
PÍSMO SVÁTÉ.

STARÍEŽAKON.

ll.

KNIHY MOJŽIŠOVE.
LEVITIKUS. — NUMERI. — DEUTERONOMIUM.

-—->-><—<——

NÁKLADOM SPOLKU SV. VOJTECHA.

ČÍSLO PODIELOVÚCH KNÍH 126.

V TRNAVE 1922.



PÍSMO SVÁTÉ
STARÉHC) ZÁKONA.

ll.

NAKLADOM SPOLKU SV. VOJTECHA V TRNAVE.

ČÍSLO PODIELOVYCH KNÍH 126.

=!" \;,ĺg.\ĺ\\\\Š'
M * |

4 |

\_ Í
[._ tu. A '

"l' - /___ (' _!
"44.4?“ \ .„

V TRNAVE 1922.



Nihil obstat.

Ríchardus Osvald,
mr odmenu:

Nr. 2788.

lmprimatur.

Strigonii. die 12. Maii 1914.

Ludovicus Rainer,
eplxopns. vlmrlus generalis.



PÍSMO SVÁTÉ STARÉHO ZÁKONA.



Thal .ch' Millau-ky : nnkluhtdskýspolokuc spol.' luto-buh
Vydnl Spolok sv. Volteclu v Tma:



TRETIA KNIHA MOJŽIŠOVA.
LEVITIKUS.



TRETIA KNIHA MOJŽlŠOVA.

LEVITIKUS.

——--» 

Tretia kniha Mojžišova nazýva sa Ladí/rus. Kniha Levitov. preto, že sa v ne)
rozprava, ako Boh pokolenie Leviho zvláštne k svojej službe posvätil a obsahuje na—
riadenia, ktore prináležia k ich riadu a povinnostiam.

Celú knihu mohli by sme rozdelil na dva diely.
l. diel hovori o povinnostiach lzraelitov naproti Pánovi, ktory uprostred nich býva;

o Bohu príslušných obetiach ao osobách ktoré sú povinné tie obety prinášal. (l, —l0, 20.)
Sem patria:
a) Nariadenia o obetiachao povinnostiach a právach kňazov pri nich ( l 1.—7,38);
b) nariadenia o posväteni a ustanovení kňazov (8, l.—9.
c) nariadenia o svätosti kňazského úradu a kňazske] služby (10, l...—20
ll. diel obsahuje ustanovenia 0 čistote a svätosti. ktorá sa od vsetkeho ludu a

obzvlášte od kňazov požadue (ll, i.—25, 55.,) a sice:
a) o zákonite] čistote lu u a o obradoch, ktorymi sanečistota odstraňuje( il. ].—16,

LM.);sem patria nariadenia o rozdiele pokrmov (ll, l.—47.), o nečistote pri pôrode
(12 l. -8.), o malomocenstve (IS. l.,—14 57.), o nečístote semena (15, l .—39). 0 dni
očisiovania (l6.);

b) predpisy týkajúce sa svätosti vsetkeho ludu ( l7 l.—':.0, 27.); o pokrmoch (l'i),
o svätosti manželstva (18), o svätosti v chovaní sa k Bohu a ludom (19, l, —20

c) 0 vyššej zákonite) čistote kňazov (21,
21);

1—22, 3.

d) 0 svätosti služby Božej (23. l.—25. 55.;) o 0305ajoch pri službe Božej podrokom a o sviatkoch (23. l. —24. 23.), o svatych časo
Na konci ie potvrdenie Ievitských zákonov (26). a ako) dodatkom sú predpisy

|) sluhoch o Bohu posvätenych daroch a o platení desiatkov (27).

HLAVA [.

O zápalných obetiach.

l. Zase zavolal Pán Mojžiša a hovo
ril mn zo stánku svedectva a riekol:

') Ciel obeti zdiela] hlavne v tom. aby vy
volenému ľudu prielome. neobmedzenáBohu
úcta. poklona. povdaěnoat a nepodmieneená od- rozlične
vlslost od Boha a zvláste povedomie hrlehno
ste ustavične aa pripominaly. Ohety požadovaly
en i k odpusteniu hriechov. Poznamenat muSlme.
že obetné zvierata | nekrvave obetné dary sa
my od seba nemalú te] moci. Stary Zakon ne
mohol skrze ne obetuítlclch priviesť k dokona—
losti. ..Leho nie ie mozne. aby skrze krv vo
lov a kozlov hriechy sotrete holy“ (lid. lo. 4).
ale obety boly podmienkou milosti lako výraz
viery v pudúceho Spasiteľa. a prinasaly sa \ du

chovnom s ienl s tou Kristovou. ktorá bolanimi predo r.azena Lebo bez !: mienečnaeho
obetovania sa obetneho Baranka. torý na seba
vzal hriechv ludi. nemohli. bvt odpustené ani

2. Hovor synom izraelským a po—
vedz im: Clovek. ktorý by z vás obe—
toval obel') Pánovi z hovíad. toiest
z volov a oviec obetujúc obety.-)

3. Jestliže bude jeho obeta zápalná

dedičný hriech všetkých ľudi ani prepočetne :\
tažke hriechy iednotilvých ľudi. — lzlaelltl mali

obety: krvavé zo zvierat a nekrvave
z rastlin, tieto (nekrvavel bol pokrmu-! (su
ché) a ndpolové (mokré).
triedne kt
Bohu cele bývaly na oltári spálené:
prosebne a poďakovacle. pri ktorých
ka spzilena bola a ostatné dávalo sa k obetným
hodom. na znamenie Bohu podliných vdakov za
obdržané dobrodenla alebo k vyproseniu hu

Ch; obety zu hriechy a vlny čize smlerne,
: ktorých ledna čiastka na oltári. druhi za
stavom bola spálená alebo kňazom sa dostala:

tie boly na smlerenle hriechov
z.volov oviec alebo kozl nech obetu

prináša (Vldz v. lll)
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a z hovädzieho dobytku: nech obetujelrany. a nech vypustí krv na kraj ol—
samca bez vady pri dverách stánkuĺtára. ')
svedectva na nprosenie Pána. ' lb. Hrvol však na hrdle a perie nech

4. A nech položl ruku na hlavu obe—odhodl blízko oltára k východnej stra
ty“) a bude príjemná a k jeho smicre- ne, na miesto. na ktoré sa popol vy
niu prospešná. sypáva.

5. A nech zabije teľa pred Pánom a. N. A potom nech zláme jeho krý
synovia Aronovi, kňazi. nech obetujú' delká a nech ho neseká ani železom ne—

jeho krv lejúc okolo oltára, ktorý je.dell ale spáli na oltári. Položiac oheň
pred dvermi stánku. Ipod drevo. Zápalná obeta ) je to a obe

6. Potom nech stiahnu kožu z obeti,.tovanie najchutnejšej vône Pánovi.
rozsekajú údy na kusy

7. a rozložia na oltári oheň. ale naj—
prv usporiadajú hromádku dreva, ') HLAVA 2.

8. a rozsekané údy nech na to po po- 0 ch h
riadkupokladů.hlavu totiž a všetko. čo s" " ““"“
sa pridŕža jatier. . ]. Keby niektorý človek obetoval

9. s drobami a nohami vodou vymy lposvátnú obetu“) Pánovi. nech bude
tými: a kňaz nech to všetko spáli na ol-'blela múka jeho obeť a nech ju poleje
tári na zápalnú obci a najchutnejšiu olejom a položí kadidlo“) na ňu
vôňu Pánovi. 2. a nech ju prinesie k synom Aro

lU. Jestliže však je obcí z drobného novým. kňazom; z ktorých jeden nech
dobytku. z oviec alebo z kozl o- vezme plnú hrst bielej múky a oleja a
bet zápalná nech samca bez vady obe-“všetko kadidlo a nech položl ako pa—
tuje. miatku') na oltár k najchutnejšej vôni

ll. A nech ho zabije na strane ol—ĺPánovi.
tára. ktorá hladl na sever, pred Pánom: 3. Ale čo zostane z obeti. nech 58
ale jeho krv nech synovia Aronovi vy- Aronovo a jeho synov. ako svátosvaté
lejú na oltár do okola. 'z obeti Pánových. “)

l2. A nech odrežú údy. hlavu a všet-. 4. Keď však obetovať budeš obet pe
ko. čo sa pridŕža jatier. a pokladů čenú v peci: nech je z bielej múky. to
na drevo. pod ktoré podložit sa má tižto chleby bez kvasuĺ') zaprávané
oheň: _ . '

|s- droby vsak a nohy nech w— ...: Linz.."::::“3.3953..fa".|..;;'7f"|i"“;..rx.

perú vodou. A všetko obetovane nechloltgřzádn _obc _ ob _ m “_
m" kňaz na oltári "' Obeť “pema a' dokonale?“mäýrazumžršlleäcymoägänhväzbu.
najchutnejšiu VOĎII Pánovi. Prclto len samce smeli byt danovom.

||. Memu z mm obetzanal-...k".':::?.:'.“.23$'..:“2“„n.m.:
na obetovaná bude Pánovi. : hrdllčiek val.-H13“. udobll mohl!eman53m
alebo z holúbatŕ) „?le-máclríänhn Vyobnzmlo W....

15. nech ju prinesie kňaz k oltáru. “gril-cr? sa .?azýľn green. lebo Boha- nao icc unamuvamao.

skrúh jej hlavu ku krku a natrhne mesto . .) A:];darkgohn"Šáh"? má 1310]od s“* amen! V|." . || mest ov. nov. nn y m . ce
Mušľa-Šlo 'a. že to a miesto obetu na svätom mieste. t. 1. v nredslenl: : luh take.

1) sú“. oheň nesmel vykasndt. "obr.: Kh- na ktorom vsetko je sväté. |. ]. od obyčajneho
:| nech dalá obec na oltár . urovnalú dreve užívania odme“!

u ohol. *) Pre význam.“! te obetulúcl má byť am.') Vukov obetovali cbndobnl. ktori vlula. lebokr Man-me Mnohzenon srde- (l. Kor.

drahe zvieratá zaopatriť-l Jnemohllďko to IS. B.): olej : kadidlolnznamenajú duchovná namaPlnnn Marta pri datovaní! unie a modlitbu
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olejom a nekvasenč koláče olejom po-=
mazané.

5. Jestlize tvoja obeta bude z panvy,
nech je z bielej múky. zapravenej ole-'
jom a bez kvasu:

o. rozlém ju na kúsky a nalej na
ňu oleja.

7. Jestli však z roštu“) bude obeť.
nech sa podobne biela múka olejomá
zapravi.

&. To obetuj Pánovi a daj do rúk
kňazwi.")

9. ktorý ked to obetoval, nech vezme
pamätné z obeti a nech spáli na oltári
k chutnej vôni Pánovi.

lll. A čo z obeti zvýši. nech bude
Aronovo a jeho synov. svätosváte
z obeti Pánových.

ll. Každá obeť. ktorá sa obetuje Pá—
novi. ncch bude bez kvasu. a ziaden
kvas ani med“) nech sa nepáii na obeť
Pánovi.

l2. Len prvotiny z nich obetujte jako
dary Pánovi. ale na oltár nech sa ne—'
kladú k chutnej vôni.

l3. Ktoré obety budeš obetovať. so

HLAVA 3.

O' pokolnýcb obetiach.

[. Jestlize jehoobeť bude obeta po
kojná a chcel by ju obetovať z rozneho
dobytku. samca alebo samicu. nech to
bez vady obetuje pred Pánom.')

2. Nech položí ruku na hlavu svojej
obeti a zabije ju pri vchode do stánku
svedectva, a synovia Aronovi. kilezi.
nech vylejú krv okolo oltára.

3. A nech obetujú z obeti pokojnej
na obetu-') Pánovi loj, ktorý prikrýva
droby. a všetok tuk. ktorý je v nůtri:

4. obidve obličky s lojom. ktorý pri—
krýva slabiny a blanu jatier s obllč,
kumi."')

5. A nech to spália na oltári na zá—
palnú obeť,“) položiac oheň pod drevo:
ako obetu najchutnejěej vône Pánovi.

6. Jestli však jeho Obeťbude pokojná
obeta z oviec, či samca obetuje či sa—
micu. nech sú bez vady.

7. Akže baránka bude obetovať pred
Pánom.

8. nech vložl ruku na hlavu svojej o—
iou posol. ani neodnlmaj soli ůmiuvy*) beti :: nech ju zabije v sieni stánku
svojho Boha od svojej obeti. Pri každej svedectva. a synovia Aronovi. kňazi.
svojej obeti ohetuj sol. nech vylejú jej krv okolo oltára.

l-i. .lestlize by si obetoval Pánovin 9. A nech obetujú z obeti pokojnej
dar z prvotin svojho obilia. z klasoviobetu Pánu: loj a celý chvost,
este zelených. upraz ich na ohni“) a po-' 10. obličky“) a loj. ktorý prikrýva
tlč ako na múku : tak obetuj Svoje'brucho a všetky droby a obe obličky
prvotiny Pánovi;

ls. polej olejom a nahlad kadidla;
lebo je to obeť Pánovu.

l6. Kňaz nech spáli na pamiatku
daru časť vytlčenej múky a oleja a
všetko kadidlo.

') Hebr.: Jestli obetovať bude! obeť suchú.
' kotll'ku pripravenú. Reč je o verenom. nie o
večernom.

') lieh,; Potom prinesie! suchú obeť. ktorá
: tých veci bude. a dá! lu kňazovi. ktorý do
nesie ju ][ oltáru.

') Med snadno kvule.
') Sol' vyobrazuie nenoruliteľnosť : soulu l

trvanlivosť zmluvy.
') Pretend zrná (otazne) boly oblúbeným oo

krutom.

s lojom. ktorý je na slabinách a blanu
jatier s obličkami.

ll. A nech to spáli kňaz na oltári
k potrave ohňa a obeti Pánovej.

l2. Jestli koza bude jeho obeť a o—
hetuje ju Pánovi.

') Obe! pokoju ustanovená bola na poďa—
kovanie za obdržané milosti Bolle . na wow
senle nových dohrodenl Božích.

') Hebr.: Na ohnivú obetu.

') Lol . obličky vyznamenala telesný tlvot.

tuto kazdodenne ráno i večer obetovaná liývl.
“) Mehr bol a celý chvost. ktorýod chrbta

oddeli. . tuk črevá krylúcl lvlom.
ktorý ie na nich. a obidve obličky : tukov-,ktorý

. ienenichenaelablnáchetď.
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13. nech jej vložl ruku na hlavu a|
nech ju zabije u vchode do stánku sve-l
dectva; synovia však Aronovi nech vy
lejú jej krv okolo oltára.

14. A nech vezmú z nej na potravu:
ohňa Pánovho loj. ktorý prikrýva bru-.
cho a všetky droby:

TRETIA KNIHA MOJZÍSOVA

v stánku svedectva. všetku však ostatnú
krv nech vyleje na podstavec oltára zá—
palnej obeti pri vchode do stánku.

8. A loj z býčata nech vezme za
hriech. i ten, ktorý droby prikrýva. i
všetko, čo v nútri je:

9. obidve obličky a blanu. ktorá je
15. dve obličky s blanou, ktorá jemkolo nich na slabinách a loj jatier s ob

okolo nich na slabinách a loj jatier s ob-.
ličkami:

16. a nech to spáli kňaz na oltári
k potrave ohňa a k najchutnejšej vôni.
Všetek loj nech je Pánov.

17. Právom večným po vašich po-l
koleniach a všetkých vašich príbytkoch

ani krvi ani loja nikdy nejedzte. !
HLAVA 4.

O obetiach za hriechy zo slabosti pri ro:—'dlelnych osobách.

L A Pán hovoril Mojžišovi a riekoí:
2_.Povedz synom izraelským: Clovd,

ktorý by zhrešil z nevedomia' ) a učinil
by niečo proti niektorému zo všetkých
prikázaní Panových, čo prikázal. aby či
nené nebolo:

3. jestli by kňaz. ktorý je pomaza
ný.') zhrešil a činil, aby aj ľud zhrešilf)
nech obetuje za svoj hriech býča bezl
vady Pánovi.

4. A nech ho privedie k dverám stán
ku svedcctva pred Pána a položí ruku
na jeho hlavu a nech ho zabije Pánovi.

5. A nech vezme z krvi toho býčata
a vncsie ju do stánku svedectva.

6. a nech omočí prst v tej krvi a kro
pl s ňou sedem ráz pred Pánom proti
opone svätyne.“)

7. A nech položí z tejže krvi na rohy
oltára.“) na ktorom sa kadl najpríjemnej
štml voňavýml vecmi Pánovi. ktorý je

') A&ol'vek : treatuhodaeho nedopatrením Ta—
ký muael ohetovat oba! za hriech. MMDČ
prestavenie zákona bývalo suntou trestnú.

'; HlavnýHu.
' Svojím "hriechom dal pohorlenle a ľudk hriechu pr edoí.

opone. ktorá odderute Mahut-išlo—') Proti
') Pred Nalaviltejlím.

ličkami.
lt). jako sa berie z býčata obeti po

kojnej: a nech to spáli na oltári zápalnej
obety.

ll. Ale kožu a všetko mäso s hlavou
a s nohami a s drobami i s lajnom

l2. i s ostatným telom') nech vynesie
von za stany na čisté miesto. kde sa v_v—
sypáva popol. a nech to zapáli na hra

[nici dreva; na mieste. kde sa popol v_v
sýpa. nech to spáli!)

13. Jestliže by celá obec izraelská ne—
vedela a z nevedomia učinila by niečo.
čo je proti prikázaniu Pánovmu.

14. a potom by poznala svoj hriech.
nech obetuje za svoj hriech dobytča a
privedie ho k dverám stánku.

15. A starší z ludu nech položia ruky
na jeho hlavu pred Pánom. A keď bude
dobytča pred obličajom Pánovým za
bité. - 

16. nech vnesie kňaz. ktorý je po
mazaný. z jeho krvi do stánku svede—
ctva.

l']. a omočí prst a kropl sedem ráz
proti opone; _

l8. a nech položí z tejze krvi na rohy
oltára, ktorý je pred Pánom v stánku
svedectva: a ostatnú krv nech vyleje
k spodku oltára zápalných obetí. ktorý
je pri dverách stánku svedectva.

19. A všetek jeho loj nech vezme a
spáli na oltári.

20. Tak nech spraví aj s týmto bý—
čatom, ako spravil s predošlým: a keď

') Hebr.: A tak celé býča.
') Z obeti za hriech. ktoré boly za hlavného

kňaza alebo za celú o . ku kotrel \ kilaaí pa
trlíl. obetovane. nedostávali khzl !: ulítiu:
ale : obetí na jednotlivých Izraelitov (í aa knleza)
obetovaných dostávali.
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prosí za nich kňaz. milostivý im bude.
Páll. '

21. Ale nech todobytča vynesie von;
za stany a nech ho spáli jako i to prvé
dobytča. lebo je za hriech obce.

22. Keď zhreší knieža a z nevedomia!

učiní niečo z tých vecí. ktoré sa záko-l
nom Pánovým zakazujú

23. a potom pozná svoj hriech nech
obetuje obet Pánovi. capa bez vady. l

24. A nech polozí svoju ruku na je
ho hlavu. a keď ho zabije na mieste, kde
sa .;abíja obet zápalná pred Pánom.
lebo je za hriech.

25. nech omočí kňaz prst v krvi obe
ti za hriech a dotkneX) sa rohov oltára
zápalnej obety a ostatok nech vyleje

k jeho spodku. .
26. Ale loj nech spáli na ňom. ako je]

obyčaj pri pokojných obetách: a kňaz
nech prosí za neho“) a za jeho hriech.
a bude mu odpustený.

27. Jestliže by zhrečil človek z ľudu
zeme z nevedomia. žeby učinil nido
z toho. čo je zákonom Pánovým zaká
zané. a previnil by sa.

28. a poznal by svoj hriech. nech
obetuje kozu bez vady;

29. a nech položí ruku na hlavu obe
ti. ktorá je za hriech. a zabije ju na
mieste zápalnej obety.

30. A kňaz vezme z krvi na svoj prst
a dotkne sa rohov oltára zápalnej obo
ty; ostatok nech vyleje k jeho spodku.

al. Ale všetek loj nech odoberie. jako
sa odberáva z pokojných obetí. a nech

_hospáli na oltári k chutnej vôni Pánovi;
a nech prosí za neho. a bude mu od—
pustené.

32. Keby však z (drobného) dobytku
obetoval obeť za hriech ovcu totiž bez
vady.

33. nech položí ruku na jej hlavu a

') Len pri obetiach za hriech dotkýňal sa kla:
rohov oltára. ktorý miesto Boha ustanovi- a

"či! obetUbo zvierata za krv a život hrteenlka“ mal.
')chr; Ataknecbočlstíhokhazodlello

hrlgthu.

zabije ju na mieste. kde sa zabíjajú obe
ty zápalné.
. 34. A nech vezme kňaz z jej krvi

svojím prstom a dotkne sa rohov oltára
„obety zápalnej; ostatok nech vyleje
k jeho spodku.

35. A všetek loj nech odoberie. jako
sa odberáva ioj barana. ktorý sa zabíja
pri pokojných obetách; a nech ho spáli
na oltári na zápal Pánovi: a prosí za
nebol) a za jeho hriech. a bude mu
odpustený.

HLAVA 5.

O obetiach za hriechy po niektorých prevl—
nenlach z omylu.

!. Keby človek zhrečil tak, že by po
čul hlas prisahajůceho a bol by sved—
kom. že alebo sám videl alebo vie: jest—
liže neoznámi. nech ponesie svoju ne—
pravosť?)

2. Clovek. ktorý by sa dotkol niečo—
ho nečisteho. budto čo od zveri zabité
bolo. alebo čo samé zhynulo, alebo ja—
kéhokoívek. ineho zemeplazuz“) a zabu
dol by na svoju nečistotu. vinný je :
zhrešilť )

3. a jestli by sa dotkol niečoho : ne—
čistoty človeka. jakákoívek by bola jeho
nečistota. ktorou sa poškvrňuje a za—
pomnúc potom by to poznal. bude pod—
daný hriechu (vinný).

4. Clovek. ktorý prisahal a riekol
svojimi pery. že niečo zlého alebo dob—
rého učiní a toto by prísahou a rečou
potvrdil a zabudnúc potom poznal by
svoj hriech.)
_b'l Hebr.: Atak ho očistí.

') Jestli mm nejaký aločht spáchal. a druhý.
ktorý ich zločin videl alebo hráč o ňom vie. ne
chcel by sv lt o tomto zločine. hoci ho sudca
podp kou za svedka vyznal. taký človek spá—
cha hrrlech.ktorého zlé následky nátat musí. Tak

vykladajú tento vers viacerí vysvetľovatclla.Hebr; Budto tela zveri nečistej. buďto tela
hovädn nečlstého. buďto tela zernenlaza nečistého.

') lieh

nečlst ie: a padol do viny') A-lebo keby sa kto bez uvalenia za
prisahal. že učiní nlečn dobrého alebo alebo. a to
o lakejkol'vek vecí. o ktorej človek : prísahou ho.

:A bolo by to skryté pred ním. teda
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5. nech činí pokánieza hriech') lá. A hovoril Pán Mojžišovi a rie
6. a nech obetuje zo stáda ovcu ale- .kol:

bo km;“) a kňaz na modlí za neho a; 15. Keby človek pristúpil svätá ob—
za jeho hriech.“) hrady a zhrešil z omylu pri tých veciach.

7. Jeatliže však nemohol by obetovailktoré sú Pánovi posvätené.') nech obe
dobytča. nech obetuje dve hrdličky ale-ituje za svoj hriech zo stáda barana bez
bo dve holúbatá Pánovi. jedno na obet .vady. jakého možno kúpiť za dva aikle
za hriech a druhé na obetu zápalná. ldľa váhy svätyne.

(Nlilie na. a.; Luk. z. 24).
8. A dá ich kňazovi. ktorý nech obe

tuje najprv to. ktoré má byt za hriech.
skrúti jeho hlavu ku krýdeikám. tak. aby
sa hrdia držala a nebola celkom odtrh—
nutá.

9. A nech pokropl jeho krvou stenu
oltára: a čo zostane. nech dá vykvapkat
k jeho spodku. lebo je to za hriech.

l0. Druhé však nech spáli na obet
zápalná. podľa obyčaje: a kňaz nech
prosí za neho a za jeho hriech. a bude
mu odpustený.

il. Jestliže by jeho ruka nemohla o
betovať dve hrdličky alebo dve holuba
tá. nech obetuje za stroj hriech desiatu
čast eiy') bielej múky. nech nenaleje na
ňu oleja“) ani nepoloží kadidla. lebo je
to za hriech.

i2. A dá ju kňazovi, ktorý nech vez
me z nej za plnú hrsť a spáli na oltári
na pamätné“) pre toho. ktorý obetoval.

l3. a nech sa modlí za neho a očistí
ho od hriechu: ostatnú však čiastku
nech sám má na dar.

vorieva. a bolo by to :

poznal by. rie vinný je ]prisahou sľabi niečo a to neon
hriech. Tu spominane ale vod. ktore by niekto
ai prísahou sľúbil. mozno rozumiet len o tukých
veciach. ktoré vykonat prirode ľndakel je zle. b
tilto um. príkre. ale v mravnom ohľade au nie
ale: lebo keby sa kto na mravne zle vecí sľubom
aavl . o sľub by bol neplatný. ba hrlelny.
a nový hriech by spáchal. kto by takýto hriešny
aľnb vyplnil.

') "obr.: Ked teda vi bude jednou vecou
: tych. nech kliazovlpred hem „atv
ahrell. — Teda vo varaoeh l.—4. spominane hríe—'
ehv pokánia vyznanie.

Na obetu na hriechy.
A khaz nech ho očistí od jeho hriechu.1 20.21ltraidľalnýchavii )

') Ole) vyznameaáva radost: nadh

te pred ním. a
ou vecou : týc.

WI!
Kto

') Aby 'not. pamltal na toho. kto dietok.

l6. A škodu. ktorú učinil. nech na—
hradí a ešte piatu čiastku nad to pridá.

.a nech to dá kňazovi. ktorý nech prosí
:za neho a obetuje barana. a bude mu od
pustene.

17. Keby človek zhraáil z nevedomia
a učinil by niečo z tých vecí. ktoré sa
Pánovým zákonom zakazujú. a hriechu
vinný poznal by svoju. neprávost.

!& nech prinesie kňazovi za obeť ba
rana bez vady zo stáda dľa miery a u
znania hriechu?) a ten-nech sa modlí za
neho. že nevediac to učinil. a bude mu
odpustené.

19. lebo z omylu zhrešil proti Pá
novi.)

HLAVA 6.

O obetiach za hriech vedomý.

l. Pán hovoril Mojžišovi a riekoi:
2. Clovek. ktorý by zhrešil a potu

piac Pána') zaprei by svojmu blížnemu
vec ku schovaniu u seba sioženti a jeho

včomwa. sľúbene (íV. Malt. la; iz..

vernosti sverenú. alebo násilím niečo
vydrel. alebo krivdu učinil.

3. alebo ztratenú vec našiel a zaprel
cha ju. k tomu krivo by prisahal a čokoľvek

ineho z tých mnohych veci učinil. v kto-_
rých. hrekievajů ľudia.

') Hebr.. Keby človek niečo spreneveril a

dueli! by a.pobiihieriayuiimane veeipoev mýchPámví. Sv. Autustínm na dary. ktere kla
zomprlaltichaid. ktorá sa:!!ka svltonvlte neapo
mínaiú. Taká ad prvotiny úrody prvorodené wie

15. a M.) a ob
zvlášie dary z pokoiných obetí. (Ill. Moji 23. 26.)

