvách, ako
prikázal Pán Mojžišovi.

6. Pripravil i dva onyxové kamene.
vložené a vsadené do zlata, rezané
tak, ako ryté bývajú pečati. s me
nami synov izraelských.

7. A položil ich na vrchné kraje
náramennika na pamiatku synom
izraelským. ako prikázal Pán Moj—
žišovi.

8. Spravil i náprsník prácou roz—
ličných bariev dľa roboty náramen
nika, zo zlata, hyacintu, šarlátu, i
dvakrát barveného červca a presu—
kovaného kmentu,

9. štvorhrannš, vo dvoje aloženýv miere na pia .
10. A vysadil ho štyrma rady ka

meňov. V prvom rade bol sard,
topaz, smaragd,

11. v druhom karbunkul.
iwpis,

12. v treťom ligúr, achát a ametyst,
13. vo štvrtom chrysolit, onyx a

beryll, vložené a zapravené do zlata
vo svojich radoch.

14. Tých kameňov bolo dvanásť
a na nich bol mená dvanástora
pokolení izraelských vyryté, na kaž—
dom jedno meno.

15. K náprsniku spravili aj re—
tiazky, jedna s druhou stáčané, z rý—
dzeho zlata;

16. a dva háčky, i tolko zlatých
obruček. Obrúčky pripravili na dvoch
krajoch náprsnika.

17. Z nich visely dve zlaté retiazky,
ktoré do tých dvoch háčikov vpäli,
ktoré z uhlov náramennika trčaly.

18. Tieto veci na predku i na
zadku tak k sebe priliehaly, že sa
náramennik a náprsnik jeden s dru—
hým Spálaly;

19. pásom boly stiahnuté a obrúč—
kami, ktoré hyacintová stužka sva
zovala, pevnejšie pripnuté aby sa
rozpustené neopálaly a jeden od

saflr a

Nl

druhého neodstávaly, ako Pán pri—
kázal Mojžišovi.“

20. Spravili aj vrchnú šatu k ná—
ramenníku celú z hyacintu,

21. a dieru pre hlavu na vrchnej
čiastke v prostriedku a tkanú lemo
vačku okolo diery pre hlavu,

22. a dolu k nohám granátové
jablká z hyacintu, šarlátu, z červca.
a z presukovaného kmentu;

23. a zvončeky z rýdzeho zlata.
ktoré zavesili medzi granátové ja—
blká, do okola na spodku šaty:

24. tak že bol zlatý zvonček, a za
ním jablko granátové; tými okrá—
šlený chodieval hlavný kňaz, keď
Božiu službu konal. ako prikázal
Pán Mojžišovi.

25. Zhotovili itkané šaty zkmentu
pre Árona a jeho synov:

26. a kňazské čiapky a ich komn
kami z kmentu.

27. i ľanové nohavice z kmentu.
28. Potom pás z presukovaného

kmentu, hyacintu, šarlátu, a dvakrát
barveného červca, prácou vyšivanou,
jako prikázal Pán Mojžišovi.

29. Spravili aj plošku svätej úcty
z rýdzeho zlata, a napísali na nej
prácou vyrývajúoeho pečať „Svätý
Pánovi“

30. a priviazali ju k čiapke hya—
cintovou stužkou, jako prikázal Pán
Mojžišovi.

31. Tak dokonaná bola všetka
práca pre stánok a strechu sve

!) 011 v. 17. do 20. hebr.;17. A prostrčill dve
zlaté retiazky cez dve obrúčky na krajoch nápra
nika.18. A druhé dva konce dvoch rellazok vplli
do tých dvoch hlčkov a dali ich na vrchné kraje
naramonnika od predku. 19. Spravili aj dve zlaté
(a,brfičky ktoré dali na dva kraje nápranika, na
jeho obľube, ktorá bola po atrane náramonnika na
a.podku 20. Spravili alle iné dve zlate obrúčky.
ktorú dali na dve strany náramcnnĺka na spodku

kn predku. proti jeho zpojenlu nad rrepáaanimnáramennika. 21. A prilviauli napran k od jeho
obrúčok k obrúčkam náramennika hyacintovon tka
nleou, aby bol nad pánom náramonnika, a aby ne
odailval nápranik od náramennika, jako Pán pri
kázal Mojžišovi.
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dectva':' a synovia izraelskí učinili
všetko, čo prikázal Pán Mojžišovi.

32. A obetovali stánok i strechu
i všetko náradie, obrúčky, dosky,
stĺpy i podstavce,

33. pokrovec z baranich koži na
červeno barvených, a iný pokrovec
z koží belasých,

34. oponu, archu, žrde, sľutovnicu,
35. stôl s jeho nádobami a chle

bami predloženia.
36. svietnik, lampy & ich nádoby

s olejom.
37. Zlatý oltár, a masť, a kadidlo

z voňavých veci,
38. & zastieradlo pre vchod do

stánku.
3.9 Medený oltár, rošt, žrde, a

všetky jeho nádoby: umývadlo s jeho
podstavcami, zastrenie predsiene a
stĺpy s .ich podstavcom,

40. zastieradlo pre vchod do pred
siene. a jej povrázky a kolíky. Nič
nechýbalo z nádob, ktoré k službe
stánku a pre príbytok úmluvy spraviť
rozkázanéboly.