') Hriešnlk musel vylavit svo hriech kilamvl.
ebo vial„ktorý dmľa o ai hriechu nalo

llil menlie alebo vlčšle zviera obetova') "obr.: Obet za previnenie ie. lebo zavinl
hriechom tre. PánovL

') Kum hriech orotl bliinenm le ronin i hrie—
chom proti Bohu.
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4. nech, presvedčený súc o vine. na—
vráti

5. všetko, čo klamom chcel obdržal,
zcela. a k tomu piatu čiastku pánovi.
ktorému škodu učinil.') (lll. Moji. 5. 1.)

15. A za svoj hriech nech obetuje zo
stáda barana bez vady a dá ho kňaz0vi|
dia uznania (ceny) a miery previnenia:

7. a ten nech prosi za neho pred Pá
nom. a odpustené mu bude všetko. čo
činil a čim sa prehrešil.

8. A Pán hovoril Mojžišovi a riekoi:
9. Prikaz Aronov a jeho synov: To

to je poriadok pri obeti zápalnej?) Nech
sa páli na oltári celú noc až do rána:
oheň nech bude z tohože oltára.“)

il). Kňaz nech sa oblečie do vrchnej
šaty a do ľanových nohavíc: a nech
shrabe popol. ktorý oheň tráviaci (obe
tu) vypálil. a poioži vedia oltára.

ii. Potom sa z predošlých šiat vy
zlečie a do dutých oblečie :: vynesie
ino-(popol) von zo stanov :\ na veľmi
čistom mieste nech ho nechá do iskry
dohoriet.

l2. Oheň však na oltári nech vždy—
cky hori a kňaz nech ho živi, priklada—
júc drevo každé ráno, a nech kladie naň
obet zápalná“) a páli na ňom loje obeti
pokojných.
' i3. Oheň tento je ustavičný. ktorý

nech nikdy nevyhasne na oltári.
i4. Toto je poriadok pri obete su—

chej a pri obetiach mokrých. ktorá nech
obetujú synovia Aronovi pred Pánom a
pred oltárom.

15. Kňaz nech vezme za hrsť bielej
múky. ktorá je upravená s olejom a
všetko kadidlo. ktoré je na múke polo

13

ižene. a nech to spáli na oltári na upa—
Imätovanicv k vôni najchutnejšej Pánovi.

! ió. Ale ostatnú čiastku bielej múky
ynech zje Aron so svojimi synmi, bez
kvasu; a nech to ale na svätom mieste
iv predsieni stánku.

N. A preto nech nebude kvasená, že
jej čiastka obetuje sa na zápal Pánovi.')
Svatosvátá nech je to. jako obeta za
hriech a za vinn.

18. Len mužskl potomci Aronovi
nech to jedia?) Nech je to zákon platný
na veky pre vaše pokolenia o obetách
Pánových: každý. kto sa ich dotkne. bu—
de posvätený.

19. A Pán hovoril Mojžišovi a rie
kol:

20. Táto je obet Aronova a jeho sy—
nov. ktorú obetovať majú Pánovi na
deň svojho pomazanie: Deeiatu čiastku
eiy bielej múky nech obetujú na obetu
ustavičnú,“) polovicu z nej ráno a polo
vicu z nej večer.

21. Nech bude olejom zapravená. na
panve smažená. A teplú nech ju obetuje
k najchutnejšej vôni Pánovi

22. ten kňaz.“) ktorý právom po ot
covi nastúpi, a celá nech sa spáli na
oltári.

23. Lebo každú kňazskú suchú obetu
nech strávi oheň. a nikto nech pejie
z nej.

24. Ale Pán hovoril Mojžišovi a rie
koi: '

25. Hovor Aronovi a jeho synom:
Toto je poriadok pri obeti za hriech:
Na mieste. kde sa obetuje zápalná obet.
nech bude zabitá pred Pánom. Svito

lsvňté je.
i 26. Kňaz. ktorý obetuje. nech ju zje

') Heim: Tomu.čie bolo.nech navráti v Mina svätom mieste. v predsieni stánku.
obety za svoj hriech - teda bez melkaala.

') Pri obeti večerne]. ktorá sa denne prilák
vah (ll. MOH. 29. 383.

') Smysel: Ohel na oltári nech ustavične
') Ktorá každá ráneBoheuprlnáhln. Tak

mmenlvála stáie tlakovanie : ustavične oddá
nie sa Babu. ktorá eme m
ven krásnym predobrazom
miuvy Jellln Krista.

_ ') Tá obeta.
“d' byť : čiastky
vy. stu
v»

upodiininboiazáro— tohotedlia.Tedarečie
ustavičnej smiemei eri- vetaemneliobetL

') i'lebr.: Lebo som to dal im za diel : meilcb
ohnivých obeti

patrila celá Bohu. preto musela
: čiastky od kúunv. zá

v Božích. strovená.
Nielen v deli pomazanie. ale každý deti od

0 každodenne] ranne] :

avný kňaz.
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87. Co sa dotkne jej misa. posvä
tené bude. Jestli by jej krvou pokro
pene bolo rúcho. nech sa vyperie na
mieste svätom.

28. A hlinená nádoba. v ktorej bola
varená. nech sa rozbije; ak to bola na
doba medená. nech ju vydrhnů a vodou
opiáknu.

29. Každý muž z rodu kňazského
nech jie z jej mäsa. lebo svatosvate je.

30. Ale z obety. hora zabitá býva
za hriech.ktorej krv maša sa do stan
ku svedectva na očistenie (od hriechu)
vo svätyni.l ) nech nejedia; tá nech bu
de spálená ohňom.“)

(Vyuie 4. S.; Zld. 13. 11.)

HLAVA 7.

Poriadok pri obciach :; vlnu a M'l obeticllOjn

|. A tento je poriadok pri obeti zai
previnenia. svätosvätá je.

2. Preto kde zabija sa obeť zapalnil
tam nech zabijú i obetu za vinu: jej.
krv nech vyiejú okolo oltára s vrchu.“)

3. Nech obetujú z nej chvost a loj.
ktorý prirýva droby: |

4. dve obličky a loj. ktorý je na slo
binách a blanu jatier s obličkami.

5. A kňaz nech to spali na oltári:
zápal je to Pánov za vinu.

6.'Každý muž z kňazského rodu necht
na svätom mieste jie toto mäso. leboi
svätosvätě je.

7. .lako za hriech obetuje sa obeť.
tak aj za vinu: pri obidvoch obetachl
bude jeden poriadok: kňazovi. ktorý ju'.
obetuje. nech prináležia. |

8. Kňaz. ktorý obetuje zápalnt't obe-s
tu. nech má jej kožu. |

9. A každá obeta bielej múky. ktorú!
sa pečte v peci a čo sa na rošte alebo.

') Reč h 0 obete za hriechy hlavneho kllaul
alebo vletuho ľudu. pri ktorej krv do svätyne
vnášanl bola. (Srov. 4. ll. a 21.)

') Preto. _tu hlavný kiiaa nestal ako almeat
ník Boli. ale ako hriešnik.

') Hebr.: Nech pokropla okolo na oltlr.

TRETIA KNIHA MUJZISOVA

na panve pripravuje. nech patri tomu
kňazovi. ktorý to obetuje:

10. & je ono : olejom upravene a ci
suché. nech sa to medzi všetkých sy—
nov Aronových po rovnom diele p
každého rozdell. '

11. Tento je poriadok pri obeti po
kojnej. ktorá sa obetuje Pánovi:

12. Jestiiže bude obeta na podako—
vanie. nech obetujú cbleby bez kvasu.
zaprávané olejom. a nekvasene koláče
pomazané olejom. a praženú bielu múku
a koláčky. primiešaným olejom skro
pene.

13. A kvasene chleby k obeti na po
ďakovanie. ktorú sa obetuje jako po
kojnú obeta!)

14. Z ktorých jeden nech sa za prvo
tiny obetuje Pánovi. a ten nech priná
leži kňazovi. ktorý vyleje krv tej obeti.

15. ktorej mäso nech sa zje toho dňa.
a nech nič z neho neostane do rána.“)

16. Keby kto zo sľubu alebo z dob
rej vôle obetoval obet. nech sa tiež toho
dňa zje;- ale jestli by aj niečo na zajtra
ostalo._môže sa trest;

17. čo sa však na tretí deň najde.
nech strovi oheň.

18. Keby kto z mäsa pokojnej obeti
na tretí deň jedol. obeta je neplatná a
obetujúcemu neprospešna; ba kto sa ta—
kým jedlom poškvrnil. Virmý bude pre
stúpenia. .

19. Mäso. ktoréby sa dotklo niečo—
ho nečistčho. nech nebude jedene. ale
pálené ohňomz- kto je čistý. nech jie z
neho.“)

20. Clovek poškvrnený. ktorý by je.
dol z mäsa pokojnej obety. ktorá bola
obetovaná Pánovi. nech zahynie zo
svojho ludu!)

21. A kto by sa dotkol nečistoty člo
lveka. alebo hovado alebo nejakej inej

') Nie k obeti na oltár. ale k obetným bodom
a pre kňazov.

') Takto maid byt prinútení dat čiastku chu
dobným.

') T. |. : inehoman. ktoré nie je Damme.
") Nech bude : obci Belej vyhodený, Jeho po.

trestanie závist od Boh
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veci, ktorá poškvrnit môže a jedol by jeho synov v posvätných ohyčajoeh
z takého mäsa. nech zahynie zo svojho Panových od toho dňa. v ktorom ich
ludu. posvätil Mojžiš k vykonávaniu kňaz—

22. A Pán hovoril Mojžišovi a rie- stva.
hol: 36. A to prikázal Pán. aby im dá

23. Hovor synom izraelským: Loja vané bolo od synov izraelských právom
z ovce. a z vola a z kozy nejedzte. večným po ich rodoch.

24. Loj padnutej zdochliny a zviera— 37. Toto je poriadok zápalnej obeti.
ta. ktoré od divej zveri chytené bolo, a obeti za hriech a za vinu a za posvä
majte k rozličným potrebám. tcnie a pokojných obeti,

25. Kto by jedol loj. ktorý má byť 38. Ktorý ustanovil Pán Mojžišovi
obetovaný na zápal Pánovi. nech za—na hore Sinaj. keď prikázal synom iz—
hynie zo svojho ľudu. raelským, aby obetovali svoje obety

26. Ani krvi žiadneho zvieraťa nepo- Pánovi na púšti Sinai.
živajte. či to : vtákov a či z dobytku.

27. Každý človek. ktorý by krv je—
dol. nech zahynie zo svojho ludu. HLAVA 8.

“čs. A Pán hovoril Mojžišovi a rie-* Sváme Wo“ *
29. Hovor synom izraelským a riek- ]. A Pán hOVOľĺlMOÍŽÍŠOVI& rie
Kto obetuje pokojnú obeť Pánovi. kol:

nečh obetuje spolu aj obeť tojest mokrél .Vezmi Árona s jeho synmi. ich rú
iei veci ) čelia a olej pomazanie. tela (na obeť) za

30 Nech drži rukami [01obetí :| kemhricch. dvoch baranov kôš s nekvase
obe obetované veci posväti Pánoviŕ") nýmichlebmi WOJŽ-40- "“dá kňazovi. 3. a shromažd všetku obec k dverám

31. ktorý nech spáli loj na oltári. lie stánku.
hrud zostane Aronovi a jeho synom. 4» MOÍŽÍŠučinil. jako rozkázal Pi"

32_ Aj pravá lopatka z pokojných 0- A ked sa shromaždil všetck zástup pred
beti nech sa dostane na prvotiny (dar) dvermi stánku.
kňazovi. 5. tiekol: Táto je reč. ktorú priká

33. Kto zo synov Aronových obeto- Zílĺvykonal Pán.
vai bude krv a loj. ten nech má aj 6—A hned priviedol Árona 3 jeho
pravú lopatku za svoju čast. SYHOV-A umyl 'Ch V0d0ll

34. Lebo hruď pozdviženia a lopat- _7-Oblĺ'3|_(0_lhlavneho kňaza do SPD!!
ku oddelenia vzal som od synov izrael- "el lanovej saty. PTCPáSřlĺho pásom a
ských z ich pokojných obeti a dal som od|al ho hyacintovou svrchnou šatou “
Áronovi. kňazovi. a jeho synom právom' na “| 90101“ náramennik.
večným od všetkého ludu izraelského: ' 8 ktorý stiahol pásom a pripojil

35 Toto je pomazanie“) Áronovo a k nágrsníku. v ktorom bolo Učenie a
mi,):.Tiež až."?mkwĺiůkšž'koiľčĺbľc'woči'f'ä 9 A hlavnokňazskou čiapkou prikryl

a! om "maťo!" obeťP5110“zo "0- hlavu: a na ňu. nad čelo, pripravil zlatú
') Hebr.. Jeho ruky nech obetujúobe! Pánovi: D'OŠĽII. posvätenú posviacanim, ako mu

lol s'hruďou 0313i; :räurgalntznbo: tbl obeť prikázal Hm
zmien? iozbetovlnlvida ll. Moji.29.24. 10- Vzal ai Oleĺpomazania. má"!

') T— pomazal stánok so všetkým jeho na). diel Aronov . jeho synov : Plnovýeh

obeti. ktorý ml sa Im dhvuf od toho (|||. |c||l d„mmm- na kňazstvo. vra im.
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ll. A keď posviacajůc pokropil nlm| 23. Potom ho zabil Mojžiš. a vzal
oltár sedemkrát, pomazal ho. i všetkylz jeho krvi. dotkol sa ňou kraja pra
jeho nádoby. i umyvadlo s jeho pod-!vého ucha Aronovho a palca jeho pra—
stavcom posvätil olejom. vej ruky i nohy.

2.Potom vylial ho na hlavu Aro- 2—l.Priviedol i synov Aronových: a
novu.) pomazal ho a posvätil. .ked sa z krvi zabitého barana dotkol

l3. Aj jeho synov priviedol a oblie- kraja pravého ucha každého z nich. a
kol ich do šaty lanovej a opásal pá- palca pravej ruky a pravej nohy. osta
som a postavil im čiapky. jako rozkázalltok vylial okolo na oltár.
Pán. = 25. Ale loj. a chvost a všetku tuč—

l4. Obetoval!) i tela za hriech: a ked nost. ktorá prikrýva droby a blanu ja
na jeho hlavu položil Aron i jeho sync-. tier a dve obličky s ich lojom a s pra—
via svoje ruky. ;vou lopatkou oddelil.

l5. zabil ho. a vzal jeho krv a zamo— 26. Potom vzal z koša nekvasených
čil do nej prst. a dotkol sa rohov Jl- chlebov. ktorý bol pred Pánom. chlieb
tára dookola: a keď ho tak očistil a po—[bezkvasu. a koláč zaprávaný s olejom
svátil. vylial ostatnú krv k jeho \a osúch. položil na loj a pravú lopatku.
spodku.'*) 27. a dal spolu všetko Aronovi i

16. Ale loj. ktorý bol na drobách. |jeho synom. ktorí to pozdvihli pred
a blanu jatier a dve obličky s ich lojom; Pánom.
spálil na oltári. | 28. Potom to zasa vzal z ich rúk a

W. Dobytča s kožou. a s mäsom a spálil na oltári zápalnej obeti. preto. že
s hnojom spálil vonku za stanami. jako to bola obeť posviacania. na najchut
prikázal Pán. lnejšiu vôňu Pánovi.

l8. Dal priniesť i barana na zápal-. 29. A hrud pozdvihol pred Pánom. a
mi obeť. a keď Aron a jeho synovia po—vzal ju z barana posviacania za svoj
ložili svoje ruky na jeho hlavu. diel. ako mu prikázal Pán.

l9. zabil ho a vylial jeho krv okolo 30. A vzal mast' ) a krv. ktorá bola
oltára. na oltári a pokropil Árona a jeho rúcha.

20. a toho barana rozsekal na kusy.;i jeho synov a ich rúcha )
a jeho hlavu. údy a loj spálil ohňom. . 31. A keď ich tak posvätil v ich

21. keď najprv vymyl droby a nohy: rúchu. prikázal im a riekol: Varte mäso
a tak celeho barana spálil na oltári. pred dvermi stánku a tam ho jedzte:
preto. že to bola zápalná obeta naj—i chleby posviacania jedzte. ktoré sú
chutnejšej vône Pánovi. jako mu pri—[položené v koši. jako mi prikázal Pán.

_kázal. »ked' tiekol: Aron79a jeho synovia nech22. Dal priniesť i druhého barana na ich jedia. (Moji... ..32 Nizsie 24. 9.)
posvätenie kňazov: a položili na jeho; 32. A čo zostane z mäsa a chlebov.
hl_avuAron a jeho synovia svoje ruky. nech strávi oheň.

_)N vý : ||| " od“ 33. A z dveri stánku nevychádzajte
reho|::“ 232"k :ciĺnjĺmakvgbetxgnllhpocut.!“ sedem d'“ až do dňa. V ktorom sa
mal.“? Aronbolvo omnium llova doplni čas vášho posviacania. lebo za
3m pr...,“ |: obe.„_„.„_ sedem dnl dokOnávasa posviacanie:osnova pridáva: A tak posvitll

ho k očlstovanlu na ňom. Najprv nevieme sa .; Olej na Donnanoltár olejom k sluibe Botel. potom krvou k 0- V hebrelskom nasleduje: A tak posvätil Aroustovanlu.ProtobollhWMWolehmakrmlhbMQlldosnwakhrdchu
vomldlaslalookrvouoosvlaeaat..ealhlavnýsvltlllchvráchunaupamltomle.zelea
kňaz smel raz v roku volst do Najsvltmn v kňazskom rúchu svojom bohoalulbu kont
ktoré vyobrazovaio nebo. (lid. 9. 7—24.) 'mlltl.



LEVITIKUS

34.1ako sa =iteraz stalo. aby s_apo—
riadokposvätnej obeti vyplnil. )

35. Vo dne | v noci.zosunie v.Mán
ku,zachovávame nariadeniaPánove. aby
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|]. A nasoaicho kožusom! ohňom
vonku za stananu.

lZ. Zabil i obetu zápalnú, a ieho
synovia podali mu. jei krv, ktorú vylial

ste nezomreli, lebo tak mi je prikázané. okolo,.oltára.
36. Áron a jeho synovia učinili všet—

ko. čo hovoril Pán skrze Moiziša.

.;HLAVA 9.

Aronprvý raz obetule obet. nätprv ä |||;:| poior|| m ľud.

1.l(ed však nastal ôsmy deň. zavo—
lal Mojžiš Árona a jeho synov & star
šlchz lzraelu.a povedal Aronovi:

2. Vami zo stáda tela za hriech.
barana na obe! zápalná, obc bez vady,
a obetu) ich predpanom.

3. A k synom izraelským hoyor:
Vezmitecapa na ob_etuza hriech a tela,
ibaránka, ročnýcha bez vady na obet
zápalnú

4. a vola .i barana na obe! pokojnú:
a zabitc ich pred Pánom, & ku každej
obeti obclujtc biciu múku, zaprávanú
s olejom; lubo dnes Pán ukáže sa vám

5. Teda priniesli všetko. čo rozkázal
Moúi's.k dverám stánku: a keď tam
všetok lud stál

6. rickol Mojžiš: Táto je reč, ktorú
príkúul P.'|n:' Učinte to. a ukáže sa
vám jeho sláva.

..-\ riekol Aronovi; Pristup k olt.i
ru :| obetu) obetu za svo| hriech. obe
tui zúpalnú obct a odprosui za seba a
za lud: potom zabi obeť ludu & modlí
sa zan ako prikázal Pán. .

8. A hned pristúpil Áron k oltáru a
zabil teľa za svo| hriech.

9. A jeho synovia podali mu |ehq by
krv. a on omočil v nej prst. dotkol na

rohu» oltára a vylial ostatok k jeho
spodku.

lll. A ln] i obličky i blanu ]atiel',
ktorésú za hriech spam na oltári, jako

wiázal Pan Moižišovk
') "|_-hr.: Ako sa stalo dne!!! del. tak orl—

kiul Pán činil k vášmu očlstcnlu.
Plno Sud 5mm, Zákona

_.13A podali |na i tú obetu. na kusy
rozsekanú, s hlavou a údami po jednom.
a onto. všetko na oltári spálil ohňom.
. 14. keď najprv vymyl vodou droby

i nohy
15. „Potom obetoval obety za hriech.

ľudu a zabil capa, a ked očistil oltár.
16. učinilobe! zápaluú. ) .
| 7. I( jeho obeti pridal mokré obete,)

ktoré spolu obetovane by'vaiú, a. spálil

ich na oltári, okrem posvätných oby—
čajov zapalnq obety ramw).)

|s, Zabil i vola a barana„ jakopo
koiné obety. za lud: a lebo synovia po
dali mu krv. ktorú vylial okolo na. oltár.

19- Ale loi z .vola a chvost ; barana,
a obličky s ich loiom _ablanu iatier

20. položil na hruď: a keď pálené
boly loje na oltári,

Zl. Áron oddelil ich hrudi a pravé
lopatky a pozdvihol pred Pánom. ako
prikázal Moižéš.

22. A vystrel ruky k ľudu a dal mu
požehrwnie. A ked tak dokonal obety za
hriech a zápalné i pokojné obety.so
stúpil.') ..

23. Potom šiel Mo|žiš a Áron do
stánku svedectva?) a ked zase vyšli,
dali požehnanie ludu. V tom zjavila sa
sláva Pánova všetkému ľudu.

24. A hla, vyšiel oheň od Pána“) a
'strúvíl zápalnů obetu i kusy loja ktoré

') Obetmal obe! zápaĺru'l . uunn ||| podľa o—
ne.]
') rit-br.: ! ohet suchd obetou! a vzal plnil

hrs! : nel a spálil |||.
') Ktorá ustavične každý deň konaní bývala.
') Dolu od pitim: 
') Nolitš llol |. Arc-mn do wltvne aby ho

tam do kiazskehu úradu uviedol: late ) preto. le
cbedunn'dllr aby Bohato Arma prialdbcný
“zrak mei-|||.

') Z toho miesta. kde bola arch: úmhrvy.(IW uvll. M2. |||.hovorí.!eohen
ll z neba. tým vyslovule sa povod od

Boha alebo mienka vtchdalšlch Zldov.
?



boly na oltári.*) Keď to videly zástu
py. chválily Pána a padaly na sVoje
tváre.

HLAVA lt).

Nadab a Abiu ohnom spilum: vino kňazom
slúžiacilnv stánku “kázne; ostatok z obe

ll onl užiť mai'u.

1. Nadab a Abiu. synovia Aronovi.
vzali svoje käditelníce. dali do nich oheň
a kadidlo na vrch a obetovali pred Pal
nom oheň cudzi. čo im prikázané ne-l
bolo.

2. Tu vyšiel oheň od Pána,? ) a spa
lil ich. a zomreli pred Pánom. ')

3. A povedal Mojžiš Aronovi: Toto
je. čo hovoril Pán: Svätým sa dokážem
na tých ktori sa približujú ku mne.')
a pred obličajom všetkého ľudu sa osla—
vim. Aron počúval to mlčky.

4. Ale Mojžiš povolal Mizaela a Eli—
zalana. synov Oziela, strým Aronovho.
a riekol im: ld'te a Vezmite svojich bra
tov zo svätyne a vynesie ich von za
stany.

5. A hned'.prišii. vzali ich. ako ležali.
oblečených do ľanových šiat. a vy
pratali ich von. ako im bolo prikázané.

6. A hovoril Mojžiš Aronovi a Ele
azarovl i ltamarovi. jeho synom: Hlav
svojich neodkrývajte a rúcha neroztr—
hajteř) aby ste azda neumreli“) a aby
na všetek zástup neprišlo rozhnevanie.')

') Tento zázračný. od Boha podaný
ktorý obetné kusy zrazu spuu. bol znamenímm.

že Boh Aromvske Ham prijima : schva—llit.
') Blesk : oblakovdbo stlpu; — hrom ich

zabil.

') Boh nechce.-beu"v kto pri lebo službe po svolel hlave niečo m Preto ten prísny trest n—
stihol ich na výstrahu iným.

') Na kňazoch.
") Na znak smútku ud týml mŕtvymi.

') Jednoduchl kňazlúsmell brat účast na vo— "hrabe svojich prib hlavný kilaz lie-uci na
lmdtll(l. 10.) Penová Nadadaba spra—
vodlivým súdom Božím bal usm-tell. nadaniu
sa na kilazov verejne smútit nad ld smrťou a
opúšťa! miesto svoje) služby.

') Prebrelenle kňazov prináša 1 na ľad svoje
previnenie.

TRETIA KNIHA MUJZISOVA

Vaši bratia a všetek dom izraelský nech
oplakáva oheň, ktorý vzbudil Pán.

7. Vyvšak11ersz zo dva-i
stánkuĺ) inač zabyniete; lebo olej sva

'tého pomazania je na “vas. Oni učinili
všetko dla rozkazu Mojžišovho.

8. Riekol aj Pán Áronovi:
9. Vlna a všetkého. čo opojit moze.

:nepite. ty a tvoji synovia, keď budete
fmat. odchadzal do stánku svedectva,

.ste neumreli; lebo ustanovenie vec
nó bude po vašich rodoch.

' 10. A aby ste mali umenie rozozna—
vat medzi svätým a neposváteným mo

. |dzi poškvrneným a čistým:
11. a aby ste učili synov izraelských

všetkým mojim ustanoveniam. ktoré im
oznamil Pan skrze Mojžiša.

12. A Mojžiš hovoril Áronovi a Ele—
azarovi aj ltamarovi, jeho synom. kto
ri zostali: Vezmite obeť. ktorá zostala

lz obeti Panovej a ziedzte ju bez kvasu
;pri oltári, lebo svätosvätá je.
l 13. Ale na svätom mieste to jedzte.
.čo dané je tebe a tvojim synom z obeti
Panových. ako mi je prikázané.

14. l hruď. ktorá bola obetovaná a
lopatku. ktorá bola oddelená. iedz'te na
čistom mieste. ty a “tvojisynovia a tvoje
dcery s tebou; lebo tebe a tvojim detom
odložené boly zo spasiteľných obeti sy
nov izraelských.

15. Za to.?) že lopatku a hrad a 10].
čo sa Spáli na oltári. pozdvihovali pred

"Pánom. a prináležia tebe a tvojim sy
nom pravom večným. ako prikázal Pan.

16. Keď Mojžiš medzitým hľadal ca
pa, ktorý bol prinesený na obetu za
hriech. videl. že je spálený“) Tu roz—
hneval sa na Eleazara a itamara. synov
Aronových. ktori ešte pozostali. a rie
kol:

') Neopúštalte pre smútok svoje povinnosti.
') l'lebr: Lopatku a hruď nech prinesú : ohni

vými obcan-IM)Ked Motu! videl zbytky soche! ! od

večera6mm díl-Mešte udedene
ženaidelostatk „|z|-om l.)?ĺk'tulkilazlzial mali 6.26).Ale ronovlmm
1111cap: obety za



LEVlTlKUS

..17 Prečo ste li obeti za hriech
na svätom mieste, rá svatosväta je.
&daná vám. Aby „ste niesli neprávoslll
množstva a modlili sa zaň pred obliča—
jom Pánovým.

18. obzvlášte že z jej krvi nebolo
vnesenédo vnútra svätyne. a mali ste'ju
jest vo svätyni. jako mi bolo pnl-mane?

19. Tu odpovedal Áron: Dnes obe
tovaná bola obeť za hriech a obe! zá—
palná pred Pánom; ale prihodilo saimi.
čo vidlš: ako som mohol ju jest latino
lúbit sa Pánovi v jeho službe s mysľou
smutnou?

20. Keď to Mojžiš ocul. po'ial dosti.
učinenie. *)

HLAVA l 1.

Rozdwlmedzi čiStými a nasom zvieratmi.

1. A hovoril Pán Mojžišovi & Áro
novi, a riekol:

2. Povedzte synom izraelským: Tieto
sú zvieratá. ktoré est smietozo všetc
kých zvierat zemez)

3. Všetko. čo z dobytku má papr
čok (kopyto) rozdvojený a pyežúva

(

jedzte. (541052. 14. 4.)

" ěitnmtlýaoodňallo'reunenla osvedčili, že hriech'| Uspokotilha. oris HAM uvýhovork
?“ zármutoknad M

hlousmriou dvoch mm nehohol ohet uk w—
konat. ako tunelom.

') Rozoznůvanio .rzvlca: od neistých.

|. l.pdlvůtmdovotuižää “dovolenýchbojau)!“či!“ d.. !: .
-Uľudu ludskeho, Ah ;

bolslanou-ný! “Eä.m:.äĺžrläoirmml ullvnitiekudodennel poiravs

znimc:| odnichzachovávaní»“|»sztlfrtm. : nettstýntl zvlern zl čistou n
ncčistoupotravoubolotOdom urovne
. usporiudnne :ldodenui onom lll-la
izraelekemu řuddu ustavične pripomínal.“

: |».“";“ ich? Úľany?" 23no\ pow
Bohomv čistote : svl tl . nom! “O 00H. Pannám úkonomkant. (Srov. 20.
StaréhoZákon- vmvuú hall
Izraelltemi :| nohanml. ktori len vstúpenlm dro
dov noh-nikým do Bniieho kráľovstve Nového
Zákon moh byl wm. Preto bolo Petrovi
euoltolovt pimilule nov do Cirkvi Kristo
vel v nbiue vszd utla ootremých zum
numo. (Skutky np. 10.11—17.)

lebo mu uznal le pre

.4. Avšak čo prežúva sice a má pu—
prčky, ale ich nerozdvojuje, jako tava
a iné. toho nejedzte a medzi nečisté
počitujte.

_5,_Já, ktorý sice prežúva. ale papr—
čku rozdvojeneho nema. nečistý je.

6. Aj zajac.') lebo aj on sice prečúva,
ale paprčku rozdvojeného nemá.

7. A- sviňa: ktorá. má, sice paprčky
rozdvojené, ale neprežili/a.

8. Týchto mäsa nejedzte, ani ich
zdochnntého tela sa nedotýkajte. lebo
sú pre vás nečisté.

9. Tieto sú, ktoré. sa plodia vo vo
dách a ktoré jest smiete. Všetko, čo má

miny a šupiny,_takv mori jako v rie
1kach a jazerach. jedzte.
“ 10, Ale čo nemá plutiev a šupín.
'z tých. ktoré sa vo vodách hýbu a žijú.
nech vám ie. ošklivé

ll. a ohavné. ich maso nejedzte a
zdochlin sa chráňte.

12. Všetko, čo vo vodách nema plu
tiev a šupin, nech je poškvrnené.

13. Tieto sú, ktoré z vtákov) jest
nesmiete a ktorých sa chránit mate:
Oral a gril, i orol morský,

H. a koňa a sup podľa svojich
druhov,

15. a všetko, čo patri k druhu krkav
n. COva im jopodobné;

16. pštros a sova a račok a jastrab
dľa svojich druhov:

17. Výr akrehár a ibis,
18. _alabuť a pelikán ._aporiirion.
19. volavka a. dudnica dla svojich

m_druhw. i dudok;: netopier.')
20. Všetko, čo má krýdla a chodí

šoromožky, nech vam je ošklivé.
21. Avsak čo chodi sice štvornožlty.

ale má dlhšie zadné nohy. na ktorých
skičepom.

21th snu'etejest, ako je (takrečené)

') Áno robi dlani! pohyby ako prdůvascl
nin. lebo be—

Mnoho tu z uvedených zvierat sil nim ne—

mimo. ?
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arbw dla svojhodhiht, ::Solan a cltar- 35. 'A Všetko.nb čo z takých zdodhlln
got : novym-|W ara švbnu'odrahu. lpadne.nech bude nečistč'ť'a peceči kot
'ž3z Maia; :: lieta'věho|en štyri nohy'lište), nech |men-sb'oren'eanečisté.

má. nech je ohavné. '86. Ale' stidne' & bisternyi všetky
Z4. Aktob'ý'snidotkol ich zdochliny, stoky vôd nech budú čisté. Však kto

bude poihvme'ný a nečistý za! d_o ve-lby sa ich zdochliny'dotkol. nech budeČčľaĺ' ' ' '
25. A keby poniebrněbolo,' abyniesolin 637. "J'estliže by padlo na' semeno, ne—

niečoz' take] zdochliny, nech opere svo—ipoškvrnt ho.")

ie šaty a nech |e nečistý až do západn' 38. Ale jestli by kto vodou semeno
slnka. ' polia: apotom by sa ho zdochltny 'do26. Každé zviera. ktoré má slce pa- tklý." ) hned nech bude nečisté."

prček. ale nerozdvojený') a neprežůva,í 3'9. Keby zdochlo' zviera. ktore ]eSt
nech je nečistý: & kto by sa ho dotkol, smiete. kto by sa jeho zdochliny"d'o
poškvmí' sa. " *rkOl. nec! bude nečistý až do ve

27; Ktoré behá na tlapáčh zo Viet-Wčera;
kých 7vierat. ktoré 'chodia štv'ornožk-y.“ 40. a kto by jedol niečo z neho alebo
noch |e nečisté:kto sa dotkne ich zdoch—niesol. nech vyberie sýoie šaty. a bude
im. bude 'poškvnle'nýaž do večera. nečistý až do večera.

25. A kto by niesol takú zdochlimt."' 4l. Všetko. čo sa plazi po zemi, nech
nech Vyperie svole šaty. || bude nečistý bude ošknve a nech sa ncužlVa za
až do večera; lebo všetko' toto je vám pokrm.
nečisté. ' 42. Nlčoho. čo na brucbu či Šu or

29. A) toto 75-tych. ktoré sa hýbaiú nožky Chodí. alebo mnoho nôh iná. alebo
na zemi. nech bude počitmané za ne—'po zemi sa plazí. neiedzte. lebo oškli—
čisté: "lašloa a myš :! krokodíl. každé po—!vé ie.
dla svojho druhu: 43. Nepoškvrnuitc svojich dni!“) ani

sn. syseľ a Chameleon a červená'nedotkýhaite sa ničoho z nich. aby ste
jašterica a zelená jašterica. a krtica: lneboli nečisti.

31. všetko to ie nečisté. Kto by sa; 44. Lebo ja som Pán. váš Boh: svädotkol ich zdochlln. bude nečistý až do tt budte. lebo la svätý '.som Nepoškvr—

večera. \ňuite s'voiich duši nijakým zemeplazom.32. A na čo padne niečo z tých ich!ktorý sa hýbe na zemi (lešte 19 2.)
zdochlín. všetko' sa poškvrnl. jako drc- 45. Lebo |z| som Pán. ktorý som vás
vemi nádoba a rúcl'l'o. tak koža"& Žlna vyviedol zo zeme egyptskej. ab som
a všetko. čím sa'niečo robi. nech sa že. vám bol za Boha. svah buďte, lcho
moči do vody; a budú nečisté až do ia svätý som. (Petrl. lú.)
večera. a tak potom budú čiste. . 46. Toto |e zákon o zvieratách a vtá—

33. Alehlinenánádoba.doktore]byl—_. „„ „Mm „m mm, „„...; enný

niečo' ! “m0 padlo. T'tech hnde nečista. 'hĺftili'c.Eten“! chlehvt :| kulisa ktoréllclá—?e"||,pec prlepayznúra na vm: or mna
:] ptel'ó má bý'f T'Ozmtzl t|t|| hrnca alebo kládli nu horúce kamene. km

34. Každý krm, ktorý budete ]est. r ch bolov nom do Dolhmea.
ještllžebý vyl a-taľbola'nall taka voda. ) ') LeboŠunlnachráninmo.
nochbudenečistý;a každýnápoj,ktorý „k “*" “*“ “"““ "“ “"" ' ' “O“' '"
sa pije z každej takej nádoby.. budel “| Múmrnelne.: omylu|a|—ma: sen-e|onečistý idol. Nonadol umu (W. MM!
_—_ ') Boh |;th aby lzraefttl'jShte Momo.

') Ntc naskrze Mnam) n.-ý zikonnn elenita nan sa Hstnté \'n'nt'o mrav
)k'mm \ take) nečlstcl nádobe bola 'ncl.



LĽVlTleä

koch a kazdom zivgčlchovi, ktorý sa
hýbe vo vode a. plazi po zemi,

4Z-.aby ste znali rozdiel medzi t_i-|
wsmieteistým a nečistýin, a vedeli..čo

jest a čo máte zavrhnúť.
)_'

HLAVA 12.

Očisfovanie šestinedlelôk.

1. A Pán hovoril Mojžišovi a riekoiu
2. Hovor synom izraelským a po—',

vedz im. Zena. ktorá počala a porodila
chlapca. bude nečisté za sedem „dni,lpo-|_
dl'a dni svojho mesačného oddelenia. ')

3. A ôsmeho dňa nech bude Obreza
né nenduvniatko:)

ZI

zákon Whktorápolodila chlapca aleb
dievča.

8. Jestliže by |o nevládal-| zaopami
jej ruka & ona nemohla obetovať ba
ranky nech vezme dve hniliěkyvelebo
|dve holúbatá jednona obet zápairli a
druhézahrieclu akňoznechsarnodli
.za ňu, a tak.bude očistená "

I |

HLÁVA|3.

O malOthOCcnŠWČ.

1. A_hovoril Pau Mojžišom a Aro
'npvi, a tiekol:

2. Keby človekovi na koži jeho tela
ukázala sa rozličná barva, alebo olub

n'!

4. Ona však ešte za triatridsat dní gier alebo niečo jako losknúoeho. to je
nech ostane | krvi svojho očistovania.
Ziadnej svätej veci nech sa nedotkne,
ani nech nevstúpi do svätyne, dokiaľ sa
|||-doplnia dni jej očistenia.

rana malomocenstva,-') nech bude privo
deny k Aronovi, kňazovh alebo k hoo

'ktorému z jeho synov. _
3. Keď tento uvidí výsyp na koži a

5. Ale ak porodi dievča. nech budelže vlasy obelily, a to miesto. ktoré sa
nečisté za dva týždne jako pri svojom
mesačnom očisťovani. a za šestdesiat
šesf“) dní nech ostane v. krvi svojho
očistenia.')

6. A keď sa. vyplnia dni jej očistenia
za syna alebo za dcéru. nech prinesie
ročného baránka na obe: zápalná a ho—
lubiatko alebo hrdlička za hriech“) ku
dverám stánku svedectva a dá kňa
zovi.

7. Ten nech to obetuje pred Pánom
anechsamodli_zqňl_._l._'..)ata_kbude
očistená od toku svojej krvi; tento je

') Podľa počtu dhi. v ktorých oddeľuje :: odmu: ledu!presvojununoo.
') Toho díla nemohlo už dietu aut tim

matkiným sa poškvrnli. ani toho poškvrnll. ktoho obral.')11mMisymu3m!tm
k úplnému zotaveniu. Ze Mebleioili-*“ hnuoztza menej mail net muisirú. orůhiou
ie Zena priniesla na svet hriech (Ori!) :mnoh
by tento predpis hoi- znakom viery -v hriech |te

Doma. oddelená ,.“)T una pozbaveniemanat. spôsobamilel

pôrodom.“ ktorý náslxdllto.)m prv hriechu sámhriešny sa nazýva (
') Nech ||| amu.

ukazuje malomocnsm, je hlbšie nez iná
koža jeho tela. nuž je to (ana malomo
ceostva, a dla jeho rozsudku nechbude
odlúčený

-l Jestli však lesklabielou! bola:na
koži, ale nie hlbšie nežli iné telo a vlasy
maly by svoju predošlú, farbu. nech ho
kňaz zavre na sedem dni, ,

5. ; siedmeho dňanech ho ohliadne:
a jestliže malomocenstvo. ďalej sa neroz—
máhaani nevystupuje na koži dalej)než
prv. nech ho zase zatvori na sedem
dní.

6, A diia siedmeho dech ho obzre:
jestliže je _ten výsyp tmavšt & nemoz—

mohol sa po koži. nech ._hoočistí, ) lebo
to je v_ýsym) a ten človek nech vyperle

usvóje šaty, a tak čistý bude.
-7..Jestlil_e by odtedy. ako to kňaz

ohliadal a za čistého umal. zase roz

' ') "obr.: Keby na ich bolo nejaké mao—|::alebo prašlv.lnn nicim !lnrna pohonu.

by na jeho koli niečo podobného k rane maio
mieň." čistého

') Nienlhaziltq nm .Mohm
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mohol sa ten výsyp. nech bude znovu
privedený k nemu,

8. a bude odsúdený za nečistého.

TRETIA KNIHA MOJZISOVA

22. A jestliže sa (flak) rozšíri. nech
ho vyhlási za malomocného.

23. Ale ak zostava na svojom“)
9. Keď bude malomocenstva na člo—mieste, pruha je vredová a človek je

vekovi. nech ho privedú ku kňazovi,
10. nech ho ohliadne. A keď bude

čistý.
24. Ale keď koža tela, ktorú oheň po—

farba biela na koži a vyzeranie vlasov pálil, po zahojeni ma bielu alebo červe—
sa premenilo, hai mäso živé sa ukazuje; nú pruhu,

li. nech bude za veľmi staré maio
mocenstvo považované, ktoré sa do
kože zažralo. Preto nech ho kňaz za
nečistého vyhlási a nezavrie, lebo zjav
ne nečistý je.

12. Jestliže by však malomocenstvo
vykvitlo a rozlialo sa po koži a pokry—
ln by všetku kožu od hlavy až do nôh,
všetko. čo sa môže očima vidiet:

13. nech ho kňaz ohliadne a vyhlási,
že ma najčistejšie maiomocenstvo, preto,
že sa všetko v bielost obrátilo.') a preto
človek bude čistý.

14. Ale keď sa živé mäso na ňom u—
káže.

15. vtedy nech bude rozsudkom
kňaza nečistý a medzi nečistých poči—
taný; lebo keď je živé maso malomo
censtvom nakazené, je nečisté.

16. Jesiiž'e by sa zase premenilo na
hielost a celého človeka by pokrylo,

17. nech ho kňaz ohliadne a za
čistého vyhlási.

18. Keby sa však na koži tela vred
vyhodil a zahojil,

19. a na mieste toho vredu ukázala
by sa biela alebo červena pruha,') toho
človeka nech privedú ku kňazovi:

20. Ten keď vidi, že miesto malo—
mocenstva je nižšie než iné telo a" že
vlasy obelely. nech ho vyhlási za ne
člstého. lebo rana malomocenstva po
vstala vo vrede.

21. Jeatliže vlas má predošlú farbu
a pruhu je trochu tmavšia 'a nie niäia
od blizkeho tela, nech ho zavre na
sedem dni.

') Prtrodzenost vyhodil: prelivtnu kožou na
povrch tela. tu zbelle : zoschue ! mane.'_:lHebr Biela otekilna. nvm

25. nech ju ohliadne kňaz, a hla. ob—
rátila sa na bielost."') a je] miesto je niž
šie od ostatnej kože: nech ho za neči
stého vyhlási. lebo rana malomocenstva

'na tej pruhe povstala.
26. Jestliže sa farba vlasov nepre

menila a rana nie je nižšia od ostatného
tela a samé malomocenstvo trochu tma
vo vyzerá, nech ho zavre na sedem dni,

27. a siedmeho dňa nech ho ohliadne:
jestli sa malomocenstvo na koži rozši
rilo. nech ho za nečistého vyhlási.

28. Jestli však bielost na svo'om mie
ste zostáva a je nie dost jasná, ) od po
pálenia je, a preto nech bude čistý, lebo
je to popálenlna.

29. Muža alebo ženu, 'na ktorých hla
ve alebo brade vyrazilo by malomoccn—
stvo, nech obzrie kňaz.

30. A keď je hlbšie to miesto nežli
ostatné telo a vlas žltý a nad obyčaj
tenší, nech ich za nečlstých vyhlási,
lebo to je maiomocenstvo hlavy a
brady.

31. Keby však videl, že miesto škvr
ny ie rovné blizkemu telu a vlas čier
ny.') nech ho zavre na sedem dni,

32. a siedmeho dňa nech ho pozre.
Jestli sa škvrna nerozšírila a vlas má
svoju farbu a miesto rany je ostatnému
telu rovné:

33. nech bude človek oholený“)
okrem miesta škvrny. a bude zavrený
na druhých sedem dní.

' T. ]. nerozslrna sa dalel.
Heim: Jestllže vlasy na ne] zbeleiy a lesk

sa.
') Hein: A nerozmôže sa po koži : le tmavšia.
') Mehr; A že niet čierneho vlasne ňom
') Aby sa po siedmych dňoch zrelmeiile uka

zalo. či sa malomocenstvo rozšírilo.
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34. Jestli siedmeho dňa vidno. že ra
na zosrala na svojom mieste. a nie je
hlbšia od ostatného tela, nech ho za
čistého vyhlási; potom nech vypere
S\oje šaty, a čistý bude.

35. Ale keby po očistení zase rástla
škvrna na koži,

36. nech sa viac nezpytuje, či sa
vlas na žltú larbu premenl, lebo zrejme
nečistý je.

37. Ak ale škvrna tak zostáva a vlasy |
sú čierne, nech vie, že človek vyzdravel,
a smele nech ho za čistého vyhlási.

ukáže sa bielost,
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50. Ten nech to poprezera a zavrie
na sedem dní.

51. Ana siedmy deň nech ho zase
poprezerá; jestliže by našiel, že priria
stlo. to je trvace malomooenstvo: za
poškvmené nech vyhlási to rúcho,a

všetko, na čom bola najdená (zaškvrna).
52. A preto nech bude spálené o—

hňom.
53. Jestliže by videl, že nepririastlo,
54. nech rozkaže oprat to. na čom

je malomoccnstvo, a nech to zavre na
]druhých sedem dni.

38. Muža alebo ženu, na ktorých koš-|| 55. A keď vidi, že sice predošlá iar
ba sa nev'rarila, avšak ani malomo—

39. nech ohliadnc'kňaz: ak by \idel censtva neprirástlo, nech ho (to rúcho)
bledé, jasne, biele škvrny na koži. nech za nečisté vyhlási a ohňom spáli, preto,
vie, že je to nie malomoccnstvo. ale že po vrchu rúcha alebo po celom roz
škvrna bielej farby a človek čistý. _

40. Muž, ktorému s hlavy vlasy vy
padajú. je holohlavec, ale čistý.

-ll.
chavý, ale čistý.

lialo sa, malomocenstvo.
5.6, Ale. ak miesto malomocenstva o—

čemelo. po...,vyprani rúcha. nech ho od—
A ktorému s čela padaly, je ple—jtrhne a od celeho oddell.

57. Jestliže hysa dalej ukázalo na
42. Jestliže by však na holej hlave.tých mics1ach, ktoré prv bez škvrny

alebo na tej plešine biela alebo čierna
iarba sa ukázala

43. a kňaz by to videl„ posúdil ho,;

boly. to je malomocenstvo lietavé a tú
lave; to má byť ohňom spálené.

57. Jestliže zmizne (škvrna), nech
že má bezpochybne malomocenstvo. usa to. čo je čisté po druhé vodou operie.
ktoré povstalo na plechavine. .

44. Kto tedy poškvrnený bude malo
mocenstvom a dla rozsudku kňaza. od
lúčený,

45. nech má rúcho natrhnuté. ) hla
vu odkrytú, ústa šatou zakryté, a nech
vola, že je poškvrnený a nečistý.

46. Za celý ten čas, v ktorom malo—
mocný je a nečistý. nech samdtuý býva
von za slinami.

47. Roche vlnené alebo. ľanové, kto
ré by malo malomocenstvo

48. na osnove alebo na útku, alebo asi
koža alebo čokoľvekje z kože sprairené,
_ 49. jestliže by bola na ňom biela ale
bo červená škvrna. má sa držat za

malomocenstvo, a nech bude ukázanájg
!

kňazovi.

') Nech sl natrhne rúcho lako pri smútku.

a čisté bude.
59. Tento je zákon o malomocenstve

na rúchu vlnenom a ľanovom. na osno
ve a na útku a na každom koženom
načinl, jako samá za čisté. alebo za ne
čisté vyhlasit

HLAVA 14.

Mousa mai človek l dom od malomoemtva
očistil

!. A Pan hovoril Mojžišovi a rie
kel:

2. Tento je poriadok pri malomoc—
nom (prašlvmn), keď má očistený by:!

Nech bude privedený ku kňazovi. Mat.
84 Luk.5, M..'

3. ten nech vyjde zo stánov a keď
uvidl. že malo'lnbeenstvo je očistené.
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*. nech rozkaze tomu. ktorý sa oči- 12. a nech vezme jedného baránka :\
sruie.' ) aby obetoval za seba dvoch obetuje ho za vinu a šeStinu oleja: a ked
vrabcov ) živých. ktore sa smú jest. a všetko pred Pindm“obetoval;
cédrové drevo : červec a ymp. ) . 13. nech zabije baránka. kde sa za

5. A jedného z vrabcov nech kdzelbija obetza hriech ! obeť zápalná. tojestzabit do himenej nádoby nad vodou na mieste svätom. Lebo jako obeta za
živou.') ' hriech. tak aj obeta za vinu kňazovi pri

6. druheho 'však živého 's drevom náleží: svätosvátá je.

cedrovým'. a červcorn a. ytopom nechl 14. Potom nech kňaz _vezmc z krvi
omočl v krvi zabitého vrahca. .obetí, ktorá zabitá bola za vinu. :! nech

7. a tým nech sedem razy pokropi tomu. ktorý sa očisťuje. potre ňou ko
toho ktorý sa očisťuje. aby bol-'zákmite niec' ) praveho ucha a palce pravej ruky
očistený: “) a nech pusti- živého vrabce. za nohy:
aby na pole odletel.“) 15. A zo šestiny oleja nech naleje na

8. A keď ten človek vyperie svoje svoju lavt'r ruku
šaty, nech 'oliollvšetky vlasy na svojom 16. a nech omočí pravy prst v ňom
tele.-a umyje sa vodou:- a tak očistený a kropi' pred Pánom sedem razy.
nech vojde dti-ležania: lenže ešte zostu— 17. Co však zostalo óleja v ľavej rti
ne tnimo'svojho stánku za sedem dni. ke. nech vyleje na koniec praveho ucha

0. a siedmeho dna nech oholi vlasy toho. kton' sa očisťuje. a na palec pra
na hlave. l hradu a obrvy a vlasy po ce- vej ruky a pravej nohy a na krv. ktorá
lom tele. A keď zase vypere šaty &vytiekla za vinu.
umyje telo. ' 18. a na jeho hlavu. =')

10. mm::ho dňa nech vezme dvoch 19. Potom nech prosí za neho pred
baránkov bez škvrny &ročnú ovcu bez'PánOm a' nech pripravi obetu za hriech:
vady a tri desatiny bielej mdky' ) na obet vtedy nech zabije obeťzáp'ainú
olejom zapravene] a osobitne šestinu 20. a nech ju poiožl na oltár s jej su
oleja. ") chým'i obetami. a človek bude zákonite

A kňaz. očistujúci človeka. nech očistený.
ho' s'tým všetkým postavi pred Pánom 21. Jestliže je chudobný :: jeho ruka
pri dverách stánku svedectva. nemôže najst tie veci. ktore boly pove

dane za vinu. nech vezme baránka'na
') 78 “Wh" "Mamie 'obef. aby sa kňaz modlil za neho. a de—') Clze malých vtákov
'lcedrove drevo. ktoré nepripúšťa hnlloby.

znamená. ze ona z tela človtška"dial":i červen na Suchú chef “ šestinu Oleja;znamená navra alú u sa ar :: re .

voiigvžlůilinarušení-'. le :hlud vii]? zordi: bj ztža ' dk“? hľdňčky 3,810! dvchläOlut-l'N'-\c '" 0 0 men'l a : torýchjednoneceza ecdob. v ktor bude voda čerstvá : premena

d 'OČlsť0\:'lllulv23 armáda); malyä'a druhé “8 Obe?Zápaln'ůfrun! „vedome . dičn
hriechu. iako i všeobecnel hriešnosti :. 60: 'ZB' &"ec" iChprednesie na ôsrny de"

toho nl'sledujc ""r'růbĺvškúpenlal onšuäuoäě'svójho očisťovania k azovi k dverámzmietali : očisten n c. reto pr v
ehvanluch bulu prdele-tue obeta za hriech.kto- Stánku svedectva pt.-od Pánom.
rá jako všetin obeti za hriech vyznamenanie 7' V [)

toho ktorý tottotlobetnýblrlndt molvziat na "4 A ten (H“) mech ezme "án“
')Mg Ču]: nou: oči.—(manu.(v. '..52)ou . '

=“„a: :::—f:..."“:.“ker.-:::. "dear-:*:::“w? ?'WW“ 3 "“““?...-31.33na e om s en o .
malomocneho.ktorý prosilsa vrátil do “'O'M'gntyne' “ do Mnam "degu ' "" "?
domu a ku svolim prácam.

Desi-tim = 11.64 Itr. ') Ako olivová rntolest tak i olei ie znameniu:
") V hebr. leden len asi 0.39 'l'lt. pokoja i radosti.

siaty diel bielej múky zapravcnej olejom
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im za vinu :: šestinu oleja. a všetko spolu ho ohliadne. Ked najde. že sa malomo
pozdvihne. ' 'censtv'o roztnohlo. '

25. PotOm nech zabije baránka a 40. nech rozkáže kamene, na ktorých
z jeho krvi potiť koniec praveho ucha je rivalmnoce'tl'stvo.vylámat 1; za mesto
tomu. ktory sa očisťuje a na palce ieho na miesto nečisté vyhodit;
pravej ruky a nohy. 41. A ten ddm vnútri všade vôkol o'

26. A trochu oleia nech naleje na škri'abai a mškriabaný prach von za
svoju ľavú hlkn. ' mestom na nečisté micsto vy syp :-|i

27. V 'tom 'iie'ch omoči prst prave] 42. a kamene iné namiesto v_vbra
ruky a pokropi sedem razy pred Pánom: ných vsadiť a dom inou hlinou omazal.

28. A nech sa dotkne kraja pravého 43. Keby však po vybrati kamenov

ucha tomu. ktorý sa očisťuje, a 'palco'via vyškriabz'lniprachu :: oinazaní (domu).
pravej ruky a nohy na mieste krvi, ktorá inou hlinou
bolavyliataza vinu.1 44. vošielkňaza videlby“,žesama

29. Ostatok však z oleja. ktorý" na"na'loinóčenstvo vrátilo :\ steny že sú skro—

lavei ruke. nech vyleje na hlav'uočiste-lpené škvrnami. nuž ie to "malomocenstvo
ného aby uspokojil za neho Pána: "

30. A hrdličkn alebo holubiatko nech 45. ktorý neCh sboria a kámene 2 nc
obetu|e. ho' | drevá a všetek prach nech vyhodia

3l. jedno za vinu a druhé na obet zit—;von za mesto na miesto nečisté. ')palnús obeťamik tomu prináležiaelml. 46. Kto by vošiel dd domu.keď |e za
32. Toto |e obet' ) malooiocn'ého.'vrený; neéh bode nečistý až do Večera:

ktorý nemôže mal všetkých veci k svol- 47. a kto by spal v ňoma |edol niečo.
mn) očistenia. inech vypere' svoe šaty.