41. Irúcha, ktorychkňazi vsvátyni,
Áron totižto a jeho Synovia, užívajú,

42. obetoVali synovia izraelskí,
jako Pán prikázal.

43. Keď Mojžiš videl, že všetko
to je dokonané, požehnal im.

HLAVA 40. _
Zdvihnutie stánku. Oblak pokryl stánok.

1. A Pán hovoril Mojžišovi, a
riekol: _ _

2. vaéhó mesiaca, prvého dňa
(toho) meäaca ') vyzdvihni stánok
svedectva,

3. a postav v ňom archu, ispusť
'pred ňou oponu,

4. a vnes stôl a polož naň, čo je

%
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6. a zlatý oltár, na ktorom sa páli
kadidlo pred archou svedectva. Pri
vchode do stánku zaves zastieradlo,

6. a pred nim polož oltár zápalov;
7. umývadlo medzi oltárom a stán—

kom a naplň ho vodou.
8. ! obostri predsieň a vchod do

do nej zastieradlami.
9. A vezmi olej pomazania a po

maž stánok s jeho nádobami, aby
posvätené boly;

10. oltár zápalov a všetky jeho
nádoby;

11. umývadlo s jeho podstavcom:
všetko posvát olejom pomazania.
aby sväto—sváté bolo.

12. A prived Árona a jeho synov
ku dverám stánku svedectva, a umy—
tých vodou

13. obleč do svätých šiat, aby mi
'slúžili a ich pomazanie k večnému

kňazstvu slúžilo. *)
14. A Mojžiš učinil všetko, ěoPán

prikázal.
15. Prvého mesiaca v druhom roku.

teda prvého dňa mesiaca postavený
bol stánok.

16. A vyzdvihol bo Mojžiš a po
stava] dosky a podstavce a žrde a
postavil stĺpy,

17. a roztiahol strechu na stánok
a položil na ňu pokrovec, ako bol
prikázal Pán.

18. Položil aj svedectvo do archy
a dal pod ňu žrde a na ňu odpoved
mm.

19. A ked vniesol archu do stánku,
zavesil pred ňou oponu, aby splnil
rozkaz Pánov.

20. Postavil i stôl v stánku sve—
dectva k severnej strane von pred
oponu,

21. a sporiadal na ňom chleby
predloženia, jako prikázal Pán Moj—

zákonite prikázané. Aj svietnik nech 1150“
tu stojí so svojimi lampami

|) líok bez 14 dni po odchode z Egypta.
|) Aby to pomazania na všetky časy platnost

malo.
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22. Potom postavil svietnik v stánku
svedectva naproti stolu na strane
južnej.

23. A pokládol radom lampypodla
príkazu Pánovho.

24. Postavil i zlatý oltár vstánku
svedectva proti opone

25. a páli] na ňom kadidlo voňa—
vých vecí, jako Pán prikázal Moj
žišovi.

26. Zavesil i zastieradlo vo dverách
stánku svedectva
. 27. a (postavil) oltár zápalnej obety
v predsieni svedectva, obetujúc na

om zápalné a suché obety, jako
Pán rozkázal.

28. Aj umývadlo postavil medzi
stánkom svedectva a oltárom a na
plnil ho vodou.

29. ] umývali si Mojžiš a Áron
' jeho synovia ruky a nohy.

30. keď vchádzali do stánku úmluvy
a pristupovali koltáru, jako prikázal
Pán Mojžišovi.
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Vyzdvihol i predsieň okolo
stánku a oltára a zavesil nad jej
vchodom zastieradlo. A ked to vše—
tko bolo dokonaná,

32. prikryl oblak stánok svedectva
a sláva Pánova ho naplnila. ')

33. A Mojžiš nemohol ') vojsť do
stánku ámluvy, lebo oblak všetko
zakryl a velebnosťPánova jako blesk
svietila, lebo všetko oblak pokryl.

34. A keď oblak opúšťal stánok

brali sa )synovia izraelskí po svojichhúfoch;')
35. keď visel nad ním, zostávali

na tom mieste.
36. Lebo oblak Pánov visel cez

deň nad stánkom, a oheň v noci, čo
videli všetci ľudia izraelskí vo vše—
tkých svojich ťaženiach.

|) Boh schválil prácu dokonanů. Sootú '

oblakull. mamonim Bolo]lprítomnou. kto Bohpristáti 8.224 29.),ale po klaňaal sa zlatému
to!-tu chcel odoprieť.

:) Noopovuu sa.
3) "obr.: Po viotkých ovojlcll ťahal-ob.
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