33. A Pán hovoril Mojžišovi _a Aro- "48." A'leiestliže by kňaz vošiel a videl.
novi a tiekol: lže sa malomocenstvo v dome neroz

.34. Ked voidete do zeme Kanaanske|.' mohlo po novom omazanl. nech ho v_v
ktorú'|a dám vám za male-tok;a bola by 'hläSi za čistý; lebo sa mu'zdravie vrátilo;
rana malomocenstva na niektorom dome. 49.1: na jeho očistenie nech' vezme

35. nech ide ten, komu' ten dom pa- dvoch v'r'dbcov :! cédrové drevo. :| če'

tri a oznámi kňazovi. a nech povie: Zdá vec' 'i _yzoĽ:sa mi. jakoby rana malomocenstva bola 50. a &! zäbil jedného vrabca do
na mojom dome. hlinenej nádoby nad živou vodou.

36. Ale on (kňaz) nech rozkáže ý'y— Sl. nech Vem“: Cédró'vé drevo .|
niest všetky veci z domu prv. než byiýz'olp ::červec' | živého vrábea. a všetko
vošieldo neho a sa podívat, čl |e marmite omOčl'v krvi zabitého 'vrabca | v živej
mocný aby sa nestalo nečistým všetko, vode. ::pokro'pt ten d'o'rn'sedem razy.
čo je v dome. Potom' nech vojde; .:by 52. a t'šk'nech ho krvou vfabca a ži
ohliadolmalomoce'nstVodom: vo vodon. a živým vrabco'm 'a živým

37. A keď vldl na jeho stenách akoby' rovym _dŕ'evOmxá'_yzopom:: červcom
priehlbinky. bledoStou alebo červeno-pä
stou špatné a nižšie Od OStatnei steny' *Bzi'f A M vypustil v'r'ab'ca; aby Od—

38. nech vyjde 'zodveri_domtiáiliie'd 'ldtlélna'p'oie semena nech]sa modlí za
ho zavre na sedem dni. dom. "a“búd'ť zákonité očistenýĺ' '

39. Siedmeho dňa nech zase pride a 54. Tento je zákon o všelijakom' ma—
|: wen lwqoemtvo: drafte. ' ein.:
hebr.: Ktorý'\: mad-|| dat vecl k' s_vo ')T endom slu mety musel umom! vŕ—

m oastovanin pfi- ležud'ch. '. vbieneho l'ndd'odstr'lileúýln "
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55. 'O malomocenstve na .šatdcb a
domoch

TRETIA KNIHA MUJZISUVA

11. Každý. koho by sa dotkol. kto
taký.je a neumyl si prv ruky, nech vy

56. na pruhe a vyrážalúcich sa pluz—pere svoje šaty: a umyje sa vodou. bude
gieroch. na blyštiaeej sa škvrne a po nečistý až do večera.
rozličných premenách farieb,

57. aby sa mohlo vediet. kedy je:
čisté alebo nečisté.

HLAVA 15.

O nečlstote mužskej a ženskej.

1. A Pán hovoril Mojžišovi a Áro
novi a riekol:

2. Hovorte synom izraelským a po
vedzte im: Muž, ktorý trpí na tok se—
mena. nech bude. nečistý.

3. A vtedy nech bude súdené, že je
tomuto neduhu podrobený, ked každú
chvíľu pridrží sa jeho tela a spečie sa
hnusná vlhkost.)

12. Hlinená nádoba, ktorej by sa do
tkol, nech bude rozbitá. ') ale nádoba
drevená nech sa vymyje vodou.

13. Jestliže uzdravený bude, kto na
takýto neduh trpi. nech člta ešte sedem
dni po svojom očistení. a ked vypere ša
ty a zm) je celé telo v živej vode. nech
bude čistý.

14. Potom na ôsmy deň nech vezme
dve hrdličky alebo dve holubiatka a

nech prijde pred obličaj Pánov k dverám
stánku svedectva a dá ich kňazovi.

15. ktorý nech pripraví jedno za
lhriech a druhé na obeť zapalnú: a nech
,prosi za neho pred Pánom. aby sa oči

4. Každá postel. na ktorej by spal. jstil od toku svojho semena.
nech bude nečistá a všetko,
sedel.

umyje sa vodou. nech bude nečistý až
do večera.

0. Kto by sadal na to, na čom sedel
ten. aj on nech vypere svoje šaty _aumyje
sa vodou. a bude nečistý až. do večera.,

7. Kto by sa dotkol jeho tela. nech
vypere svoje šaty: a sám umyje sa vo
dou. a bude nečistý až do večera.

8. Jestli by taký človek slinu vyho
dil na toho. ktorý je čistý, tento nech
_vyperesvoje šaty: a umyje sa vodou;
nečistý bude až do večera.

9. Sedlisko, na ktorom by sedel, nech
bude nečisté:

10. a čokolvek by bolo pod tým, kto
rý na tok semena trpí,) poškvrneaé
nech bude až do večera. Kto by niesol
niečoz. toho.ned) m,: svoješaty:
a sám nmyje ša vodom bude nečistý aždo večera.

') Heba:leltllžeW Uhno] “i.: *
bo že by sa zastavil tok v jeho telo. le lebo ne

) Heim! A kto by sa dotkol nlečoho. čo bolo
pod ním.

na čom by!.obcovania. nech smyje vodou všetko
5. Kto by sa z ludl dotkol jeho po—'

stele, nech vypere; svoje šaty: a. on sáml

16. Muž. z ktorého vychádza semeno

svoje telo: a bude nečistý až do večera.
.L7. Rúclio a_kpžu, ktorú mal. nech vy

pere vodou. a bude nečistý až do večera.
18. Zena, s ktorou obcoval. nech sa

umyje vodou. a bude nečistá až do ve—
Cera.

19. Zena, ktorá v navrátení mesiaca
trpl tokkrvi. nech bude za sedem dní
oddelená.)

20. Každý. kto by sa jej dotkol. bude
nečistý až do vzečera

21. A na čom spi alebo sedi v dňoch
svojho oddelenia. bude poškvrnenč.

22.100 by sa dotkol jej postele,nech
vypere svoje šaty; a umyjesa vodou.
nečistý bude až do večera.

23.1(tokol'vek by sa dotkol náradia.
na ktorom by ona sedela. nech vybere
svoje šaty: j sám nech sa umyje vodou,
poškvrnený' bude až do večera.)

24. Jestliže hy. obcoval s ňou muž

'» 'i-thent milou. na dlhšíčas mum tým.
čo bolo v nej. a tak nahere do seba ! nečlsbty

: niva sanäotreblteľnouHahl-: Vlkbolon
lake oľvek vecl sedela. :\ nrlollt
nlekto. bude nečlstý..

ell alebo na
bi sa toho
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v čase krvi mesečnejf) nečistý bude za
sedem dni: a každá postel, na ktorej by
spal, bude poškvrnená.

25. Zena, ktorá trpi mnoho dni tak
mu nie v čase ženskej nemoci, alebo
ktorej po ženskejnerndcincpmlávakrv
tiecí, dokiaľ podrobená je torriuto nedu
hu. bude nečlstá, jakoby bola v čase
ženskej nemoci.

26. Každá postel, na ktorej by spala,
a vec, na ktorej by sedela, nech bude
poškvrnená.

27. Kto dotkol by sa tých vecí. nech
vyperie svoje šaty; a sám umyje sa
vodou. bude nečistý až do večera.

28. Jestli by sa krv zastavila a tiecť
prestala, nech číta ešte sedem dni svoj
ho očisťovania:

29. a na ôsmy deil nech prinesie
kňazovi za seba dve hrdličky alebo dve
holubiatka ku dverám stánku svedoctva:

30. ktorý jedno pripraví za hriech a
druhá na obe! zápalnú. a nech prosí za
ňu pred Pánom &za tok jej nečistoty.“)

31. Preto učte synov izraelských,
aby sa chránili nečistoty a neumreli pre
svoje nečistoty,“) keby poškvrnili môj
stánok, ktorý je medzi nimi.

32. Tento je zákon pre toho, ktorý
trpí na tok semena, :: ktorý sa poškvr
řluje obcovaním.

33. a pre tie, ktorá v čase ženskej
nemoci oddelená býva, alebo ktorej
ustavične tečie krv, a človeka, ktorý

by 'bcoval s ňou.

HLAVA 16.

Výročná slávnosť očisťovania

l. A Pan hovoril Mojžišovi po smrti
dvoch synov Aronovýcb. keď cudzim
oheň obetovali a preto zabití boli:

') Nevedlac e aanúperil toho času. Na drav

all-GMobeovaalev tom čase bol ustanovený trest
A oHetl le kla: pred Panna od

“nečistoty.sa tavtčne aecbrdal polar-auta.
ľahkomumelkd pamhat na čim ktora hr žla
da od toho. kto má vchádzať do svltvnc.
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2. a prikázal mu. & tiekol: Povedz
Aronovi, tvojmu bratovi, nech ne
vchádza v každom čase do svätyne!)
ktOrá je za oponou pred siutovnicou,
ktorou je prikrytá archa, aby neumrel
(lebo v oblaku sa zjavim nad odpoved
nicou).

3. Ale prvej nech toto učiní: Tela za
hriech nech obetuje, a barana na obe!
zápalná.

4. Nech sa do lanovej šaty oblečie,
ľanovými nohavicami zakryje svoju han—
bu, lanovým pásom sa opáše a lanovú
čapicu postavl na hlavu: lebo tieto šaty
sú sväté: do ktorých všetkých nech sa
oblečie, keď sa (najprv) umyje.

5. A nech prijme od_všetkéhomnož
stva synov izraelských dvoch capov
(na obetu) za hriech a jedného barana
na obe! zápalná.

6. A ked obetovať bude tela a po
modli sa za seba a za svoj dom,

7. potom nech tých dvoch capov
postaví pred Pánom vo dverách stánku
svedectva:

8. a hodi na oboch lós, jeden pre Pá—
na a druhý pre capa, ktorý má byť vy
pustenýŕ')

9. Na ktorého padne lós pre Pána,
toho nech obetuje za hriech:

10. A na ktorého pre capa k slobod
nému vypusteniu, toho nech postaví ži
vého pred Pánom, aby riekol modlitby
nad ním, a vypustil ho na púšť)

') Do NajsvltejSlcho. Hlavna pričlna toho
predpisu je prítomnosť Božia. v ktor-else človek
dl'a svolel vôle umrie uhlov (. : b::eů pred
Bohom. ktorý súc na tomto este obzvláštne
witemný. previnenie sa vestou nenecháva
bez trestu

') Aby sa tak rouúdllo. ktorý cap má byť Pá—
MVlaMÚ er! mabytprepustený.Hebr;
A Aron nech d: na tých dvoch capov liisy. lós
ledgn Pána“ a lós druhy Amelu.) "obr.: A pusti ho k Aurela Sbvo Aaa

zel sa rozlične vykägáhnOba capv boly postavený

nov
byt porovnaní! s

velke-. flowočíslovanímalomocneho na pole pusteny'm. H. 17 )
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ll. Keď to riadne vykonal, nech o—1
betuje tela :! modll sa za seba a za svoj
dotn. a zabije ho.

12;-Potom "nechvezme kadideľnicu,
ktorú uhlln'l s oltára naplnil a naberie
rukriu stlč'eněhokadldta z voilavych veci
kzapa'du a vojde 'za oponu. do svžl
tyne:

l3. u položl na oheň voňavé ve-i,

aby (z nich) dym a para zakryla odpo
vcdnicu. ') ktorá je nad svedectvom a
aby neumrel ) '

14. Nech veZme | z krvi teľaťa, a“)
pokropl prstom sedem razy proti sľutov
nici k vychodu.

l5. Potom nech zablje capa za hriech
ludu, \nesie jeho krv vnutri za Oponu,
jako je ukázané o krvi t_e'ľata,aby ju
pokropil naproti odpoVedniclĺ'

16. A tak očistil svätyňu od neč.st0t
synov izraelských a od ich prestúpeni
a všetkých hriechov.') Dra tohoto po
riadku nech učiní stánku svedoctva. kto
rý je postavený medzi nimi uprostred
nečistôt ich príbytkov.

l7. Ziaden človek nech nie je v stán—
ku. keď hlavný kňaz vchádza do sväty—
ne. aby sa modlil za seba a za svoj
domov a celú obec izraelskú. kýrh due
vyjde.

18. A keď vyjde k oltáru. ktorý je
pred Pánom. nech sa modll za seba a
vezme krv tel'ata a capa a leje ju na
jeho rohy dokola.

l9. a pokropl prstOm sedem 'raz'y.a
taknech ho očistí a posvätl od nečistôt
synov izraelských.

20. Keď tak očistil svätyňu. a sta
nok a oltár. vtedy nech obetuje capa,
živého.
—')_Od_povodn1ea'h||| me. eo umom; to :|

bolo veku archy tuniak“. misto. kde sa Pan Boh
jako sľutujúclmala—č illtdttt ajavovaal woja'

rámu : času na čaa.oznamoval. (Viď ll Moji. 25
') Ž cream aa aanedbante urcitych predpisov.
') "obr.: A pohnut svojim prstom na statov

nicu k vychodneho! orol dutovnlcou noch po
krml soll-||| raay tm: krvou avoma wma.

') KM-laroolttl pred tvárou Mtrne búchal!
. tak | um MM|| onikwnlh. i

I'Rl'ĺ'l'l.\ KNIHA MOJZISOVA

Zl. Nech položí obe ruky na jeho
hlavu a vyznáva všetky neprávosti sy

'r'|ov izraelských, a všetky ich previnenia
a hriechy. a praje ich) jeho hlave.
a Vypustt l|o skrz človeka k tomu pri
chys'taného na púšť.

9.5 keď cap ponesie všetky ich
neprávosti do Zeme pasáci,“) a pustený
bude na púšť.

23. nech sa Aron vrah. do. stánku
svedoctvja a vyzlečie šaty, v ktorých
bol prv'ej oblečený, keď do svätyne
vchádza], a necha ich tam.)

24. Nech urnyje svoje telo na mieste
svätom a zase oblečie sa do svojich
šiat. A potom nech vyjde. obetuje zápal
nú obeť svoju iludu. modlí sa jako za
seba. ták za tím:

25. a loj. ktorý obetovaný bol za
muchy. spali na oltári.

26. Ten však. ktorý vyhnal capavy—
pusteného, nech vypere svoje šaty a
umyje svoje telo vodou, a tak vojde do
stanov.

27. Tera však a capa, čo za hriech
zabitý bely. a ktorych krv vnesená bola
do svätyne, aby sa smierenie vykonalo,
nech vynesú von zo stanov. a ich kože
a mäso i h|_|ojnech spália ohňom.

28. A kto to spali. nech opere svoje
šaty a um_\je ielo vodou. a tak vôjde
do stanov.

29- A toto nech vám bude za večné

ustanovenie. siedmeho mesiaca.“) denia-.
teho dňa meniaca trápte“) svoje dušea

') "cm.: a vloti ich na jeho hlavu.
') Kde od divej. zverl'ro hany' ponosle ou—

kutu za hriech. Ale nie len uta za hrlech bola
položenúna cena. tu i hriechah. km hlavný
kňaz vyznal. Cap mohol ten hriech tak preniest.oh bol úrazom Kri 

Do|kol sa can; magenta. stal sa nečl
') Dosiamho .Tlht podalúcoho na polowce nd!

ho septembra a októb
')N lipóstom (Jozet. Farol). Desiaty det)

molacalelbolpre ľadndovskýodBohaur
M Inn slov-nosti smlereniamolzl
Pánom Bohom a hriešmm ľudom. ktory
chy svoje stom na obetné zviera. Slavnot't tito
známa je nám 2 terajšieho zvyk- tdonkého
pod menom: . v alebo deti. v ktorý o
mttúsmeato hľadalo || Boha. a v ktorý dľa to
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žiadne) práce nekóttáhe; anl'tu zrodený obeť Pánovi, nech bude vinný krvi: jako

ani prichodzi, ktorý sa medzi vami zdr- by krv (ľudskú) vylial, tak nech zahy
žuie. nie zprostred .sv'oib'oľudu.*)

30. VJte'r'ldeň t'ieChbirdé' vaše sfníe- 5 P|eto nech synovia izraelski svoje
renie a očistení od všetkých vaš|ch,obety, ktoré chcú zabit na poli.privedú
hriechov: přbd“ ni' budte očistení. 1ku kňazovi, aby posvätené boly Pánovi

31 Lebo je sobota odpočinutia a 'pred 'dver'arnistánku sve'doctva, a nech
trápiť budete _švble duše ustanovením ich zabijú _zapokojne obeti Pánoyi.
|ečnýrn. ') 6. A kňaz nech [cie krv na oltár Pá—

.Necll tedaMiru/e triu, ktory je nov pri dverách stánku svedectva. &
o'r'ého ruky' posvätené páli [oj na vôňu Chutnií Pánovi:

ši).'hby kňazský úrad konal micšto svój— 7. a nikdy viacei nech neobetujú svo
ho otca: a nech sa oblečie do ianOVci'iich obeti diablom,') sktorýml smilnili.)
šaty a do ruchu švatého'. :ZákOn tento bude un večnS, aj ich po

33. 'A 'očisti s_vátyilu a Stánok sve—|tomkom. _
Joctva | oltár, aj kňazov a všetok ľud. 8. A povieš |||]: Clovek z domu izra

34. A nech vám le to ustanoveniu] elskčho a z príchodzích, ktorí sa zdrzujů
večným, aby ste sa modlili za synov 'u vás, ktory by obetoval obet zápaluú..

izrlašäkýchah? všetky ich hriechy [229alebo inú obci.& ed
v Auč [tak, akop|i zal P'n ' uďyer Žápkusv oc ane' ' . ká 'pnwéäll mm _tvMoľžišovi. obetovaná. bola

Pánovi. nech zahynie zo svo|ho ľudu.
HLAVA 17. , [O. Ktorý človek z domu izraelského

' .u z príchodzích ktorí sa zdržujú medzi

""N“ " “*me |nimi; jedol by krv. proti take) duši za—.A l'án hovoril Mojžišovi &riekol: ivrdim svoju tvár a vyhubim ju z ie]

2. Povedz Aronovi a jeho synom a;iudu, 5. Moiž, 12. 2.1.|šetk|'|n S|nom izraelským:Táto |e|ec, ll. iebo dušatela|e' | [mi: a ja
ktorú prikázal Pán, a povedal: dal som |u vám, aby ste nou na oltári

3; Každý človek z domu izraelského, očisťovali s_vojeduše.") a kn, aby bola
ktorý hovado, alebo ovcu alebo kozuine— za očistenie duše.
dzi stámni alebo Von za stánmi zabue,') [Z. Pr 'to som povedal s|nom izra

4. u neprivedie ku dverám stánkue'na clským: Žiadna duša z |ás. nech nejic

hotn predpisu zdtlohnin sa od pokrmu : Iných k spálenlluna oltári půdpautnu s||':|rt' oddáut
rozkošítelesných trápiť ml“ seba. Victim “' ("lun "i“ [“ak o zablianl k
W|" |C" ["luvým predobrazom toho Bora-kl. Bo- obqtán|O'Šk
ziem. ktorý shi [nicehv ceieho sveta. vzal 'na ||":th nn'p'ú [ zabránené k'aide anstvn
seba naše neprávosti ; vylddn von : umu leay _—pôverčhe úrava“ mod zahnaní obetnýchruzalema ua hore Kahúrit. na kríži v|cedi| svo- zvierat. ..no svobodmn Po uhti risFú—

||| krv a tak všetkých ľudi smlerll s ()tcorh _n'c-fbcucizeme"ämg- v S' knihe Moiilšm ej hl. [_2.)rur—akým. ' ozufnm

') KýmWal-bu sur'eboZákonatrvatudc. ') 'Ztrl'ti"Chart“ vyvolenéhoMML
') Uzivaniekrvi a [oia : obetných zvieral. Murgaš), vím. Pod týmto spôm [ si z[teba ucbov.lo ukázané. [(n : tuk obetných *zvierat &;

Fínov! “filé: mh bol" "-"z'" "'" ' ""a' ')Woman-. môdlámtakylh'rl'ech's ácb'a'iLa—
\eäo "3,5“ | pri hram-[mnm Povedali “Ue koby do smiistva boli umdii. lebo ||| svoo'ou
|1chdost.-ä—g' krv' ::)I'úttrf [aš—cm;“?meážl smiuvouvyvolený ľud ako nerestu asnúbil.
|||-vala na zem |||-nou : mnou usvoaná “X.; ') Preto. to kn k život zvierata nwm |||
MoiL [2." [f;—24) Svätosvlté bol)! | [nie'Boh :! obci na snim medzi tebou: [nies
ilii. Mon. 7 23) Za čo: o ebýunla ľudu a nym člov.ckom ako to a) sv. Pavel hovori. bez
mi!.tl museli všetci [zrubu. tortu obeť sd'ce Vyltatia krvi niet odpustenia. preto nás [-Špa
z\[era ku vchodu svntt'ne : krv [: vvllatlu | [o] slu-r krvou vyltkúu
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krvi, ani z prichodzich. ktorí sa zdržujú
medzi vami.

13. Každý zo synov izraelských, a
z príchodzích. ktorí sa zdržujú medzi
vami, ktorý by zviera ulovil alebo vta
ka chytil, ktorých jest dovolené je,
nech vycedi jeho krv, a zakryje ju ze—
mou.')

14. Lebo duša každého tela v krvi je:
preto som povedal synom izraelským:
Krvi žiadneho tela nejedzte, lebo duša
tela v krvi je: a kto by ju jedol, nech za
hynie.

15. Clovek. ktorý by jedol zdochnute
alebo od zveri roztrhané. 2) či tu zro
dený alebo príchodzl. nech opere svoje
šaty a seba umyje vodou, a bude po
štvrnený až do večera: a tým riadom
bude čistý.

16. Jestli však svojich šiat neoperie

a svojho tela neumyje, nech ponesie
svoju neprávosť.)

HLAVA 18.

Boh zakazuje midstvo medzibiblii-tími
pdtrevny'mia mmm hriechynedam.

!. Pán hovoril Mojžišovi a tiekol:
2. Hovor synom izraelským a povedz

im: .la som Pán. váš Boh. _
3. Dla obyčaja zeme egyptskej, v

ktorej ste bývali. nečiňte; a podľa zvyku
krajiny Kananejskej. do ktorej vás ja
vediem. nerobte, ani v ich ustanove—
niach ncchodievajte. 4)

4. Moje ustanovenia kouajte a moje
prikázania zachovavajte a chodievajte
v,nich. .la som Pán. vaš Boh

5. Zachovajte moje ustanovenia a
moje prava; človek. ktorý ich zachova—
va, žit bude v nich. ) Ja som Pán.

(Bzech. Z). ll; Rim. 10,5: Oal.3. 12.)
6. Ziaden človek nech ku krvnej svo
') Abv le) ľudia necital.
') Vid \'yškle 11. 40, 2 nevodomooti alebo z

potreby.
') s hriechom| jehotusim.
') Podľa ich zikomv nežlte.
') V tomto ! v budúcom živote.

TRE'l'lA KNIHA MUJZISOVA

jej priatelkyni nepristúpi, aby odokryi
jej hanbu. Ja som Pan.

7. Hanby svojho otca a hanby svojej
matky neodkry; matka tvoja je: neod
kry jej hanby.

8. Hanby ženy tvojho otca neodkry:
lebo hanba tvojho otca je.

9. Hanby tvojej sestry z otca alebo
'z matky. ktorá doma') alebo von splo—
dena je, neodkry.

w. Hanby dcéry tvojho syna alebo
vnučky z dcéry neodkry: lebo hanba
tvoja je.

11. Hanby dcery manželky tvojho
otca, ktorú porodila tvojmu otcovi a je
tvoja sestra. neodkry.

12. Hanby sestry tvojho otca neod—
kry: lebo je. telo“) tvojho otca.

13. lianby sestry tvojej matky ne
odkry. preto. že je telo tvojej matky,

14. Hanby tvojho strýca neodkry a
nepristúp k jeho manželke. ktorá je
s tebou švagrovstvom spojená.

15. Hanby tvojej nevesty neodkry.
lebo je manželka tvojho syna. a neod
kry hanby jej.

16. Hanby manželky tvojho brata
neodkry. lebo je hanba tvojho brata.

17. l'íanby tvojej manželky a jej
dcéry neodkry. Dcéry jej syna a dcéry
jej dcéry nevezmi si. aby si odkryl jej
hanbu: lebo jej telo je. a také obcovanie
je krvoprznenie.

18. Sestry manželky za súložnícu
k nej nevezmi. a neodkry jej hanby,
kým ona ešte žije.

19. K žene, ktorá trpi svoju ženskú
nemoc. nepristúp a neodkry jej oškli
vosti.

20. S manželkou tvojho blížneho
neobcuj a miešaním semena nepo
škvrň sa.

21. Z tvojho semena“) nedaj. aby
O_betovauebolo modle Molochu.') a ne

Na tom mieste. na ktorom je otec.
"Obr.: Dok?d_vná

:) Zo swajlch dietok') Moloch bal boli Klnlnítov a „lame l'a
níčanox. K teho cti boiv deti obetovanie : pálené
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poškvrn meno svojho Boha. Ja som 4. Neobracajtesakmodlam. abohov
(Nesie 20.z.) liatych si nerobte. Ja som Pán. vaš Boh.

22. s mužským nesmidaj sa oboo-l 5. Keď budete obetovať obeť pokojnú
vanlm ako so ženskou. lebo to je ohav—lPdnovi. aby sa vam naklonil.
nosi; . 6. toho dňa. ktorého bude zabitá.

23. So žiadnym hovädom neobcuj aijedzte ju i druhého dňa: ale čo zostane
nepoškvrh sa s nim. Zena nech nepodda ' na tretí deň. to ohňom spáľte.
sa hovado a nernieša sa s nim. lebo je 7. Kto by po dvoch dňoch jedol
to nehanebnost. (Nižšie30. la) 1z nej. bude nečistý a bezbožnosti vinný:

24. Nepoškvrňujte sa žiadnou touto 8. a nech ponesie svoju neprávosť.
vecou. lebo tými vecmi poškvrnily sallebo sväté Pánovo poškvrnil, a tá duša
všetky národy. ktoré ja vyvrhnem odlzahynie zo svojho rudu.

vašej tvári. . 9. A keď budeš žal obilie svojej
25. A tými poškvrnena bola zem,!zeme. nesožni až lt samej zemi.) a po

htorej nehanebnosti ja navštívila. abylzostalých klasov nabieraj. (Nižšie23.22.)
vyvrátila svojich obyvatelov. | 10. Ani vo svojej vinici padajúcich

26. Zachovávajte moje ustanovenia a hrozien a zŕn nesbieraj. ale nechaj chu—
práva a neciňte žiadnej z týchto ohav-ldobným a pocestným k sobraniu. .la
nostl. ani domáci ani prespolný. ktorýisom Pan, váš Boh.'
sa u vás zdržuje. ll. Nekradnlte. Neluhajte :: žiaden

27. Lebo všetky tieto ohavnosti pá- nech neklame svojho bližného.
chali obyvatelia zeme. ktorí boli pred, l2. Krivo neprisahaj na moje meno.
vami, a poškvrnili ju. a nepoškvrň meno svojho Boha. .la som

28. Tedy chráňte sa. aby aj vás po-'Pán. (Moji.20.1.)
dobne nevyvrátila. keby ste také veci 13. Nečiň krivdy svojmu blížnemu
činili. jako vyvritila národ. ktorý bol ani mocou neutlskuj ho.2) Nech nezo
pred vami. ' 'stane mzda tvojho robotniku u teba až

29. Každá duša. ktorá by niečo uči—Idorana. (MOH-24.14:T0h4. is.)
nila z týchto ohavnosti. nech zahynie? 14. Nezloreč hluchemu. a pred sle
zprostred svojho ľudu. pým nepolož do cesty úrazu; ale boj

30. Zachovávajte moje prikázaniallsa Pana. svojho Boha, lebo ja som
Nečiňte. čo činili tl. ktorí boli pred vami. !Pári.
a nepoškvrňujte sa. nimi. .la som Pán. l5. Neuciň. čo nepravé je. a nespra
váš Boh. ,vedlive nesúci. Nehľad' na osobu chu—

jdobného a necti tvár mocného. Spra
HLAVA- l9. jvedlive súd svojmu blížnemu.

_ _ l6. Nebud utrhačom. ani klehetnikom
“DZM“ “"““ *"dd"! náuk“ jv inde.“) Nestoj proti krvi“) bližného

]. Ran hovoril Mojžišovia riekol; „svojho. Ja som Pán.
2. Hovor ku všetkému shromaždeniu. l7. Nebudeš nenávidieť svojho brata

synov izraelských a povedz im: Svätl v svojom srdci. ale zjavne pokaer ho.
budte. lebo ja svätý som. Pan. váš Boh.;aby si nemal pre neho hriech.

(Vyssie||. 44; Petr 1.16)! (JánZ.ll;Mat.18.15.)
3. Každý nech sa bojl') svojho otca 18. Nehľad pomsty ani nepamataj

a svojej matky. Moje soboty ;achOVá- ') Hebr.- Nevyžnlkoncov poľa docela
vajte. .la som Pán. váš Boh.-) ') Zvlaltnoanonim price na mzdu.
_— - —- ' ') Hebr.: Nechodlevaj ako utalta! vo svalom

') V úctivosll jl'ude') Svatost Božli li: ráklid všetkich ctnosti. ') Proti životu.
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na krivdu svojic_'l_'|spoluobčanov. Milujv_ojhoMatch.) jako _sebasamého.
.l'a'50mlPán. _ |meno, ...lel3,9.)

19. Moje ustanovenia zachovávajte.
Nedaj svojmu hbvädu schádzat sa so
zvieratmi iného druhu. Svojho pola Ile-.
posej rôznym semenom. Rúchom. ktoré,
z dvojakého tkanéje, neodievaj sa.

20. Jestíiže by človek spalso že—
nou. obcujúc s ňou, ktorá. _bybola diev
ka na vydaj. a\ŕša'k' nebola by cenou
vykúpená ani na_svobodu prepustená:)
nech budu. bitt' obidvaja. & neumrú.
lobo nebola svobodna.

21._Alc za svoju vinu nech (ten' .č'lo—
vqk) obetuje Pánovi pri dverách stán—
ku svodcenia barem-|:.

22. a kňaz nech--sa modlí za neho a
za jeho hriech pred Pánom, || smileje
sa nad nim. a hriocb bude mu osi—'
pusteuj". _

23. Keď vojdete do zerne a nasadíte

TRETIA k NIHA .\íUJZlSUVA

28. A nad mŕtvym nerežte si do:

tela, ani žiadnych podôb znamení
nerobte na sebe-') Ja som án. .

29. Nedavaj k smiístvu ) dcéry tv
ich aby sa zem nepoškvrnila a nebola
mplnena nešíachetnostou.

SD..Moje soboty uchovávajte a'
svmyne mojej sa bojte. .la som Pan.

3). Neuclwíujte sa k čarodejnlkun,
ani od veštcov sa nič nevyzvedajte, aby
ste sa 'skrze nich poškvmšli.

32. Pred šedivou hlavou vstaň a cti
osobu starého; ") a boj sa Pána. Boha
svojho. .la aom Ran

3.3. Jestliže bude byvo! príchodzi 'vo
vašej zemi a bude' sa zdržovať medzi
vami, nevytýk'ajte mu. ') (Mojž.22,21..)

3+. Ale nech je medzi vami jako tu
zrodený: a milujte |||) jako sami seba,
lebo aj. vy ste boli príchod-d v zemi
ešyptskei-í lasom [_.áu.vaš Boh- ..

35. hečiňte nič ||cpra|él|o _v súde,.
||| ccncho stromovia. tedy odnlmte jeho v ,merani, vo váhe. .v,miere.
predkožku) (|. |.): ovocie, ktoré rodia, 36. Spravodlivg .nneehbudu vaha :
nech vám bude nečisté a nejedthsprawdlivé závažie,spravedliw horec
zneho.

24 Ale štvrtého. roku nech. bude
všetko jeho ovocie, posvätené k'-chvá—
lenie Pána..') _ _,a'

25. A_ piateho r'oku iedzte _ovode„
pooberujte. čo (stromy) urodily:!) __JaP
som Pán. Váš„M

26.1%"; nejedzte s krvou. Neveštit'e a .
nepozorujte na. „sny..

27. .\||i __vlásov do. ,okrubla. nestri—j
hajtc,) anihgad'ý,„banke.'), ;

') Hehr':||| |'|-h..
') Reč l'e :—otrokyní: ht'o'rů' ||| plr't'. “bralá

hmo Anu-|. zavrhol. ale bue na “M neore—
pustil. prečo nemohl sa ešte vjda za lu_ébo.A'lm chlapec ' ečíntý je už obroznnla.
tak bude l ovocie stromov lll lll rntr. ' |'-'

")Prvčbo- nvacm stromu. ktore požíva uz
dm |||-ae lc í| svoínn úžitku neobrule. ale obe
tujte ho Phu Bohu );
|| uhelnSn. nn ktwý'cll l|.\"|ti

lnichmhbnt účast berú) rub 'leorv piatehoroku smlue'na jeho
ovocie aby mmm vím Hm |||-och

") Ako pohanskí Arahl. mk. že b| len kode
\laspv na oms|rcd hlavy zostal.

T. |. na kral-uh.

|-|_.lo||. :íroh ::

a spravedliva miera.') .la som Pán. váš
Boh, ktory som vás vyviedol zo zeme
egyptskej.

37. Zachovávajto vsetky 'moje páka, .

[zamat | všetky súdy a čiňte ich. .la som

'HLAVA 2ll.

l'rcsty za rozlične hriechy..

). A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Toto povedz synom izraelským:

|, „ tho by zo synov izraelských a z prí
l
cho'dzich, ktori bývajú v Izraeli. dal zo

_svbjho-wma?" )l'frlOdle M'looclru, nechj.“)...L.
hW|le' ul' ||| ponuky ob_vtalv zármut

kv rczat. n_ltrhmat $I tem. ruku. ramen.) tvar.
— : vwlčliova'r do tela rozličné podoby: zákazMu nad BudhuMoulin.

Nleuoré nerotu- maly |o za vo; ziskam).") V starcov! tu sa Bo .

:) Ze ie cudzinec; hebr.: Nultlskalwín):Korec ein obyčajná miera na nbllle. ('A'sl

39 l.. dľa“Iných 2!) l.) Miera: Mn „ll-r. “ln tehotin). net-6 t.
') "hmm al “ole dletk|.

stlvnnstiam' podlhovtlýmHill thrill"
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smrťou umrie; lud zeme nech ho uka
meňujc (Vyššiu 18.-21.)

3. A ja postavím svoju tvár proti
nemu: a vykorením ho zprostred jeho
rudu, preto, že dal zo svojho semena
Molochovi. :: znečistil moju svätyňu a
poškvrnil sväté moje meno.

4. Jestliže by však lud tej zeme ne
dbajůc a jakoby málo si všímaiúc môjho
prikázania. prepustil človeka, ktorý dal
zo svojho semena Molochovi, a nechcel
by ho zabiť:

5. postavím svoju tvár proti tomu
človekovi a proti jeho rodu. a vykore
ním i jeho i všetkých. ktorí súhlasili
s ním aby smilnil s Molocltom. zpro
stred jeho ľudu.

o. Duša. ktorú by sa obrátila
k čarodejníkom :: veštcom a smilnila
by s nimi. proti tej postavím svoju
tvár. a vyhublm ju zprostred jej
ludu-.

7. Posväíte sa a buďte svätí. lebo ja
som Pán. váš Boh.
' 8. Zachovávajte moje prikázania a
čiňte ich: .la som Pan. ktorý posvätím
vás. (1. Petr. ]. to.)

9. Kto by zlorečil svojmu otcovi
alebo matke. nech smrťou umrie; otcovi
a matke zlorečil. jeho krv bude na nom.

(Il. Moiž. 21. 11.)
ID. Kto cudzoložl s manželkou dru

heho a cudzoložstvo spáchal s manžel
kou svojho bl'žného. smrťou nech umrú
i cudzoložník l cudzoložnlca.')

(V. Moji. 22, 22.: Ján 8. 5.)

ll. Kto by spal so svojou macochou
a odkryl by hanbu svojho otca. smrťou
nech umrú obidvaja?) ich krv bude na
nich. lVySšío 18. 8.)

12. Kto by spal so svojou nevestou.

i?) Prilnu. to sa tu cudzolozstvo tak prisne
tresce. je v tom. že vo východných krallntlch
sa cudzoložstvo za vražde rovné považuje.

') va. hl. 18. V. Moji. 27. Zprmenle krvi a
ine neprirodzene smílstvo žiadalo tak prisne tre
stv už nl' odstrnšenle. preto. že tle hriechy u
pohanov banovaly. už preto. lebo nie zrledku k
úcte lalohých bobov Mehen! bývaly. a tak zlo
člnml proti Bohu boly. ktoré sa stbrťOu trestalv.
Pllmo Svltd Stadio nakon- ll.
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nech obidvaja umrít, lebo hanebnost
páchali: ich krv nech je na nich.

13. Kto by spal s mužským ako so
ženou. obidvaja spáchali ohavnost, smr—
ťou nech umrú: ich krv bude na nich.

14. Kto by krom manželky. dcéry.
vzal si- (za ženu) jej matku, spáchal
zločin: za živa nech short s ním. a nech
neostane tak veľký hriech uprostred
vás.

15. Ktoby obcoval s hovädom alebo
s ovcou. smrťou nech umrie: hovldo
tiež zahite.

l6. Zena, ktorá by sa podložilavnieš
ktorému hovädu. spolus nim nech bude
zabita: ich krv bude na nich.

17. Kto by vzal svoju sestru.*) dceru
svojho otca alebo dceru svojej matky
:\ v.del by jej.hanbuf) i ona by tiež vi
dela hanbu brata: mraku vec spdchali:
nech.budú zabití pred očima svojho lu
du. preto. že svoju hanbu vospolok od
kryli. i nech ponesú svoju neprávosť.

lb. Kto by obcoval so ženskou v to—
ku ženskej nemoci a obnažil by jej han
bu a ona odkryla hy studnicu svojej
krvi. nech budú vyhubení obidvaja
zprostred svojho ľudu.

19. Hanby sestry svojej matky a
sestry svojho otca neodkry: kto by to
učinil. hanbu svojho tela obnažil. nech
ponad obidvaja svoju neprávosť.

20. Kto by obcoval s manželkou
svojho strýca alebo ujca a odkryl by
hanbu svojho prlbuzenstva. nech obi

dvajaJ poncsú svoj hriech: bez detí
.nmrú.)

Zl. Kto by vzal manželku svojho
brata. nedovolenú vec činí. svojho brata
odkryl: bez detí budú.

22. Zachovávajte moje ustanovenia a
súdy a čiňte ich: aby aj vas nevyvrátila
zem, do ktorej vojdete a v ktorej bydliť
budete.

') chlastnú.
'l "neb-ella akutku by sa dopustlL
'l Alebo ostan! bez dielni (Rehot VCK).llúl.

Ich det! budú nezákonné (Aut.) 3



34

23. Nechodievajte v ustanoveniach
národov. ktoré ja vyženiem pred vami.
Lebo toto všetko činili a mal som ich
v ošklivosti.

24. Vám však hovorím: Vládnite ich
zemou, ktorú dám vám k dedictvu, zem
tekúcu mliekom a medom. Ja som Pán.
váš Boh, ktorý som vás oddelil od
Iných národov.

25. Preto majte i vy rozdiel medzi
hovádom čistým a nečistým i medzi
vtákom čistým a nečistým: nepoškvrňuj
svoju dušu hovädom a vtákmi a všet
kým. čo sa hýbe na zemi a ktoré som
vám ukázal. že je nečisté.')

26. Budte mi svätí?) lebo svätý som
ja Pán, a oddelil som vas od iných ná
rodov. aby ste boli moji.

27. Muž alebo žena, v ktorých by
bol duch čarodejstva alebo veštectvař)
nech smrťou umrú; kameňmi nech ich
uhádžu: ich krv bude na nich.

(v. Mola. 18. 11.)

HLAVA Zl.

Zákony pre kňazov.

l. Pán hovoril dalej Mojžišovi: l'lo
vor kňazom. synom Áronovým, a po
vedz im: Kňaz nech sa nepoškvmí pri
smrti svojich krajanov.

2. okrem pri pokrevných a príbuz—
ných,“) tojest pri otcovi a matke. a sy
novl a dcére. i pri bratoch.

3. a sestre panne, ktorá nie je vydatá
za muža;

4. ba ani pri kniežati svojho ľudu
nech sa nepoškvrní.

5. Nech neholia hlavy ani brady.
na tele svojom nech nečinia rezania.

Wyule 19. zv.; Buch. 44, 20.)
6. Svätí nech budú svojmu Bohu a

') "obr.: Ktoré som ja vám oddelil. aby ste
lch mall za nečlst

Teda svatost le čistota oddelenosť od toho.

čo Poškvrňule.)Ktorí by mŕtvych zakllnall alebo hadall.
') Lepšie:tých ktotl adln nam sa

potom menulú. l svolu manželku smútlt bolo mu
dovolené.

TRETIA KNIHA MOJZISOVA

nech nepoškvrňujú jeho meno. lebo za
pal Pánov a chleby svojho Boha obe—
tujú. a preto svatí nech budú.

7. Smilnice a verejne nepoctive oso—
by nech si nevezmú za ženu. ani od mu—
ža odhnatú: lebo posvitení sú svojmu
Bohu. (Vyššie to, 29.)

8. A chleby predloženia“) obetujú.
Teda nech sú svätí, lebo i ja som svätý,
ja Pan. ktorý ich posvicujem.

9. Jestliže by dcera niektorého kňa—
zza dostihnutá bola v smilstve a tak
sprznila meno svojho otca. nech spálené
bude ohňom.“)

lí). Knieža kňazské, tojest najvyšší
kňaz medzi svojimi bratmi. na ktorého
hlavu vyliaty bol olej pomazania a kto
rého ruky ku kňazstva sú posvätené a
je oblečený do svätého rúcha. nech svo
jej hlavy neodkryje a rúcha neroztrhne.

ll. A dokonca k žiadnemu mttvanu
nevojde; ba ani nad svojím otcom a

matkou nech sa nepoškvrní. ,
12. Ani nevyjde zo svätyne.“) aby

,nepoškvrnil svätyne Panovej. lebo olej
|svatého pornazania jeho Boha je na
ňom. .la som Pán.
| 13. Pannu“) nech si vezme za man
lželku.

14. Ale vdovy a osoby zahnanej a
padíei a smilnice nech si neberie. !ež

dievča zo svojho ľudu: (Hz.-di. 44, 22.)
15. aby nesmiešal kmeňa svojho ro—

du s obecnou osobou svojho národa.
lebo ja som Pán. ktorý ho posvllcujem.

16. A Pán hovoril Mojžišovi a rie
kol:

17. Hovor Aronovi: Clovek z tvojho
ani semena po rodoch-. ktorý by mal (na

sebe) vadu. nech neobetuje chlebov
svojmu Bohu

IR. a nepristupuje k jeho službe: kto
je slepý alebo kul'havý. kto má malý.
alebo veľký alebo krivý nos,

') Hebr; Chlieb S\olho Boha

_ŠPo ukameňovanl. Srov. 20.14.
K pohrabu
Hebr.: Zona v lej panenstvo nach sl za

manželku vezme.
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19. kto má zlomend nohu alebo ruku. obetovali synovia izraelskí Pánovi. keď
20. kto je hrbatý. alebo karpavý,kto

má beimo na oku. alebo ustavičné Chra
sty," alebo lišaje na tele, alebo prietrh.

21. Nikto. ktorý by mal vedo co se—
mena Arona. kňaza nech nepristu

obetovať obety Pánovi, ani chleby Bohu
syojmu.

22. Ale nech jie chleby. ktoré sa o
betujú vo svätyni. ')

23. len za oponu nech uevchádza a *
ku oltáru nepostupuje. lebo má vadu a
nesmie poškvrnlt moju svätyňa. .l'a_!an
Pan. ktorý ich posvaculem.

24. Tedy Mojžiš hoyoril Aronovt a
jeho synom a ku všetkému lzraelu vše—
tko. čo mu bolo prikázané.

HLAVA 22.

Čistota kňazov : obeti.

l. Pan zase hovoril Mojžišovi a tiekol:
2. Hovor Aronovi a jeho synom. aby

sa zdržoVali toho. čo je posvätené od
synov izraelských. a nech nepoškvrnia
mena veci mne zasvätených. ktoré oni
obetujú?) Ja som Pan.

3. Povedz im a ich potomkom: Kaž-*
dý človek z vášho rodu. ktorý by pri
stúpil k tomu. čo je posvätené. a čo

') liehu: Chliebvšak svoiho Boha : voci M
tosviltých a 1 veci svätých noch lie. Svatandté
sú obety. ktoré sa bližšie vata ti na Boha: ella

by predioienla (24. o.). kadidlo l. Metz. 30. si.).

na oltári zabila! (lll. Mali..]. ll... na.). a min
ohet pokrvnd 2. 3. m.). ktorejl Čiastka kládli

DOG Ol actual!)

talla-'“.jednak nemuiule sa svitosviltou. preto. žedom nie z nej nenechdvalo. Svltoavlté leda
comm vl.:aml: siceMalina

aviitom mletie čiže v predsieni a boli týmto led—mum-11mm: ml.—Svatebolvobety»
daltovné. prvorodené čistých zvierat. prvoulay.
desiatky. Bohu posvätené veci. Z týchto sa ničoho

do svltvue nat1ůlalo.lenhkrv :! tak z mdaltoveh ob hydoatal a na alter.
Okrem desiatok musely byt tieto ustanovenia pre
vletko. čo bolo svlhé. uchované. Aronovd.
úlllelltlaalyoodlei na toma ledtvaltbona
mieste čistom.

') Reč je o svltých dnoch. lebo svatosvité
amely sa i tak len na svltun mieste ullt. ku kto
rému nečistý ani pristúpil nesmel.

má na sebe nečistotu. nech zahynie
pred Pánom. Ja som Pan.
' 4. Clovek zo semena Aronovho. kto—
rý by bol malomocný. alebo trpiaci tok

poje' semena. nech nejie z toho, čo je tnrle
posvätené. dokiaľ nebude uzdravený.
Kto by sa dotkol'neéistého od mŕtveho.
a z ktorého vychadza semeno jakoby
v obcovani,

5. a kto sa dotkne zemeplaza. aco
hokolvek nečlstého, čoho dotknutie zne
člsmle.

6. nech je nečistý až do večera. a
nech nelie tých veci.- ktore sa posväte
né: ale keď umyle' svoje telo vodca.

7. a zapadne since. vtedy sdc očis
tený nech jie z posvät'eného. lebo je to
jeho pokrm.

8. Zdochliny a roztrhané od zveri
nech nejedia a nech sa nepoškvrnla
nhni. .la som Pan.
(Vyššlel715.. V.Moiž.14,21.;l3mch44.31)

9. Nech zachovávajú moje prikáza
nia, aby nepodľahli hriechu a umreli vo
svätyni. keďby ja poškvmili. .la som
Pain. ktorý ich posvlcujem.

tu. Ziaden cudzinec“) nech nejie z
posväteneho. domáci kňazov. a najatý
(robotník) nech nejedia z neho.

ll. Ale koho kňaz kapil._a ktorý sa
v jeho dome narodil. tí nech jedia z
neho.")

l2. Jestli sa dcéra kňazova vydala
za muža z ľudu: z toho. čo je posväte
né. a z prvotln nech nejie.

ls. Keby však ako vdova. alebo od
muža zapúdená. a bez deti vrátila sa
do domu svojho otca: nech sa chová
pokrmami svojho otca. jako za diev
čaťa zvykla. Ziaden cudzinec nemá
práva z' nich jest.

14. Kto by jedol posvätené z neve
domosti. nech priložl piatu čiastku k

m tomu,čo zjedol. a dá kňazovi do svätyne.

') Ktorý by nebol : kňazského rodu.
") Preto. že otrok bol obrezaní' a tak pritlel do

bližšieho \pnlcnía s kňazom ! s Izraelom.
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l5. A (kňazi) nech uepoškvmia po—l 25. Z rukycudzlnca neobetujte chle
svätených veci synov izraelských. ktoré„bov svojmu Bohu a čo iného by dat
obetujú Pánovi. lehce): lebo poničené a poškvrnené je

16. aby snád neznášali neprávost'všetko: neprijmite to.
äojho previnenia. kedy posvätené zje-i 26. A Pán hovoril Mojžišovi a rie.) Ja som Pán, ktorý ich posvä-jkol:

cujem. | 27. Vôl. alebo ovca alebo koza keď
17. A Pán hovoril Mojžišovi a rlekol: sa uliahne. za sedem dni nech budú pod
IB. Hovor Aronovi a jeho synom a vemenom svojej matky: ale ôsmeho

všetkým synom izraelským, a povedzldňa a potom môžu byť obetované
im: Kto by z domu izraelského. aleboPánovi.
z príchodzích, ktori bývajú || vás. obe—l 28. Ani kravy ani ovce nezabljajte
toval sýoju obeť. či sl'ub plniac, aleboljedného dňa s ich plodmi.
dobrovolne obetujúc. všetko. čo princ-* 29. Keby ste zabliali obetu podako
sie Pánovi na obe! zápalná, vania Pánovi. tedy aby ju mohol milo

l9. aby ste to obetovali. nech je sam- .stive prijať:
ček bez škvrny z volov a oviec a kozi: 30. v ten istý deň ju zjedzte. nech

20. keby malo na sebe vadu, ne—nič nezostane do rána druhého dila. la
obetujte. ani nebude prijemne. 'som Pán.

21. Clovek. ktorý by obetoval obetu! 32. Nepoškvrňujte môjho svätého
pokojnú Pánovi. či slub plnl, alebo do—'mena, aby som bol posvätený v pro—
brovol'ne obetuje. nech obetuje bez stred synov izraelských. Ja som Pán,
škvrny či 3 volov či z oviec.) aby bolo ktorý vás posväcujem.
prijemne nesmie mať žiadne] vady na 33. a vyviedol som zo zeme egypt
sebe. skej, aby som bol vám za Boha. Ja

22. Co by bolo slepé alebo poláma- som Pán.
né. alebo malo ranu, alebo chrasty
alebo prašivinu. alebo lišaj: toto neobe— _HLAYA 2_3'
tujte Pánovi a nepal'te z neho na oltári O “WWW" “moc":
Pánovi. ' 1. A Pan hovoril Mojžišovi a rie

23. Vola a ovcu s odtatým uchom a kol:
chvostom“) dobrovoľne môžeš obeto-' 2. Hovor synom izraelským a po
vat ale sľub nemôže nimi byt splnený. vedz im: Tieto sú slavnosti Panove.

24. Ziadneho zvierata. ktoré má stla-;ktoré nazývate sväté. ')
čené. alebo stlčené. alebo odtrhnuté 3. Šest dni pracujte: siedmy deň že
alebo vyrezané nároky neobetuj Páno- je odpočinok soboty. nech sa nazýva
vi. a vo vašej zemi toho vonkoncomlsvatým: žiadnej prace nekonajte v ňom.
nečihte') Sobota Pánova je vo všetkých vašich

pribytkoch.

km;)33:23:31:uzenajeäfhtlggeůgf'mgtm 4' Preto tieto sa sväté slavnosti Pá'
ved nemam tomu„u., nove. ktoré sláviť budete každú v jej

') Tedcda samec nie le nevyhnutel'ne potrebný. čase,
') "chr—=> ncdorw'ným' "lebo"mmm?" 5. Prvého mesiaca. štrnásteho dňaúd“ . .
*) Snom 1 nasledujúcimverše-|. Zakazuje:. mes|aca k večeru, je Fáze Pánovu")

I\'ärgzavanůtzvlera't .Akupovašaelletakýchogyreuc na 0 ovanc. , vo va zem o von
koncomnečlňte ani z ruky cudzincovejneuopa— ') "“"-' Km“ “MW" budete “k“ “"““
||l|e || loko jedlo svojho Boha ueobelulte; lebo maiden): “* “
Ich porušenie le na nlch; vadu malú. nebudú prl— ') Zaan- sa slivnost veľmi. ll. Moll. )?
jemné od vás. 3—21.



LEVITIKUS

6. A pätnásteho dňa'toho maiua je
slávnosť nekvaenýcb chlebov Páno
vých. Za sedem dní budete jest netrva
scný chlieb.

7. Pvý deli nech vám je najslávnejšl
a svatý: žiadnej služoan práce neko
najte v ňom.

8. Ale obetujte obet na ohni Pánovi
za sedem dní. a siedmy deň nech je
slávnejšl a svátejšl: a žiadnej služobnej
práce nekonajte v ňom.

9. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
lll. liovor synom izraelským a po

vedz im: Ked vojdete do zeme. ktorú
ja dám vám, a žal budete obilie.' ) pri
neste snopy s klasami. prvotiny vašej
žatvy. ku kňazovi. )

ll. ten nech pozdvihne snop pred
Pánom. aby príjemný bol za vás. dru
heho dňa soboty. a posvitl ho.

12. A toho dňa. ktorého sa snop po
svacuje, zabilo ročného baránka bez
škvrny na zápalná obetu Pánovi.

1.3. i suché obeti s nim obetujte.
dve desatiny bielejmúky. upravenej olc
jom. na zápal Pánov a vôňu najchntnej
šiu: i mokrú obeť vlna. 'štvrl hinu.

14. Chleba a pražmy a kaše nejedzte
z obilia. až do toho dňa. v ktorom obe
t0val' budete z neho vášmu Bohu. Pri
kázanie to je večné vo vašich pokole—
niach & vo všetkých vašich pribytkoch.

15. Potom počitaite od druhého dňa
soboty.“) v ktorom ste obetovali snop
prvotin; sedem úplných týždňov.

16. až do druhého dňa doplnenia
siedmeho týždňa. tojeat päťdesiat dni:
a vtedy obetujte novú obeť Pánovi

17. zo všetkých vašich príbytkov,
dva chleby prvotln z dvoch desatln
bielej múky kvasenej. ktoré upečte za
prvotiny Pánovi.

') Na Veľkú noc sa učinila. na Turbo doko
návala žatva.

') Tým člnom moll novú úroda : v na] svoj
vozdalšl chlleh Pánovi. svolmn Bohu !
tok vyznal že požebnonlohh! Botel milo!" ďa

kl.!) (ld prvého dňa po lobolo.
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18. A obetetujte s chlebami sedem—
rodnýeh baránkov bez škvrny. a tela zo
stáda jedno a baranov dvoch. a nech
budú na zápalná obet so svojimi mokrý
mi obetami na najohutnejšiu vôňu Pá
novi.

l9. Pripravlte i kozla za hriech a
dvoch ročných baránkov na obeti po
koiné.

20. A keď ichkňaz pozdvihne s chle
bami prvotln pred Pánom. nech sa do
stanú jemu k úžitku.

21. A nazývajtď) tento deň najsláv
nejším a najsvätejšlm: žiadnej služobnej
práce nekonalte v ňom. To ustanovenie
nech bude večne vo všetkých vašich pri
bytkoch a pokolenlach.

22. Keď však budete žal obilie vašej
zeme. nesožnite ho až k samej zeme.?)

'a pozostalých klasov neobierajte. ale
chudobným a pocestným ich-nechajte.
Ja som Pán. váš Boh.

23. A Pán hovoril Mojžišovi a:riekol:
24. Hovor synom izraelským: Sled—'

'meho mesiaca. prvého dňa“) mesiaca
majte sobotu pan-lámu slávnosť s trd—
bením a bude sa volat svätá.

- (|V. Molž. 29. l.)

25. Ziadne] služobnej práce nekonojte
v nej-a obetujte'zápalnú obet Pánovi.

26. A Pán hovoril Mojžišovi a rie
kol:

27. Desiateho dňa toho mesiaca sied
meho je deň očisťovania!) nech bude
najslávnejší a zvaný svatým: a trdpte
svoje duše v ňom. : obetujte zápalná
obetu Pánovi.

(Vyššie l6. l).-; Holi. 39. 7.: Ján 7. 37.)
28. Ziadne] služobnej práce nebo

najte za čas tohoto díla: lebo je deň
smilovania. aby sa smiloval nad vami
Pán. Váš Boh;

') “obr.: A vyhlásle za najslávnejsl.
"obr.: Neoožnltohoaždokonea ovollwpoľa.

) tohomesia ea mal obnovit on
ku Božích dobrodonl medzi nimi toho vičlle
ho. t l. dosatera prikázanl. Dedatebo le slávnosť

sád-onl- od
') Dell smlescnla. tetu dlhý doll.



29. Každá duša. ktorá by sa toho'
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41. A svätte jeho slávnosť za sedem
dňa netrápila. nech zahynie zo svojho dni v roku: To nech bude pre vas usta—
ludu.

30. A ktorá by nejakú prácu konala,
vyhubim ju z jej ludu.

31. Teda žiadnej práce nekonajie
v ňom: to ustanovenie nech vám bude
večné vo všetkých vašich pokoleniach
a prlbytkoch.

32. Sobota odpočinutia je. a trapte
svoje duše deviateho dňa mesiaca: Od
večera až do večera slávte svoje soboty.

33. A hovoril Pán Mojžišovi a rie—
kol:

34. Hovor synom izraelským: Od
pätnásteho dňa tohoto siedmeho mesia
ca nech budú sviatky stánkov') za .se
dem dni Pánovi.

35. Deň prvý nech bude nazvaný
najslávnejší a najsvätejši: žiadnej slu
žobnej práce nekonajte v ňom.

36. A za sedem dní obetujte zápalné
obety Pánovi: aj deň ôsmy nech bude
najslávnejší a najsvätejši. a obetujte zá—
palnú obci Pánovi. lebo je to deň
schôdzky a shromaždenia: žiadnej slu—
žobnej práce nekonajte v ňom.

37. Tieto sú dni Pánove, ktoré ná
zvite najslávnejšie a najsvätejšie. a obe
tujte v nich obety Pánovi, obety zá
palné. suché i mokré podľa predpisu pre
každý jeden deň:

38. Krome sobôt Pánových a vašich
darov. a čo obetovať budete zo sľubu
alebo čo dobrovoľne dáte Pánovi.

39. Preto pltnásteho dňa siedmeho
mesiaca, ked shromaždlte všetky úrody
vašej zeme, slávte sviatky Pánove za

sedem dni: prvý deň a ôsmy nech bude
sobota, tojest odpočinutie.

40. A naberte si prvého dňa ovocie
stromu najkrajšieho. a ratolesti palmo
vých. :: prútia so stromu hustých rato
lesti a .vfbia od potoka, a veselte sa
pred Pánom. svojim Bohom.

') Pod zeleným. na punintku bývania Izraelitov
v stlnkoch na palit. V ll. Mol! 23 16.nazýva sa
slávnostou ovoci. úrody.

novenie večne vo vašich pokoleniach.
Siedmeho mesiaca tie sviatky White.

42. A bývajte v stlnidlách') za se—
dem dnl: každý. kto je z rodu izrael—
ského, nech zostáva v stánkoch:

43. aby vaši potomci vedeli, že som
nechal v stánkoch býval synov izrael
ských, ked som ich vyviedol zo zerne
egyptskej. Ja som Pán. váš Boh.

44. A Mojžiš hovoril o slávnostiach
Pána synom izraelským.

HLAVA 24.

Jako sa v stánku svedectva má pripravovat
svietnik : jako sa majú wedkhdnt chleby.
Jako nmjú byt trestaní. ktori & Bohu rúhaiů

:\ bllžnému škodia.

1. A Pán hovoril Mojžišovi a tiekol:
2. Rozkáž synom izraelským. aby ti

priniesli celkom čistého a jasného oleja
zo stromu olivového k ustavičnemu
obstarávaniu lámp

3. pred oponou svedectva v stánku
úmluvy. A nech ich postav! Aron (aby
horely) od večera až do rána. pred Pá—
nom. dla večného predpisu a ustanove
nia vo vašich pokoleniach.

4. Na. svietnik najčistejši nech ich
vždycky rozostavuje pred obiičajom
Pánovým.

5. Vezmi aj bielej múky a upeč z nej
dvanásť chlebov. z ktorých každý nech
má dve desatiny: *)

6. a rozklad ich dvoma rady. šest
v jednom rade. na prečistom stole pred
Pánom-.

..7l-n.polož na ne celkom čisté ka
(Hello.?) aby ten chlieb bol na pamiatku

obetiPánovej.
8. Každú sobotu ich (chleby) premie

ňajte pred Pánom, ako ste ich od synov
izraelských dostali dľa večnej smluvy.

T. 1. v tieni pod zeleným stánkom.
') Teda H kilo múky.
') Na znamenie že tie chleby Bohu prináležia

ako kadidlo len Boh- sa pill.
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9. A nech budú .Aronovi a jeho sy
nom. aby ich jedli na světem mieste:

lebosvätosväté je to z obeti Panovýchprávom večným.
if). Ale hla, syn zeny izraelskej, kto

réhoporodila. od muža Bgyptčana medzi
synmi izraelskými vyšiel a vadil sa v
stanoch s mužom izraelúym.

ll. A že sa rúhal menu)) a zlorečil
mu. priviedli ho k Mojžišovi. (Jeho mat—
ka nazývala sa Sulamit, dcera Dabri
z pokolenia Dan.)

|2. A vsadili ho do žalára dokiaľ byĺ
sa nedozvedeli. čo rozkaze Pan.

Li. Ktorý hovoril Mojžišovi,
M. a riekol: Vyveď toho rúhača von

zo stanov, a nech všetci. ktorí ho počuli,
položia svoje ruky na jeho hlavu?) vše-'
tek lud nech ho ukameňuje.

15. A synom izraelúým povedz:
Clovek ktorý zlorečl svojmu Bohu.
nech ponesie svoj hriech. 3)

ló. A kto by sa rúhal menu Panov
mu,.smrtou nech umrie: kamenim nech
ho znhádže cela obec, či to bude domá
ci alebo cudzi. Kto sa rúha menu Panov—
mu, smrťou nech umrie. (ll. Malt. 21, 12.)

17. Kto by uderil a zabil človeka,
smrťou nech umrie.

18. Kto by zabil bovädof) nech na
vráti iné. tojest dušu za dušu.“)

19. Kto by svojmu blížnemu učinil
škodu na jeho tele: jako on učinil, tak
nech sa stane jemu.

20. Zlámanie za zlámanie. oko za
oko, zub za zub nech da: jako škodu
na tele učinil. takú nech musi trpieť súm.

2L- Kto zabije hovado, noob da zaň
druhé. Kto zabije človeka. nech bude
trestaný. (ll. Molž. 2i, 24.)

22. Jednaké právo nech je medzi

') Menu. miesto: Bohu. Plnovi. .labvelnu.
') Vydávahic tak. svedectvo proti nemu.
') A) nelzraelita, ktorý s: roba svojmu Bohu.

hresl lebo tak dokazala.ze nlčobonaud nevite;
a ľahko mohol by sviest al Izraelitov k podobne
mu hriechu proti mavam Bohu.

') Úmyselne.
') Zivot za život.

vami. či byicudzl, a čiudomaci zhrdil:
lebo ja somPán, váš Boh.

23. Tu hovoril Mojžiš synom izra—
eiským: a vyviedli toho,—ktorysa ruhal.
von zo stanov a kamenlm ho zahádzali.
A synovia izraelski učinili. ako prikázal
Páll Mojžišovi.

HLAVA z;.
0 siedmom a päťdesiatom roku.

i. A Pan hovorillMojžišovi na hore
Sínai a riekoi:

2. Hovor synom izraelským a po
vedz im: Ked vojdete do zeme. ktorú
ja dám vam. svätsobbtu' Pánovi.')

(n. ..Mnii 23.12.)
3. Šest rokov zasievaj svoju roh.!

šest rokov obrauj svoju-vinicu a shie
raj jej úrodu.

4. Ale-siedmeho roku nech je sobota
zeme, odpočinutie Pánovo: na poli ne
sej. a vinice rneohrezuj. =

5. Co zem sama od seba urodi,
nežni: a hrozna tvojich prvottn neobie—
raj, ) ako pri oberačje: lebo je rok od-_
počinku pre zem.

6. Ale nech vám bude na pokrm,“)
tebe i tvojmu sluhovi, tvojej slútke l
tvojmu najatemu robotnikovi. & pri
chodziemu, ktorý sa snižuje u teba. '

7. Tvojim 110va a dobytku vše—
tko. čo sa urodi. nech slúži za pokrm?)

8. A Spočítajsi sedem týždňov rokov,
tojest, sedemkrát sedem, ktoré spolu
učinia štyridsatdevät rokov.

9. A daj trúbit trúbou siedmeho me
siaca, desiateho dňa toho mesiaca, v
čase slutovania") po všetkej vašej zemi,

10. a zasvlit rok pätdesiaty a vyhlás

') Hebr: Nech zem odpočíva Pánovi.
') Hobl... Co sa po tvole) predošlej žatve (od

seba) urodi a hrozna tvolel neobrezanel révy ne

') K pritomna] potrebe ho užívajte. ale pre bu
duci čas neohromalďulte.

') Takto sobotného roku zem Sl odpočívala a
nových sil nabývalaa apon drotlv toho
roku Boha ako pánovi zeme. takrečmo dni sa

Will .llthľý Ill Chudobný!!!nechal.') T. . \ deň očistevanla.
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prepustenie všetkým obyvateľom tvojej
zeme: lebo to je'milostivý rok. Ta nech
sa každý navráti k svojmu majetku.')
a každý nech zase prijde ku svojej ro
dineťi)

ll. Lebo milostivý rok je. každý
päťdesiaty rok. Nesejte. ani nebiite
toho. čo sa samé na poli rodi. a prvotln
vinie nesbierajte.

12. pre svätenie milostivého roku.
ale. čo sa nahodi jedno.“)

l3. 'l'oho milostiveho roku nech sa
všetci dostanú. k svojmu majetku.')

l4. Ked predášnniwo svojmu hline—
mu. alebo kupis—odnam-nemať
svojho brata.“) ale podľa počtu rokov
po milostivom1roku kúp od neho.

..15..az.podľaupočtu úrod nech ti pre
dá.“)

ió. Cim viac rokov zostane po mi
lostivom roku. tým viac rastie i cena:
a čim menej času spočitaš. tým menej
i kúpa stáť bude: lebo cas úrod ti preda.

17. .Neutiskajte tých. ktori sú z vaš
ho pokolalia. ale každý boj sa svojho
Boha. lebo ja som Pan. váš Boh.

l8. Giňte moje prikázania a zacho
vávajte moje ustanovenia a plňte ich,
aby ste mohli bývať v zemi bez vše—
tkého strachu. '

19. i aby vydávala vám zem svoje
úrody. ktoré by sb: jedli až do sýtosti.
žiadneho útoku sa neobavajúc.

20. A ked poviete: Co budeme jest
v siedmom roku. keď nebudeme siat.
ani-sbierat svojejúrody?

') I( dedičnema miotkn.
') Otrok. Vttom dieli milostivo lete. a nie v

zdtlonnĺ sa od služobnej práce.
') Heba te voleúrod).t. ].ne

ehromažduite''äoľ do Legal. s
') TakWu Melanie ole-ia

: druhým : vyhynutie jedno eh rod utiah

vahu nearriadeni! uno moletku.udržovalasa jakísi rovnost medzi ktor niesali
pamltať. že nie sú plnou. e e enčas'nýml uživa
taľmlaeme

') leúdeeln ornit—vylnkel ceny
') Dťntoho.koľkorokovakoľkoúrodybude

do najbližšieho mllostlveho roku.
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21. .la dám vam svoje požehnanie
roku šiesteho, tak že prinesie úrody na
tri roky.

22. a ôsmeho roku budete zase siať
a jest staré úrody až do deviateho roku:
kým sa nové neurodia, jedzte staré.

23. Aj zem nech sa nepredáva na
večnosť: lebo moja je. a vy ste prichodzl
a moji prenájomnlci.

24. Preto všetka zem. ktorou vlád
nete. nech sa predá pod podmienkou
odkúpenia.

25. Jestliže by tvoj brat zchudohnel
a svoj rmjetôěek') tebe predal a jeho
príbuzný chcel by ho odkúpiť. môže od—
kúpil. čo on predal.

Zb.. A kay nemal príbuzného. a sám“môže sohnat cenu k odkúpen
27. nech sa súčtujú úrodyu od toho

času. v ktorom predali: a čo zostane?)
nech vráti kupcovi. a tak zase prijde k
svojmu majetku.

28. .ľeatliže by jeho ruka nesohnala
toľko. aby vrátil cenu. nech má kupec.
čo kúpil. až do milostiveho roku. Lebo
v ňom všetko predané'nech sa vráti k
pánovi a k predošlému majiteľovi.

29. Kto by predal 'dom v ohradenom
meste. nech ho smie odkúpiť. dokiaľ
nevyprši jeden rok.

30. Jestliže neodkúpi & celý rok vy
prší. kupec nech vládne nim. a jeho po
tomci na veky. a nebude môcť byť od
kúpený ani v milostivorn roku.

3l. Ale jestliže je dom v dedine. kto
rá nema múrov. nech sa dľa poľného
prava predáva: jestli h0'skor odkúpili.
v milostivom roku dostane sa zase k
svojmu pánovi:

32. Domy levtt'ov. ktoré v mestách
sú. vždy môžu -'byťodkupované.

33. Ak ich neodkúpia v milostivom
roku, nech sa vrátia k pánom. lebo do—
mymie'st levltov sú ich majetky medzi
synmi. izraelskými.

') Hebr.: Niečozo milionu
') Co úrodlm od času “kúpe-nl- až do najblll

!leho mllostivcho roku zodpoveda.
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34. Ale ich polia okolo mesta nech
nebudú predávané, lebo to je ich večný

35. Jestli by zohudobnel tvojbrat :
vyšielbynamizinu,atyprijdbysi
ho jako príchodzieho a cudn'nca a žil
by s tebou,

36. nebe: úrokov. od neho, ani viac,
ako si dal: boj sa svojho Boha, aby tvoj
brat žit mohol u teba.

37. Svojich peňazí nedavaj mu na
úroky, a prídavku) obilia nežiadaj.

(5. Holi. 23. 19.)
38. Ja som Pan, vaš Boh, ktorý som

vas vyviedol zo zeme egyptskej, aby
som vám dal zem Kananejekú, a bol
vašim Bohom.

39. Keby chudobou prinútený tvoj
brat predal sa tebe, neutlačuj ho služ
bou otrockou,

40. ale nech je jako najatý robotník
a prenájomník: až do milostivého roku
nech robí u teba,.

4l. a potom nech odijde so svojimi
dietkami a vráti sa k príbuzenstvu a
ku majetku svojich otcov.

42. Lebo sú moji sluhovia, a ja som
ich vyviedol zo zeme egyptskej: nech
nebudú predávaní jako otroci;

43. netráp ho skrze mocf) ale boj
sa tvojho Boha.

44. Utroka a otrokyl'iu majte z nú
rodov, ktoré sú okolo vás.

45. A z príchodzích, ktori sa zdržujú
u vas. alebo ktorí sa z nich narodia vo
vašej zemi, týchto majte za otrokov:

46. A dedičným právom ich nechá—
vajte potomkom a vládnite nimi na
veky: ale svojich bratov, synov izrael
ských. neutiskujte skrze moc.

47. Jestliže by zmocnela u vás ruka
príchodzieho alebo cudzinca,“) a zohn
dobneíý tvoj brat predal by sa jemu „
alebo niekomu z jeho rodu:

48. po predaní môže byt vykúpený.

') Viac. než sí nm Míča].
'vr)T do sním zachúdnúlc
') lestllže by |; maletku pohol.

4!

Kto bude chciet z jeho bratov, nech ho
wkúpi.

49. i strýc, i syn strýcov i pokrevný
i príbuzný. Alebo jestli aj som bude
mOct, nech-sa vykúpi,

60. počítajúch roky od čase svojho
predanin až do miloen'vebo roku: a po—
čítajúc peniaze. za ktoré bol predaný,
dľa počtu rokov a día toho, čo patrí
nadenníkovif)

51. Jestliže viac bude rokov, ktoré
zostávajú až do milostivého leta podľa
nich,. nech dá i väčšiu cenu.

52. Jeetliže malo, nech učiní počet
a ním día počtu rokov, a vráti knpcovi
(podľa toho), čo zostáva rokov.

53. Počítajúc mzdu rokov, v ktorých
prv slúžil: a (cudzinec) nech ho netrápi
násilne pred tvojim obličejorn.

54. Jestliže by týmto spôsobom ne
mohol byt vykúpený, nech v milostivom
roku slobodne odijde-sosvojlml dietka
nn.
' 55. Lebo synovia izraelskí sú moji

sluhovia. ktorých som vyviedol zo zeme
egyptskej

HLAVA 26.
Požehnanle tým. ktorí Baile prikázanie za—
chovávajú, kliatbu tým. ktorí ich presunom.

[. .la som Pan, váš Boh: Neučiňte
si modly ani rezaného obrazu, ani stí—
pov“) nevyzdvihnete, ani pamätného ka
meňa“) nepostavíte vo vašej zemi, aby
ste sa mu kíaňalif) lebo ja som Pán,
váš Boh.

(z. Mojž. zo. 4; 5. Moiž. 5. &; Zalm 96. 1.)
2. Zachovávaite moje soboty, a boj

te sa moje; svltyne. Ja som Pán.
3. Jestli v mojich ustanoveniach cho

dit budete a moje prlkúzania zachová

') Výkonné určovalo sa dl'e ceny. za ktorú bol
Izraellta kúpený a dľa počtu rokov. ktoré mal ešte

em až do najbližšieho ndloetlvěho roku. Delc
nlm ceny počtom r až do mllostívčho roku
dostala sa c lednlhor

Len rn llrske sdpry sochy sa zakazuiú
)T.) ktorý bymal nelaký obr-z alebo nápisna..!!!

na,) Boh onnkníeum kínht so modílrn. obre—
zom.
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vať a činit budete. dúm vám dažde via nebudete činit všetky moje prika
časoch svojich. (s. Moja.28, |.) ;zania.

4. A zem vydá svoju úrodu a stromy l5. jestliže budete pohŕdat mojimi
plne budú ovocia.1) |zákonami. a moje súdy potupovat. tak,

5. Mlatba dosiahne oberačku“) a!žeby ste nečiuili toho. čo som ustano—
oberačka dosiahne sejbuŕ') a budete jest W1.a zrušili by ste moju smluvu:
svoj chlieb do sýtosti a bez strachu bu-* (5. MolL 28. 15: Mal-ch 2. 2.)
dete bývat vo svojej zemi. ' 16. ja tiež toto učirdm vam: Navšti—

6. Dám pokoj vo vašej zemi: budete vim vás rýchle núdzou : horúčostou.')
spat, a nebude. kto by vás naplašil. Vy- .ktorá zkazi vaše oči a zhubl vaše duše.
plienlm zlú zver: a meč nepreutúpi va-fNadarmo budete siat semeno, lebo ho
ších hranic. nepriatelia zjedia.

7. Prenasledovat budete svojich ne- 17. Postavlm svoju tvár proti vám,
priateľov. a padnú pred vami. ,a padnete pred vašimi nepriateľmi. a

8. Plit vašich bude prenasledovať podl'alinete tým, ktorí vás nenávidia:
sto cudzich. a sto vaších desat tisic: utekať budete, hoc vás nikto prenašle—
padnú vaši nepriatelia mečom pred va- ldovat nebude.
šim Obličáĺom. \ 18. A keď ma ani tak nebudete poslú

9. Hľadet budem na-vds a rozhoij chat, teda ešte sedem ráz viac trestať
vas: rozmnožite sa a utvrdim svoju vás budem pre vaše hriechy.
smluvu s vami. 19. A zlomlm pýchu vašej tvrdošij—

lO. Postavim svoj stánok uprostred nosti A dam vam nebo shora jako že—
zo starých; ') a staré odpracete3) ked Iezo a zem ako med.2)
prijdú nove. ! 20. Nadarrno bude vynaložené vaša

ll. Posuvim svoj stánok uprostredjpraca. zem nevydá úrody, ani stromy
vás, a moja duša vás nezavrhnef) |nevydajú ovocia.

12. Chodit budem medzi vami. a 21. Ak budete chodit proti mne“) a
budem vašim Bohom, a vy budete mo- nebudete ma chciet poslúchať. nuž pri
jim ľudom (2. Kor. 6. 16.) [dám na vás rán sedem raz viac pre

l3. .la som Pán, vaš Boh, ktorý som|vaše hriechy.
vás vyviedol zo zeme Egyptčauov. aby 22. Pustim na vás zver polnú. ktoré
ste im neslúžili a ktorý som zlámal re—nech vás i vaš dobytok zožerie a všetko
tazy') na vašich hrdlach, aby ste pria- tak umenší. že spustnů vaše cesty.
mo chodili. [ 23. A ked ani potom nebudete chciet

14. Jestliže ma nebudete poslúchať, ;sa polepbit. ale protivit sa mi budete.
_ 24. tedy aj aj budem sa vam-protivit.

dobzdřganžéd%iůťčnypzafän'řgfe MŠ a b" v.“ budem sedem “2 “ac pre

::.;tme "|:: "2.25"“dame“ "%,"?“m. ... .. .. ..GO mor . (WSD Ol! O“. _ po lem na m _ 0

"3330333 tag:. 13T"Č'šĺlľšĺ'."3am. pomstí mojusmluvu. A keď utečiete"“
do uuuusta. miest, pošlem mor medzi vás, a daní
a.) 0d .mt. .! do októbra.keď“ ll! sejbamdcte do mkimtetom.
1") umu nove urad nvm: spotreba-ami 26. keď zlámem podporu Vašho ohle

"Oľgu?i. eda' Wählen ho zbvlt m suchotu.pr e sl ! O- ' .: U
Nepohrdnemhývat medzivami. mgqudhdväänieu? vis . ho

7) Hahn: Zivury Vilko jarma. —-Ked sa Ihli- ') anvočlm vaše kvetúce roľnlctvo: urobim.
ce : lurma vylomla. vysvobodl n vôl zneho. Smy- aby neprialo a zem tak “tvrdia. zeby aul mena

sel. Vysv somzvh inn-n crunk .abv nevrllala.ste nle shrbenl || skľučenl. ale rovn obodniboll. ') A budete robit proti mojim prikladam.
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ba: tak, že desať žien v. jednej peci bude
chlieb piecť, abudt'r vám ho vážiť: a
budetejesť,a mýtite sa.)

27. Jestli však jednak nebudete ma
poslúchat, ale predsa proti mne chodiť
budete:

28. aj ja pôjdem proti vám v hneve
nepriateľskom a trestať vas budem sied
mimiranami pre vaše hriechy.

29. tak že budete jest telá svojich sy
nov a svojich dcér.“)

30. Rozvdlam vaše výšiny,“) a po
iamem modly. Pnduete medzi zrúcaniny
vašich modiel.') a v ošklivosti bude Na
mať moja duša.

3l. na toľko. že vaše mesta obrátili:
na púšť. & nechám spustnúť vaše avn
tyne a neprijmem viac vône najehnt
nejšej.

32. A zkazirn vaša zem. tak to mm
budú nad ňou vaši nepriatelia. ked' sa v.
nej osadia.“)

33. Vás nie roznúsim medzi národy
a vytiahnem za vami meč a-xbudezem
vaša pustil, : vaše meste budú srdecne.

34. Vtedy zem radabude svojim so
botám za všetky tievdni. v ktorých bude
pusta: keď budete

35. v zemi nepriateľskej. bude mať
sobotu a odpočinie v sobotách svojho
spustnutia. preto že neodpočlvala vo
vašich sobotách. keď ste vy bydieli
v nej.“)

36. A ktori z vás pozostanú. tých
srdcia naplnlm strachom v krajoch ich

') Pozbnim vas chlebali .aotravy. ktorú
mu : udržovaieľo'm vd zivota. Tak

veľká bude núdza. ie na raz nre det-ť rodia v

m peci budú chlieb pleci—ktorý a potom polhy medzi tými rodinami rozrl
Co sa skutočne stalo pri obliehaní Sa'marle

(4. Kr" .6. D.): pri obliehaní .la-unique
Klldelčanov (Nárek. 4. |O): a pri obliehaní meeta
podTim

') Na vrchoch k modurstvu výstavne oitire

"& bnľšlchbPokladiem vaSe telá na lnalky skyd_v

') Ked do lldhomenom a hladom spustnut .] a
obyvateľov abevnnoi. dorazia.

') Zem bude mať sobotu. t. l. odpočinok. lebo
nebude lll mať kto ohrábať.

48

nepriateľov i nalaká ich šuchot poletu—
júceho listia. tak že budú pred nim ute
kať, ako pred mečom: budt'l padať. hoci
ich nikto nebude prenasledovať.

37. A budú padať-brat na brata. ja
kobyutekali zbojaažiadenzvásne—
opevnil sa'sprotivit nepriatelom.

38. Zahyniete medzi narodami. a zo
žerie vas nepriateľská zem.

39. A keby .ajvzuch niektori zostali,
chladnú! budú pre. svoje neprávosti v
zemi svojich nepriateľov a'pre hriechy
svojich otcov i svoje budú trápení.

.40. Driial nevyznajťlneprávosti svo
jich i svojich predkov, ktorými sa previ
niii-proti mne. nehodili proti mne.
. dl. Preto aj ja budolnl' chodit—proti
nim a dovediem ich do zeme nepriateľ
skej, kým sa nezapáii (nezahanbi) ne
obrezana ichmyseľz'ytndywmodiť sa
budú za svoje bezbožnosti.
“42. Vtedyrozmerom sa 'na svoju

smluvu, ktorú som uzavrel s Jakubom
a Izákorn a Abrahámom'. Aj na tú zem
pamätať budem: ' '

43. ktorá od nich opustená rada
bude svojim sobotdm, trpiac spustnutie
pre nich. A oni modliťsa budú*) za mie
hriechy. preto ze odvririi moje súdy a
pohŕdali môjmil zakony.

44. Ale ani vtedy. keď budú v no
priateiskej zemi. neodvrhnem ich docela,
ani tak neopovrhnem. aby zahynuli. a
aby som zrušiimoju smitlvn s nimi. Le
bo jasom Pán. 'nhnBoh-š)

45. A pamätať budem na svoju starú
smiuvu. keď som ich vyviedol zo zeme
egyptskej pred očima národov. aby som
bol:ich Bohom. Vedia som Pán. Toto
sú ustanovenia a prikázania a zákony,
ktoré dal Pán medzi sebou-a synmi'izra
eiskými na hore Sinaj skrze Mojžiša.

') Hebr.: trpieť budú pokutu.

') Keby som bol človekom. mohol bv som l la
odhodiť omluvu. ktorú oni zrnSill. Ale to som ich
Bob. konať chcem apn-redline! proti- nim. ale
milosrdenstvo: biť ich. kým sa nepoddajú.
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O sluboeh a o dávanl desiatku.

|. A Pan hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom izraelským. a po

vedziim: Clovek. ktorý by sľub učinil.
a zasľúbil by Bohu svolu dušu. nech dľa
ocenenia da výmenu.

3. Osoba mužská od dvadsiateho ro
ku až do šestdesiatelio roku nech da pät—
dälat sikiovstriebra dla miery svatyne:

4. Ženská osoba tridsat.
5. A od piateho roku až do dvadsia—

teho mužská osoba 'neoh da dvadsat si
klov: ženská duet.

6. Od jedného malaca ai. do piate—
ho roku na chlapce da sa plc siidov: za
dievča tri.

7. Mužská osoba od šesťdesiat rokov
a výše nech-dú pätnásť siklov: ženskú
desat.

8. Keby bol chudobný a nevládal by
d“ dľa Gallatin. nech sa postaví pred
kňazom: a koľko on usudi a uvidí. ženie
môže dat, toľko nech da. ,; =_

9. Ale jestli by niekto sľúbil zviera.

ktor6 mdlžeobetovane byt Pánovi. nechje sväté. ')

|O. a zamenené byt nemôže.toiest
ani lepšie za horšie. ani horšie za dobré: .
iestllže by ho zamenil. i to. ktoré bolo
zamenené. i tc, .za ktoré bolo zamenené.
nech bude zasvätene Pánovi.

ll. Jestliže by kto sľúbil zviera ne
čisté. ktoré Pánovi obetovune byť nemô
že. nech ho privedie pred kňaza.

13. ktorý nech rozsúdi. či je dobre.
a či 116a uatamvi cenu.

18. A. ]estli iu bude chcieť dat ten.
ktorý obetuje. nech pridá nad tu cenu
ešte platil čiastku.

l-i. Keby kto sľúbil svol'dOm a po
svätnl Pánovi. nech ho obliadne kňaz.

') "ehm len“ by hovldoItýdl. ktoreaaobe- MW
dú.km di znicilPam.tuid Plnovl. aľdbll. ka!

neehlewlte. (Nech—celeBenedict-toaletu
na oltari.)
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či je dobrý alebo zlý. a dľa ceny. ktorú
on ustanoví. neck bude predaný.

15. A keby _. který sľúbil. chcel
ho vymenit, nech da platu čiastku nad
cenu a dom bude lebo.

ió. Ked kto pole zo svoiho majetku
sľúbil a zasvätil Pánom nech sa ocenl
dľa miery. koľko sa na 'ňom zaseie: jest
li sa tridsat korcov') jačmeňa vysieva
na tel roli. za pltdesiat siklov striebra
nech bude predaná.

". Jestli hneď od začiatku milostivá—
ho roku slubil pole. koľko môže stat. na
toľko “nech bude ocenené:

l8. jestli však po nejakom čase: nech
kňaz počlta peniaze 'dľa počtu rokov.
ktoré che zamavala až do milostivého
roku. atonech sa odtlaimez ceny.

19. Keby vymenit chcel pole ten. kto
ho sľúbil.mech pridá plain čiastku peňazl
nad to,ze čo-“bolocenené. a nech si ho
podrží.

20. Jestli by však nechcel vymenit.
niekomu inemu bolo by predané.

vtedy ten. ktorý ho sľlbil. nebude 'ho
meetmi vyheiit.“)

M. fliebekeď pitie ddl mitostlveho
roku. bude zasvätené Pánovi : posvi—
tený mali-.mkprislúcha k právu kňazské

\mu.
22. Jestli pole kúpené. a nie od pred

lkov zdedené. posvätené bolo Pánovi.
23. nech kňaz počíta dľa počtu rokov

až do mllostiveho roku cenu. a nech iu
!dá ten. ktorý ho sľúbil. Pánovi.
* 24. Ale v milostivom roku nech sa
vráti k predošlému pánovi. ktorý ho pre
dal. a mal za diel svoiho dedičstva.

25. Každú Cena nech bude slklom
svätyne vážená. _Skel|na dvadsat obo
lov. (2. Mail. 30.13.34. Moli. &.47.)

') Výkuone určovalo sa dľa ceny. lak

alebo1.0ala = 393.3 |||. (dh iných zel. z"UholDľa Vuilaty: Jestli to svole pole sľúbil a ne—
mv to bolouuplt obdriat:

: keď kňazi to pole pred mliostivým rokem ere
lelnasa viacdoetat ldlo prvima “novi

ale kňazom.—Dľahebr. inak: AkN' a umeni.
ale ho predsa niekomupredl. ono nudu bvt via.
cel vymenené.
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26. Prvorodených veci, ktoré Pano-i

45

30. Všetky desiatky zeme, či : obilia,
vi prislúchajú, nikto nebude môcť po- 1 ovocia stromov, sú Pánove a jemu sú
svatit a sľúbiť: či je to vôl alebo ovca,'posvatené.
Pánove sú. 31. Ale keby kto chcel vymeniť svoje

27. Jestliže je to zviera nečisté,) nech ldesiatky, nech pridá ich piatu čiastku.
ho vymení, kto obetoval, ako ho oceniš, 32. Všetky desiatky z volov a ovuec
a nech pridá piatu čiastku ceny: jestli ho a kozi a zo všetkého, čo pod pastierovou
nebude chciet vymenit, nech bude pre- palicou prechádza,“) čo desiate prijde,
dané druhému, za čo bolo od teba ce- nech bude posvätené Pánovi.
nené. 33. Nech sa nevyberá ani dobré ani

28. Ni zo všetkého toho, čo sa Pá- zlé ani jednozadruhé nech sa neeamenl:
novi posvlcuje, ) človek, alebo zviera. ljestli by predsa niekto zamenil, ito, kto
alebo pole
menené. raz bude tak posvätené,
nech svätosvaté bude Pánovi.

29. A nič zo všetkého posvätenia, kto
ré sa obetujú od človeka, nech nebude
vymenené ale nech smrťou umrie.“)

') Prvorodené : čistých zvierat. ktoré sú pre
nelakú vadu nečisté. Nečisté zvierata nemohlv
byť ani sľubom aasvltenč.
prvorodenéosllltko malo byť menené.

') Reč le o kliatbou Bohu zasvätených veciach.
ktoré sa od aľubom nosvatených v tom rozoml
\'niú ze nijako nemčiu byt vymenené.

') Reč le o kllatbe. Na koho padla lrilatba. ten

Len na zatvrdlivýeh nem-ia e!

ečgemôže byt predané, ani vy- ' ré bolo zamenené, i to, za ktoré bolo zamenené, nech bude posvätené Pánovi a
nebude vyplácané.

34. Tieto sú prikázania, ktoré priká
zal Pán Mojžišovi na hore Sinai pre
synov izraelských.

nemohol byť vykúpený. ale musel umrieť. Túto
kliatbu v_vkonlvela vrchnosť s ľudom ku ctl Botel

t ov Boha a často spolu
l svoho ľudu: ku pr. na [zradakých modlároch
(V. Moji. 13. 16; Sln. ]. Kr“. 15.)

') Pastier. vypúšťalúci stádo na našu. pozdvi—
hnutou palicou ho počita Teda: Bez vyberania.

lako zvierata pri počitani prijdú
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ŠTVRTÁ KNIHA MOJŽIŠOVA.

NUMERI.

—_-——

Grécky a latinský preklad nazýva štvrtú knihu Mojžišovu ,Numen'. tojest .,Počty'.

preto. že sa hneď na začiatku „putuje sčítanie synov izraelských, súeich do boja,Rabbini dali tejto knihe meno , a púšti“, lebo o isuje udalosti ztoho času. v ktorom
lud izraelský na púšti putoval, od očiatku druh ho mesiaca'druhého roku po 'eho
vyjdení z Egypta. až do konca Sty dsatročneho jeho meškania na púští, číže do
prvého dňa jedenasteho mesiaca štyridsiateho roku; teda kniha obsahuje pribehy 39
rokov. Nie všetky osudy izraelitov podava svät spisovatel v tejto knihe. ale len tie.
ktoré sa bezprostredne a najbližšie týkaly od oha prisľúbeného spasenia pokolenia
ludskeho, ktoré izraelíti “setkym národom zachovat mali.

Celý obsah štvrtej knihy Mojžišovej môžeme na tri čiastky rozdelil.
Prva čiastka od !, l.„ M, 45. rozprava nám o tom. čo sa dialo. prv než Pán

Boh odbojný a zavše reptajtici národ zavrhol. (1, l. _M, 45.).
Druha čiastka opisuje. ako blúdilo a túlala sa to pokolenie zavržene a same na

seba zanechané. (l5, l.——20.l3.).

Tretia čiastka konečne zavrsuLe príbehy z času meškania židov na púšti, rozpra—
vzaótirnudalostí zo štyridsiateho ro u. od jeho prvého až do jedenásteho mesiaca'( . l. 36. IB.).

HLAVA ]. žatít pokolení a domov vo svojich ro
. . . . doch. ) 
““"": """" “udáva"; Wie "Oko“ 5. ktorýchmenású tieto: z (pokole

'“" LM“ “' km “v“ nia) RubenovhoElisur. syn Sedeurav;
1. A Pán hovoril Mojžišovi na púšti 6. zo Simeonovho. Salamíel, syn Su

Sinaí v stánku t'tmluvy, prvého dňa dru-krisaddaí;
ltého mesiaca. v druhom roku po ich 7. z Júdovho. Nahasson. syn Amina
vyidenl z Egypta a riekol: dabov; _

2. Spočítajte všetko množstvo synnv 8. z lzacharovho, Natanael. syn Suar;
izraelských po ich pokoleniach a do-! 9. zo Zabulonovho, Eliab, syn Helo
moch') dla mícn každého. všetko. čo je nov.
mužského pohlavia. 10. Zo synov 10zefových. z Efrai

3. Od dvadsiateho roku a vyše, vše-'movho Ellsama. syn Ammiudov; z Ma
tkých silných mužov ?. Izraela, a sčltajte nassesovho Gamaliel, syn Fadassurov;
ich po ich kútoch. ty a Aron. ' II. z Beniaminovho Abidau. syn Oe

4. A s vami nech budú:) knic—deonov:

') Ľud izraelský bol podelený na dvanistoro! ') lieh,: A bude : val-l : každého pokolenia
pokolent. tieto zas na rody. domy alebo beladl. Jeden tnttt. ktorý by predný bol v dome avoltch

') Budú vam prl ačltanl panthat. otcov.
Hana av. Stare—azakona. II. 4
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[Z. z llanovho Ahiezer, syn Ammi— 28. Zo synov ízacharových, po ich
saddai; irodoch a čeľadiach a po domoch ich ro—

l3. z Asserovho Fegiel. syn Ochra—ídov dľa mien od dvadsiateho roku a
nov; lvyše, všetkých, ktorí môžu ísť do boja,

14. z Uádovho Eliasai, syn Duelov; ; 29. napočítané bolo patdesiatštyritisíc
15. z Neitalimovho Ahira, syn Ena-Ištyristo.

nov. 30. 20 synov Zabuíonových po ro
16. Toto sú najznamenitejšie kniežatá doch a čeľadiach a po domoch ich rodov

obce po svojich pokoleniach a rodoch, napočítaných bolo podľa mien od dva
a jako hlavy vojska izraelského;') dsiatcho roku a vyše, všetkých, ktorí

l7. tých vzal Mojžiš a Aron so vše-mohli ísť do boja,
tkým mnoistvom ľudu; | 31. päťdesiatsedemtisíc štyristo.

18. a shromaždili ich prvého dňa dru—' 32. Zo synov Jozefových, synov B
hého mesiaca a spočítali po rodoch a do- :íraimových po rodoch a čeľadiach a po
moch a čeľadiacli & hlavách a menáchjdomoch ich rodov načítaných bolo dľa
všetkých, od dvadsiateho roku a vyšqjmien od dvadsiateho roku a vyše. vše

19. jako prikázal Pán Mojžišovi. Tak tkých, ktorí mohli ist do boja.
spočítanľ boli na púšti Sinai. 33. štyridsattislc päťsto.

20. Z Rubena, prvorodeného lzrae- 34. Potom synov Manassesových po
íovho, po ich rodoch a čeľadiach a po ' rodoch a čeľadiach a po domoch ich ro
domoch a dľa mien po hlavách všetkých |do_v načítaných bolo dľa mien od dva
mužského pohlavia od dvadsiateho roku 'dsrateho roku a vyše. všetkých. ktorí

a vzylšešvyšetäýcthšgttgr:m:;itlštlst do boja, ;mošiši ířtáio äojař i d. ľ'l sa ISC o. . n sa va 15c vesto.
22. Zo synov Simeonových po ich 36. Zo synov Beniamšnových po ro

rodoch a čeľadiach a po domoch ich ro- doch a čeľadiach a domoch ich rodov.

dov napočítaných bolo podľa mien poínačítaných bolo dľa mien od dvadsiate—
hlavach všetkých mužského pohlavia. ho roku a vyše. všetkých. ktorí mohli ist

od dvadsiateho roku a vyše. všetkých, _ _ _ _ _ _

km;; mgähtl:jľsľdá) ngtatisl t. t ŠŠ. gidsaľpattäíc stynsotä). h čeľ.. esmtev criso. . osynov anpor oc a a
24. Zo synov Gadových po ich ro—diach a po domoch ich rodov načítaných

doch a čeľadiach a po domoch ich rodovibolo dľa mien od dvadsiateho roku a
načítaných bolo dľa mien všetkých od vyše, všetkých. ktorl_mohli ísťdo boja.

dvadsiateho roku a vyše, všetkých, ktorí; 39. šzeštdesiatdvatisľcsedemsto. Od]mohli ist do boja, 40. synov Asserových po rod *
25. štyridsatpattisíc šesťsto päťdesiatke: čeľadiach a po domoch ich rodov na
26. Zo synov Judových po ich rodoch 1čítaných bolo dľa mien od dvadsiateho

a čeľadlach a po domoCh ich rodov na-'roku a vyše. všetkých, ktorí mohli íst do
čítaných bolo dľa mien od dvadsiateho .boja,

roku a vyše, všetkých, ktorí mohli ísť do 21. JÉtg'ridsaittisíľž?tšllsícpäšsto.synov e imov ch po ro—
27. načítané bolo sedemdesiatštyriti— doch a čeľadiach a po domoch ich rodov

síc šesťsto. 'načítaných bolo dľa mien od d\ adsiate—
'ho roku a vyše. všetkých. ktorí mohli íst

') "obr..- Hlavy tisícov izraelských. Hlavy do- do boja. _
mov"koľkoMHM “= It!-vmw-Milý-l 43. patdesiattrih'síc štyristo.
:::Lzavknlehtmí.lTeda v mkolí boli sudcovia.vo 44. Títo sú, ktorých čítali Mojžiš
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a Aron a dvanásť kniežat izraelských, gmoch a svojich rodoch okolo stánku
každého po domoch ich rodov od dva—;úmluvyf)
dsiateho roku a vyše. ktori mohli isť do 3. K východu nech Juda rozloží stán
boja. ky po húíoch svojho vojska: a knieža

45. šesťstotritisíc päťsto päťdesiatmu— jeho synov nech bude Nahasson. syn
žov. |Aminadabov.

46. Ale Levlti día svojho pokolenia] 4. A počet všetkých bojovnikov jeho
a svojich čeladi neboli s nimi spo- ľudu bol sedemdesiatštyritislc šesťsto.
čitanl.') 3. Vedľa neho nech sa položia : po

47. A Pán hovoril Mojžišovi a riekoi: kolenia izacharovho. ktorých knieža bol
48. Pokolenia Levitskeho nepočítaj a ,.Natanael syn Snarov.

ich počtu neklad' so synami izraelskými;: 6. A počet všetkých jeho bojovnikov
49. ale ustanov ich nad stánkom ú- bol päťdesiatštyritisíc štyristo.

mluvy anad všetkými jeho nádobami,a . 7. V pokolení Zabulona bol knieža
nad všetkými vecmi. ktoré k svätej služ-' Eliab. syn Helenov.
be prináležia. Oni nech nosia stánok i 8. Všetkého vojska bojovníkov z jeho
všetko jeho náradie: a nech tam konajú rudu bolo päťdesiatsedemtisic štyristo.
službu a okolo stánku nech sa kladú. * 9. Všetký.ch ktorí v ležaní Judovom

50. Keď sa s miesta bude mať hýbať. sčítaní boli. bolo stoosemdesiatšosťtisic
nech stánok složia Leviti: keď sa bude štyristo: a tí nech hui za húiom prví sa

mať klásťě nech ho postavia. kto by pohnúř) _,
z cudzích ) pristúpil (k stánku). nech 10. V ležaní synov Rubenový ch
bude zabitý. k poludniu bude knieža Elisur. syn So

51. A synovia izraelskí nech sa kladú deurov.
v ležaní kazdý po húíoch a rolách svoj— 11. a všetkého vojska jeho bojovni
-ho vojska.“) kov. ktorí boli sčitanl. bolo štyridsať—

52. A Levíti nech sa kladú okolo šesttisíc päťsto.

stánku. aby neprišlo rozhnevanie (moje) 12. Vedľa neho položia sa z pokole
na shromaždenie synov izraelských.'.)a nia Simeonovho: ktorých knieža bol
nech držia stráž u stánku svedectva. Salamiel. syn Surrisadda.

53. Teda synovia izraelskí učinili všet— 13. A všetkého vojska jeho bojovni
ko tak. ako Pán prikázal Mojžišovi. ;kov. ktorí boli sčltani. bolo päťdesiat

deväťtisíc tristo.
HLAVA 2. . 14. V pokolení Gádovom knieža bol
_ . .Eliasal. syn Duelov.

"mmm“ ““““ "mm**" ' “*““ ' 15. A všetkého vojska jeho bojovni
[ A Páll hovoril MOÍŽÍŠOVia Aro—kov. ktori boli sčítaní. bolo šty ridsať

novi. a riekol: päťtisíc šeststopáťdesiat.
2- SYHOVÍGizraelskí nech sa kladú 16. Všetci. ktorív ležaní Rubenovom

každý pri svoiom high; svoiom volen-,-bo|i sčltanl. stopäťdesiattisic a tislcštyri

skom znamení a svo1e| zástave po do-. * ') na";u 5mm ummu budusa kltsťmdý pod: mou. orl práporeI domu
') Levití mail sldtlť stánku dmlm . kinom. 'svolho otca. — Cele množstvo synov izraelských

nie olen6 holou štvoro loan! (tiborborov). Ku
') Nlo Lovíts. ktorý lodlno má práva konst dt malo svolu osobltni zástavu pretrl pokolenia

slu by"pri stánku. ||de pokolenie malo svoí menší vojenský
szr A budú sa klásť synovia izraelskí. znak.

mm 0 syolornnum.. um pod svojimpri-'n“ ') Prve ležanie || východne]mane stánku ||.mbolo Jodovo.: posunulo : pokolenia:Wolťch hd oc.
w') Keby niektorý lzrsollta bez úcty priblisko Juda. [sochu na pravo . Zebulon na ľavo. Ked
(uzlom svol stin „brans Most.. tento Mbt! llol napred.

4.
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stopäťdesiat po svojich húioch, nech na ;novom sčítant, boto stopäťdesiatsedem—
druhom mieste vytiahnu. tisíc šesťsto; a tí vytiahnu posledni.

17. Potom nech sa zdvihne svede- 32. To je počet synov izraelských po
ctvo skrze služby--Levltov. a ich húfy, ,domoch ich rodov a po hútoch rozdele
jako ho postavily. tak nech ho i složia. iného vojska: šeststotritisíc pätstopät
Každý na svojom mieste a vo svojom "desiat. )
rade pôjde. *) 33. Ale Levíti neboli-spočitaní medzi

18. K západu nech budú stany synov synov izraelských; lebo tak prikázal
Eiraimových. ktorých knieža bol Elisa-“Pán Mojžišovi.
ma, syn Anuniudov. 34. A synovia izraelskí učinili všetko

19. Všetkého vojska jeho bojovni—,dla toho. čo Pán prikázal. Porozkladali
kov, ktori boli sčítaní. bolo štyridsattisíc istanky po svojich hútoch a tlahlt po če—
pätsto. .ludiach a domoch svojich otcov.!)

20. A s nimi pokolenie synov Manas
sesových. ktorých knieža bol Gamaliel. HLAVA 3_
syn Fadassurov. _ _ . _

ZI A všetkého vojska jeho bojovní—' Sčítanie Levituv a_rozdelunte |cl| povinnosti;
kov. ktori boli sčítaní,bolo tridsatdva- ““Memommm
tisíc dvesto. !. Tieto sú rody Aronove a Mojži

.V pokolenl synov Beniaminových 'šove"') za času. keď Pán hovoril s Moj
knieža bol Abidan._,syn Gedeonov. žišom na hore Sinai.

23. A všetkého vojska jeho bojovní-l ?. Atieto Sú mená synov ÁfODOVýChi
kov. ktorí boli sčítaní. bolo tridsatpät-ljeho prvorodený'Nadab, potom Abiu a
tisíc štyristo. IElmar a Itmnar. (Ľxot. 6. 23.)

24. A všetci. ktorí boli v ležaní Eira- 3. Tieto sú mená synov Aronových.
tmavom sčítaní. stoosemtisic sto: po kňazov. ktorí boli pomazaní a ktorých
svojich tiútoch nech treti vytiahnu. ruky boly naplnené') a posvätené. aby

25. K polnočnej strane položili sa sy- ' úrad kňazský konali.
novia Danoví, ktorých knieža bol Ahi-l 4. Ale Nadab a Abin zomreli bez
ezer. s_vnAmmisada. detí. keď na púšti Sinai pred obličajom

26. Všetkého vojska jeho bojovníkov, %Pánovým cudzi oheň obetovali: a preto
ktorí boli sčítaní. bolo šestdesiatdvatistckonali kňazský úrad Eleazar a ltamar
sedemsto. pred Aronom. svojim otcom.

27. Vedia neho položili sa z pokole- (3. Metz. m. 1. 2; Paral- 24. 2-)
nia Asserovho. ktorych knieža bot Pezi- 5. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
et. syn ()chranov. 6. Prived' pokolenie Levi a postav ich

28. Všetkého vojska jeho bojovnikov, pred Aronom. kňazom. aby mu prislu
ktorí boli sčítaní bolo štyridsattisíc a ti- hovali a stráž držali.“)
stcpätsto.

! ') to je summa synov Izraelský ch po domoch

k 29' Z po'm'aúa synov Neftalimových _íchotcov. všetkých sčítanýcb v celom vojsku ponieža hol Ahira. syn Enanov. ich barochmam
3(j_ Všetkého vojska jeho bojovníkov ') Ti mto krásne apravideln smtavenýmlzraotakým Sikoru ortoodobttuie sv. avel Amitol ho

bolo pätdesiattritisic štyristo. lulúeu Cirkev Kristovu.ktorá je vo svojom cel

3L Všetkých ktorí boli V ležaní Da- ,ku Dr)“ tak dobre srlndená. usporiadanú.(Kol.
"— ' ') Rod Armov nazýva sa i rodom Mottilovi'm

') "obr.: Potom pôjde stánok úmluvy .\ v—olpreto. ze s\novia Ármovi nastuymatl \! kňazstve.
akom Lultov vvrostrod všetka!) vojska Jakým ktoré Boh skrze Mouth ustanmíL
Dortylkom.klas( sa budú. tuhým Dom. kazdý. ) Naoineněobetnýmt darmi v dei) mwätenla
\ \ s\nhm šíku pod avalon “Stavali. Prí stánku \\ cdncha.
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7. a obstarávali všetko. čo ku službe
obce pred stánkom svedectva prináleží.

8. a opatrovali nádoby stanicu.. Ito—*
najac v ňom službu.

9. Teda daj za dar Levltov [)
lll. Aronovi a jeho synom. ktorým

boli dani zo synov izraelských. Árona

však a jeho synov ustanovil nad služ-i
bou kňažskou. Cudzl. ktorý by k službe
pristúpil nech umre.)

ll. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
l2. Ja som vzal Levitov zo synov

izraelských na miesto každého prvoro
deného. ktorý otvára život medzi sy—
nami izraelskými. preto budú Levlti
moji.

l3. Lebo moje je každé prvorodené:
od toho dňa. keď som pobil prvorode
ných v zemi egyptskej: posvätil som si
všetko. čo sa v Izraeli narodi od človeka
až do hoväda. moji sú: ja som Pán.

(2. Mojž. B. 2.)

N. A*?“ hovoril Mojžišovina púšti|
Sinal a riekol:

l5. Sčítaj synov Levi podla domov
ich otcov a po čcladiach každého muž—'
ského od jedného mesiaca a vyšeŕ')
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22. A načítané ich bolo všetkých
mužského pohlavia od jedného mesiaca
a vyše. sedemtisic pátstvo. .

23. 11 nech kladú za stánkom k zá—
'pad“.

24. pod kniežaťom Elisaiom. synom
Laelovým.

25. abudú mat stráž pri stánku ú—
mluvy,

Z6. nad samým stánkom a jeho po
krytím, nad zastrenlm, ktore sa rozta—
huje predo dvermi stánku úmluvy a
nad kobe'rcami siene: i nad zastrenlm.
ktoré sa vešia u vchodu siene stánkovej.
a nad všetkým. čo patri k službe oltára.
nad povrazmi stánku ;: nad všetkým
jeho náradím.

27. Rodina Kaat bude mat čeľad
Amramitskú a Jezaritskú a l'lebronltskú
a Ozielitskú. To sú čeladi Kaatltov. po—
čítané po svojich menách.

28. Všetkých mužského pohlavia od
jedného mesiaca a vyše bolo osemtislc

*,šeststo: ti nech držia stráž pri svätyni.
29. A klásť sa budú k poludnej stra

ne :
30. a ich knieža bude lžlisafau. syn

l6. Mojžiš ich sčital. ako Pán pri-'Ozielov:
kázal.

17. a našli sa synovia Levi dla svo
jich mien: Gerson a Kaat a Merari.

3l. a nech opatrujú archu. i stôl a
sv;etnik. oltáre a nádoby svätyne. s kto

rý mi sa služba koná. a oponu.') ivšetko
(2. MOiž-6. 16) také náradie. )

IS. Synovia Gersonovi: Lebni a Se
mei.

32. A knieža nad kniežaty Levitský
mi. Eleazar. syn Árona, kňaza. nech

l9. Synovia Kantovi: Amram a Je—bude ustanovený nad tými. ktorí držia
zaar. Hebron a Oziel.

20. Synovia Merari: Moholi a Musi.
21. Od Gersona boli dve čeladi. Leb—.

nitská a Semejská.

') Preto nuhahl sa \ hebrelskorn:darovaní.

Najskor (install ešte pon||xl;||lk0\ : ..“l'udu (Joz.z'gärjml'h'll'o .Esdr.10...20.r

') T. ). kto okrom Lu hov orvwázll b_\ sa \\—
konávat sluzbu kňazskú. nech je synom smrtl.

') Le \ted_\ matka už bola člstá. lebo p'no—
rodml. ktorých miesto nastúpil! lhevill \ tom
veku sa vykupmali l-l. Moji. l8. lb.). naposledy.
lobo počet Leutov od tohoto veku počtu onom-'
daných zadam edal

stráž pri svätyni.
33. ()d Merari však bola čelad Mo

holitská a Musitská. sčitaná po svojich
ľmenách.

34. Všetkých mužského pohlavia od
jedného mesiaca a vyše. bolo šesttislc
dvesto.

35. lch knieža.
ielov:
strane.

36. Pod ich opaterou budú dosky
') Pred svátyhu svätých.
*) Ktoré prináležl k svltynl.

Suriel. syn Abiha
tl nech sa kladú k polnočne]



54 ŠTYRTA KNIH

stánku a žrde a stlpy a ich podstavce a
všetko. čo k takej službe prislúcha.

37. ! stlpy predsiene so svojimi pod
stavcami a koliky s povrazmi.

38. Pred stánkom úmluvy. tojest nai
východnej strane nech sa položia Moj—*
žiš a Aron so svojimi synmi. ktori držia
stráž pri svätyni medzi synami izrael
skými: keby kto iný pristúpil, zomre.

39. Všetkých Levltov. ktorých Moj—
žiš a Aron dla prikazu Pánovho sči—
tali, po ich čeladiach, mužského pohla—
\ia od jedného mesiaca a vyše, bOlOl
dvadsatdvatisic. [)

40. A Pán riekol Mojžišovi: Sčítaj
prvorodených mužského pohlavia medzi
synmi izraelskými od jedného mesiaca a
vyše. a budeš mať ich počet.

41. A vezmi mi Levitov miesto všet
kých prvorodených medzi synov izrael—
ských: ja som Pán, a ich hovädá miesto
všetkých prvorodených medzi hovádami
synov izraelských.

42. Mojžiš spočítal, ako Pán priká—
zal. prvorodených medzi synami izrael
skými.

43. A bolo mužských dla ich mien od
jedného mesiaca a vyše dvaadvadsať
tisic dvestosedemdesiattri.

44. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
45. Vezmi Levitov miesto prvoro

dených zo synov izraelských, a hovädá
Levltov miesto ich hovied, a budú Levlti
moji. .la som Pán.

46. Za výmenu však tých dvatose—
demdesiatichtroch, ktori zbývajli nad
počet Levltov z prvorodených synov iz
raelských. '

47. vezmi päť siklov od každej hlavy|
dla váhy chrámovej. Sikel má dvadsat'
obalov. (z. Mojž. 3), la.)

48. A daj peniaze Aronovi a jeho sy—
nom. ako cenu za tých. ktori zvyšovali. [

') Do tohoto počtu nie sú zahmutl kňazia. lebo!

nenastuaulil na miesto prvorodeuých. Ale sununaiov v 22. za 34. 1022300 Tak teda vo vý—
sledku udáva sa Okrúhly počet. ako 4. Molž. !. 26. '
Na 3. 43. prvorodeuých bolo viac než Le\ltov o
273. ktori po 5 siklov boli vykupovani.

l
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49. Tu vzal Mojžiš peniaze za tých
ktori zvyšovali a ktorých vymenili od
Levltov. *)

50. Miesto prvorodených“) synov iz
raelských. tislctristošesťdesiatpáť sik—
lov, dla váhy chrámovej,

51. a dal ich Aronovi a jeho synom,
dla slova. ktoré mu prikázal Pán.

HLAVA 4.

Povinnosti Levltov pri odmišaul svätyne :
jej náradia.

]. A Pán hovoril Mojžišovi a Arono
vi a riekol:

2. Vezmi celý počet synov Kaatovy'ch
z prostred Levltov po ich domoch a če
ladiach.

3. Od tridsiateho roku a vyše, až do
päťdesiateho, všetkých. ktori vchádzajú,

aby stáli a posluhovali v stánku úmluvy.4. Táto je služba synov Kaatových.
Do stánku úmluvy a svätyne svätých.

5. nech vojdú Aron a jeho synovia,
keď by sa malo vojsko s miesta pohnúť,
a snlmu oponu ktorá visl predo dvermi,
a ňou obvinú archu svedoctva,

6. a nad to dajú prikrý vadlo z mo
drých kožl a s vrchu rozprestrú rúcho
zo samého hyacintu a prestrčia žrdi.

7. Aj stôl predloženia nech obvinil
růchom zo samého hyacintu, a položia
naň kaditeľnice a mažiarky, poháre a
čiase k nalievaniu mokrých obetl: chleby
nech ustavične na ňom budú:

8. a nech prestrú na to rúcho : červen
a prikryjú to prikryvadlom : modrých

\kožl. a prestrčia žrdi.
9. Nech vezmú i rúcho z hyacintu a

prikryjú svietnik s lampaml a s ich štip
'caml kliešťami a všetkými nádobami na
olej. ktoré sú k opatrovaniu lámp po
trebné:

10. A na to na všetko nech dajú pri

') Takže nemuseli s Levitanu konať službu.
') Zvylulúdch.
') Heim: Táto je služba synov Kant url stán

ku |imluvy svätyne svltých.
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kryvadlom : modrých koži, a prestrčia 2.3. od tridsiateho roku a vyše. až do
žrdky. päťdesiateho. Spočítaj všetkých, ktorí

11. Aj zlatý stôl nech obalia rúchom vchádzajú & posluhujú pri stánku úmlu—
z hyaciutu, a nad to rozprätrú prikry- vy.
vadlo z modrých koží a prätrčja žrdky. 24. Táto je práca čeladi Gersonovej,

12. Všetky nádoby, ktoré sa potrebu- 25. aby niesli koberce stánku a stre
jú pri službe vo svätyni, nech zavinú do chu“) úmluvy. iné prikryvadlo. a ktoré
rúcha z hyaciutu a roztiahnu nato pri- je na všetkom prikryvadlo z modrých
kryvadlozmodrých kožlaprestrčia žrdi. koží. zastieradlo. ktoré visí u vchodu

13. Ale aj oltár') vyčistia od mpola do stánku úmluvy.
a zavinú ho do šarlátového rúcha. 26. Koberce siene a oponu. ktorá je

14. a položia s ním všetky nádoby, pri vchode pred stánkom. Všetko, čo
ktoré sa pri službe na ňom potrebúvajú.lk oltáru?) prináleží, povrazy a nádoby
totižto nádoby na uhlie. vidličky a vidly. .služby Božej.
háky a lopatky. Všetky oltárne nádoby 27. Podľa rozkazu Árona a jeho sy
spolu nech prikryjú prikryvadlom z mo- nov ponesú synovia Gersonovi: a každý
drých koží a prestrčia žrdky. .necli vie, ktoré bremenomávziat naseba.

15. A ked Aron a jeho synovia obvi-_ 28. To je služba čeladi Gersonovcov
||ú svätyňu a všetky jej nádoby a už by v stánku úmluvy. a nech budú pod ru—
sa maly hýbať vojská, vtedy nech prijdú .kou ltamara. syna Árona, kňaza.
synovia Kaat, aby niesli tie zabalené 29. Aj synov Merari sčítaj po čeľa
veci: ale nech sa nedotknú nádob svä- diach a domoch ich otcov
tyne, aby nezomreli; 30. Od tridsiatich rokov a vyše, až

16. nad ktorými nech bude E1eazar,.do roku päťdesiateho. všetkých. ktorí
syn Árona. kňaza. a.jemu nech náleží vchádzajú konať svoj úrad a službu pri
starať sa o olej k pripravovaniu 1ámp,'svedoctve úmluvy.
a o složen:e kadidla a o obeť. ktorá sa; 31. Tieto sú ich bremená: Ponesú do
vždycky ohetuje. a o olej pomazania a sky stánku a jeho žrdky, stlpy a ich po

o všetko. čo k službe stánku prislúcha, |stavce,
a o všetky nádoby. ktoré sú vo svá m.. 32. aj stlpy okolo predsiene s ich pod—

17. A Pán hovoril Mojžišovi a ro-lstavcami a kolami a povrazmi. Všetky
nmi a riekol: nádoby a náradie nech odčltané odoberú

18. Nedajte zahynúť ludu l'íaat z pro- a tak ponsú.
stred Levltov: 33. Tento je úrad čeľadi Merari a

19. ale toto učiňte im. aby žili a ne- služba pri stánku úmluvy: a budú pod

zomreli, ak by sa dotkli svätyne svá- rukou ltamara. syna Árona. kňaza.
tých. Aron a jeho synovia nech vojdúĺ 34. Teda Mojžiš a Áron a kniežatáa sami každému jeho práce ustanovia 'l'udu sčítali synov Kaatových po ich če
a rozdelia, kto čo má niesť. wľadiacha domoch ich otcov,

20. lnl nech zo všetečnosti nehladiai 35. od tridsiateho roku a vyše, až do
na veci. ktoré sú v svätyni. prv než roku päťdesiateho. všetkých. ktorí uchá
budú zabalené; ináč zomrú. dzajú konať službu pri stánku úmluvy:

21. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol: 36. a našlo sa ich dvatislc sedemsto
22. Vezmi | celý počet synov Oerso- päťdesiat.

nových po ich domoch i rodinách a če—
ladiach, ') "obr.: Noslt budil koberce príbytku : stá—

nok úmluvy s jeho orlkrytťrn a orllrrytíe : koží
tluvočlch. ktoré le zvrchu na tlom . zastieracia.

') Oltár zápalnýdl obetí. ' ') K oltáru zápalných obeti.



37. To je počet ludi Kaatovy'ch. kto
ri vchádzajú do stánku úmluvy: tých
sčltal Mojžiš a Aron na slovo Pánovo
skrze Mojžiša.

38. Sčítani boli aj synovia Gersonovi
po čeladiach a domoch ich octov.

39. od tridsiateho roku a vyše. až do
päťdesiateho. všetci, ktori vchádzajú
slúžiť pri stánku úmluvy:

40. a našlo sa ich dvatislc šesťsto—
tridsat.

41. Tento je lud (iersonovcov. kto
rých Mojžiš a Aron na slovo Pánovo

spočitaii. !
42. Sčltanl sú aj synovia Merari pol

čeľadiach a domoch ich otcov. !

S'I'VR'l'Á KNIHA MUJZISUVA

aby ho nepoškvrniii, ponevác medzi va
mi prebývam.

4. A učinili tak synovia izraelski a
vyhnali ich von ža stany, jako Pán po
vedal Mojžišovi.

5. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
6. Povedz synom izraelským: Muž

alebo žena keď sa dopustí niektorého
zo všelijakých tých hriechov. ake l'udia
páchajú.') z nedbanlivosti prestúpi pri
kázanie Pánovu a tak zhreši.

7. nech vyzná svoj hriech a vráti
hlavnú vec a nad to i piatu čast tomu.!)
proti komu sa prehrešil.

8. Ale keby nebolo toho. kto to má
prijat.“ nech dá Pánovi. a bude to kňa—

43. od tridsiateho roku a vyše._až do'zovo. Vir'imúcbarana. ktorý obetovaný

roku päťdesiateho. všetci. ktori vchá—l
dzajú vykonávat službu stánku úmluvy:

44. a našlo sa ich tritislc dvesto. &
45. To je počet synov Merari. kto

rých Mojžiš a Aron spočítali na rozkaz'
Pánov skrz Mojžiša.

46. Všetkých. ktori boli sčltanl a
ktorých dali menovite sčltat Mojžiš a
Áron a kniežatá izraelské z Levltov po
rodoch a domoch ich otcov.

47. od tridsiateho roku a vyše. až do
roku päťdesiateho. vchádzajúcich ko—
nat služby pri stánku a nosit bremená.

48. bolo spolu osemtlslc pätstoosem—
daiat.

49. Na slovo Pánovo sčltal ich Moj—
žiš. každého dla jeho úradu a bremena.
jako mu Pán prikázal.

HLAVA 5.

Spôsob pri očistení stanov. pri napi-event vln
a pri žene z cudzoložstva podozrievancj.

býva na očistenie. aby bola obeta
smicrenia.

9. | všetky prvotiny, ktoré synovia
izraelskí obetúvajťi. dostanú sa kňazovi:

it!. a čokolvek sa od každého do
svätyne obetuje a kňazovi do rúk dáva.
jeho bude.

i !. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
12. Hovor synom izraelským a po—

vedz im: Muž. ktoreho žena zbiúdila,
a pohrdnúc manželom ')

13. s iným mužom spala. a manžel
nebol by toho dokázal. ale tajne by
bolo cudzoložstvo. a svedkami nemohlo
by sa dosvedčit. preto. že nebola v cu
dzoložstvo pristihnutá:

l4. akže by duch žiarlivosti rozdráž
dil muža proti jeho žene. ktorá alebo je
poškvmena alebo sa krlvým podozre
nlm na ňu siaha.“

ls. nech ju privedie ku kňazovi a
prinesie za ňu obetu. desiatu čast ciy

') .ie tu reč a hriecbocli krádeže klamu-a.

'. A Pán hovoril MOÍŽÍŠOVÍa riekou km;? člsln skryté ““V!“- (Viď"LMGL (LP—7.)
2. Prikáž synom izraelským. nech

vyženú zo stanov každého malo
mocného a toho. ktorý trpi na tok se
mena i ktorý je poškvrnený nad mŕt
vym.

3. ! muža i ženu vyhoďte zo stanu.

, Ukradcnč Veci treba bolo navráti! a okrem
toho ešte platu čast hlavnej mmm nahradit.

') T. ]. keby bol |! umrel. kmnu nieco vute
bolo : nenechal dediča. ktorému by tá ekod- mo
hla byt vynahradená.

') liebe.: A cirapuemaby sa výstupku proti 'ne
mu. (Dokonane cudzoložstvo.)

') Podozrenie. ktoré u
zhl vec a preto ho zlý

ukl-du.emá dokázaného
ie duch roznecuie.
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jačmennej muky: ale nech na ňu nena—
iejc oleja ani nepoiožl kadidla. lebo je
to obet žiarlivosti a prinesený dar, vy
hladávajúci cudzoložstvoJ)

l6. Tu nech ju kňaz obetuje a po
staví pred Pánom.

". a nech naberie"') svätej vody do
hlinenej nádoby :\ hodí do nej trošku ze—
me z podlahy stánku. 3)

!& A keď žena stát bude pred ob—
iičajom Pánovym, odkryje jej hlavu a*
dá jej do rúk obetu pamätnúfa obet
žiarlivosti: a on sám však nech drží
vodu prehorkú.") na ktorú ldiatbu so
zlorcčením shmul.

19. Potom nech ju zaklina a povie:
Ak nespai cudzí muž s tebou a nepo
škvmila si sa opustením manželskej po—
stole. nič ti neuškodí táto prehorkávo—
da. na ktorú som ziorečenia zhrnul.

20. Ale akže: si sa od svojho muža
odklonila. a poškvrnena si a ležala sli
s iným mužom:

2ľ. Nech prijdú na teba tieto kliatby:
Daj ta Pán do kliatby a za priklad vše
tkým vo svojom lude: nech da. aby tvo
je lono hnilo a tvoje brucho puchlo a
rozpučiio sa.

22. Nech vojde voda ziorečenia do
tvojho života. aby tvoje brucho spuchlo
a tvoje lono shniio. A žena nech odpo—
vie: Amen. amen.')

23. A noch napíše kňaz tieto zioreče
nia na list 'a srnyje ich tou prehorkou
vodou. do ktorej zloreč_eniashrnui.

24. a podá jej vypit.') Keď ju vypila.
25. nech kňaz vezme z jej rúk obetu

žiarlivosti a pozdvihne ju pred Pánom
a položí na oltár: ale tak. že najprv

26. vezme za hrst obety z toho. čo

') Hr.-br.: obeť sucha. pamätnú. n\odzlihica na
pamat neprdvost

') Z medeného umyvadla.
') Voda a zem (prach) mah lu naplnit Mahou

Božou a pohnut k uprimudmu vyznaniu pravds.
T. ). uvodzujiicu na pani-lt spáchaný hriech.

"Preindsledks preborkd lebo kiiaz nad ňou
tie ualludzueišie kliatby a zioreeeuia v'.\rlekoi

') Tokio tak je. = Tak nech sa stane.
') Po obete. l'lebr. pokačuje: A vojde do nej

voda zlorečenia na hnrkosť.
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sa obetuje. a zapáli na oltárit') :\ tak
da vypiť žene tú prehorkú vodu.

27. Keď ju vypila. jestliže je poškvr—
znená. a pohrdnúc vlastným mužom pre—
vlnila sa cudzoložstvom. rozijde sa po

lnej voda zlorečenia, takže jej brucho
napuclme a jej lono vyhnije a tá žena
bude v kiiatbe a _napríklad všetkému

:l'udu.
28. Ak že sa nepoškvrnila. nepoškodí

jej. a bude rodiť deti?)
29. Tento je zákon o žiarlivosti. Jest

liže sa žena od svojho muža odklonila a
bola by poškvrnena.

30. a manžel duchom žiarlivosti po
hnutý priviedol by ju pred obličaj Pánov,
a kňaz vykonal by pri nej všetko. čo je
tu pisané:

3i. manžel bude bez vinyf) a ona
nech ponesie svoju neprávosti)

HLAVA 6.

:Zakon uazareov; spôsob požehnania. ktoré
mali kňazi dám! ludu.

]. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom izraelským. a po

vedz im: Muž. alebo žena. ktorí učinili
sľub.“) že sa zasvätia. a chcú sa Pánovi
oddal :

3. Nech sa vína a všetkého. čo môže
opojit. zdržia. Octa : vina alebo z iného
nápoja“) a ničoho. čo sa z hrozna vytla—
ča. nech nepijů: hrozna sviežeho :\ su
šeného nech nejedia.

') Ostatne patri kňazovi. Táto obet má pohnut
Boha. aby dal vyjavenle pravdy

') Trest teda bol ten. že sa stala ncspôsohnou
it. Po odvolaní sa na súd Bozi manželia sa

sm erill a nechali všetko na Boha. 'lrest ani nemu
sel neomylne nastúpiť: ved najušši zákonodár—
camohol ho dľa múdrosti vszd\ihudt alebo i od

pustit : ohľadu na smicrcnie manzelm :\ ich po
'ko Iné naživanle.') Hoci jeho podozrieunle bolo bez základu

')Ak je vinná
') T. Nazarcov. Nuzir Nazareus je toľko. ako

oddelený. zdržaniivý. Sľub Nazarem učiniť zua
mená: Bohu \.i zvláštnym spôsobom oddal :: od
nizsie spísaných \ecí sa zdržovať. V tejto hl.-ive
le reneč o dočasnom Nuiretstve. Samuel. Samson.
Ján Krstiteľ boli duživotni Nazirei.

') úcta akoohéersrvujdcehonápoja\' čas tam.
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4. Po \šetk) dni. na ktoré sa sľubomiho (kňaz) privedie ku dverám stánku
Pánovi posvitili; nech nejedia žiadnejúmluvy.
veci. ktorá môže byt z vinice, od hroz-ĺ 14. a obetuje jeho obetu Pánovi, roč
na sušeného až do zrna.') iného baránka bez chyby na zápalnú

5. Za celý čas svojho oddelenia nech 'obetu a ročnú ovcu bez vady za hriech
britva neprijde na jeho hlavu. kým sa'a barana bez škvrny na pokojnú obetu.
nedoplni čas, na ktorý saPánovi posvá- 15. A kôš nekvasených chlebov, kto
til. Nech bude svatý a nechá rlast vlasy ré majú byt zapravené olejom, a koláče

svojej hlavy (Santov |:). 5.) lnekvasené pomazané olejom. i mokrá
6. Za celý čas svojho posvätenia obety ku každému.

nech nevojde k mŕtvemu. ) ; 16. Tieto veci nech obetuje kňaz
7. ani nad mŕtvym telom otcovým a pred Pánom, a pripravi obet za hriech.

matkiným a bratovým a sestrlným nech i zápalnú obetu.

sa nepoškvrnl. lebo 1posvätenie jeho 17. Ale barana nech zabije na pokoj
Boha je na jeho hlave. ) 'nú obetu Pánovi, a nech obetuje i kôš

8. Po všetky dni svojho oddelenia nekvasených a mokré obety, ktoré z o
necb bude svatý Pánovi. byčaie k tomu patria.

9. Ale ak by niekto náhlou smrt_0u| 18. Tehdy nech oholia sa nazareovi
pred nim zomrel, poškvrnl sa hlava je- pred dvermi stánku úrnluvy vlasy jeho
ho posvätenia. a hneď') nech ju oholl posvätenia: a (kňaz) nech vezme jeho
v ten deň svojho očisťovania. a zase vlasy a polož) na oheň. ktorý je pod
v siedmy. obetou pokojnom') (Skutk. ap. 21. 24.)

11). A ôsmeho dňa nech prinesie dve| 19. Potom nech vezme varenú lo—
hrdličky, alebo dvoch holúbkov kňazovi patku z barana a jeden nekvasený chlieb
ku dverám stánku úmluvy. -z koša a jeden nekvasený koláč, a dá do

11. A kňaz nech obetuje jedno za. rúk nazareovi. ') keď mu hlava už bude
hriech. a druhého na zápornú obetu-. aloholená.
modll sa za neho. lebo zhrešil nad mŕt- 20. A opät nech vezme všetko od
vymiz“) a posväti jeho hlavu toho-neho. pozdvihne pred obličajom Páno
dňa.“) vý'm: a čo je posvätené, bude kňazovi.

12. A dni jeho oddelenia posvátl Pá- | ako hrudku. ) iktorú oddelit prikázanénovi. obetujúc ročného baránka (a bolo. astehno: )Potomuznazarm bude
hriech; tak. že predošlé dni prijdú na môct vino pit.
zmar. ) preto. že jeho posvätenie po— 21. T'entoje zákon onazareovi. ktorý
šln mené bolo. sľúbil svoju obetu Pánovi za času svojho

1..3 Tento je zákon posvätenia.) Ked|'posvatenia. okrem tých veci, ktoré naj
sa dni ktoré sľubom||ru1 doplnily: nech|de jeho ruka.“) Jako vo svojom srdci

sľúbil. tak nech i vykoná k dokonaniu
svojho posvätenia.

22. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:

') Zladneho mkrmu z hrozna ba ani zrna lnl'
šupiny z ne o.) Ab)“ sa podľa nik"mu Mojžišovho od mŕtvo.
l\' nepoškvrnll. . . _

)Ako nuju'ul kňaz (lll. 51017.31.11.)__mnsl, 23- Povedz Aronow “ leho synomsa nad iných povzniesta celkom “111 Božej oo—
dmhit tak. ah\' an) nad ztratuu otca. matki. bra- . _ , .
ta \e—lrv "c_mú * )Boly pusultene. musely byt

one.
. ') Na znamenie. ze táto obet le je o dar Bohu.
) tiz-br.: Hholi svoiu hlavu \ deti s\Olho očl- ,

stovania: dňa sledmeho oholí ju. ' ' "ľud“ 903411195"'))\'la\lllc od mŕtveho sa poškunll | *) Lopatka pozdvlienla. pravú dľa lll. M012.
') T. 1. od who dňa znovu počítat bude časlT. 32.

jeho posvlltemu. | ) Okřem toho. čo zákon od Nazareta linda.
') T. ). nebudú sa počítat . |môie ) dobrovoľné alebo medzitým aľúbené dary
') T. ). pre obetovanie na kone) nazaretsh'a. pridat.
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Takto budete dávať požehnanie synom
izraelským. a poviete im.

24. Požehnaj ťa Pán a zachovaj ťai
(Z.MolMoji. 40.10)

25. Ukaž ti Pan svoju tvár,') a smi
luj sa nad teboul

26. Obráť Pán svoju tvár k tebe.“)
a daj ti pokoja! 

27. A nech vzývajú moje meno nad
synmi izraelskými, :\ ja ich požehnám!)

HLAVA 7.
Dary dvanásti kniežat pri posviaeani stánkuľ

1. A stalo sa toho dňa. keď Mojžiš
dokonal stánok a vyzdvihol ho: a poma—
zal' | posvätil ho so všetkými jeho nádo—

bami. i oltár a všetky jeho äoby. 19.)

2. obetovali kniežatá izraelské a

hlavy čeľadi. ktorí boli nad každým po- |kolenim. a postavenl nad tými. ktori boli
spočitanl.

3. dary') pred Pánom. šest krytých
vozov a dvanásť volov. Dvojo kniežat
dalo jeden voz. a každý jedného vola.
a obetovali to pred stánkom.

4. Tu riekol Pan Mojžišovi. ,
5. Vezmi tie veci od nich. nech slúžia

k potrebám stánkovým, a daj ich Levi-\
tom podl'a poriadku ich služby.

6. Tedy vzal Mojžiš tie vozy a voly
a dal ich Levitom.

7. Dva vozy a štyri voly dal synom
Gersonovým. dla toho. čo potrebovali.

8. Iné štyri vozy a osem volov dal
synom Merari podľa ich úradov a služ
by. pod rukou ltamara. syna Árona,
kňaza.

9. Ale synom Kaatovým nedal vozov
') "obr.: Osvleť Pin svoju tvár nad tebou.

Svetlo ie obrazom šťastia a života.
akavosti. Nechuť nad niekym svietiť svoju tvúr.
znamena: milosti mu b\ť.

Ochraluid mulata' Od Boha sameho vych za požehnanie. nle
od tých. ktori : jeho nariadenia rleltalú formulu
požehnanh.

') Tie dary boh: kozy a vol). suché obetya
obetnezviera.“ Sucheohetobety boly v strieborných
núdohách. kadidlo v zlatých.
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ani volov: lebo vo svätyni slúžia a nosia
ťarchy na vlastných ramenách.

10. Teda obetovali vodcovia k po
svätenia oltára toho dňa, keď bol poma—
zaný. svoju obetu pred oltárom.

11. Tu riekol Pan Mojžišovi: Všetci
vodcovia nech jeden po druhom každý
svojho dňa. obetujú dary ku posvätenia
oltára.

12. Prvý deň obetoval svoj dar Na—
hasson. syn Aminadabov z pokolenia Ju—

dovho:
13. i boly v ňom jedna strieborna

miska. stotridsať siklov ťažká.') jedna
strieborná čiaša. ktorá mala sedemdesiat
siklov podla vahy chrámovej. obidve
plné bielej múky. zapravenej olejom k 0
beti:

14. Jeden mažiarik') z desiatich si—
klov zlata ). plný vonaveho kadidla.

15. Jeden býk zo stáda a baran. a
jeden ročný baránok na zapalnú obeť:

16. i jeden cap (na obetu) za hriech.
17. A na obeť pokojnú dva voli, plt

baranov. päť capov, päť ročných baran
kov. táto je obeta Nahassóna. syna Ami—
nadabovho.

18. Druhý deň obetoval Natanael.
syn Suarov. vodca z pokolenia Izachar.

19. jednu striebornú misku. ktorá vá—
žila stotridsať siklov. jednu striebornú
čiašu. ktorá mala sedemdesiat siklov.
podľa váhy chrámovej, obidve plné bie
lej múky. zapravenej olejom k obeti:

20. jeden zlatý mažiarik. ktorý mal
desat siklov. plný voňavého kadidla.

21. Jedného býka zo stáda. a jedné
ho barana. a jedného ročného baránka
ku zápalnej obeti.

22. A capa za hriech.
23. A na pokojnú obet dvoch volov,.

1“- pať baranov. päť capov. päť ročných
baránkov: Táto bola obeta Natánaela.
syna Suarovho.

')18915 nam. * (asi) 360 kor. 70 “Nov '
lOlB 5 zr. ul 190 kor.

Hehr.. ah.
' 145.5 nam. = (ad) 410 kor.
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34. 'l'retl den knieža synov Zabulo—
nových. Ľliab. syn Heleov,

25. obetoval jednu striebornú misku,
ktorá vážila stotridsať siklov, jednu
striebornú čiašu. ktorá mala sedemde-'
siat siklov dla váhy chrámovej, obidve'

S'I'VR'I'A KNIHA MUJZISUVA

lov. päť baranov. päť capov. pat roč—
ných baránkov: táto bola obeta Sala
miela, syna Surisaddaiovho.

42. Šiesty deň knieža synov (iaddo—
vých. Eliasai. syn Duelov.

43. obetoval jednu striebornú misku,
plné bielej múky. zapravenej olejom ktorá vážila stotridsať siklov. jednu strie
]: obeti.

26. Jeden zlatý mažiarik. ktorý vážil
desat siklov. plný voňavého kadidla.

27. Jedného býka zo stáda a barana'
a ročného baránka k zápalnej obeti. \

28. A capa za hriech.
29. A na pokojnú obeť dva voli. pät.

baranov. päť kozlov. päť ročných ba—:
ránkov: Táto je obeta Eleaba, syna He
Ionovho.

30. Štvrtý deň knieža synov Rube—
nových. Elisur. syn Sedeurov.

.il. obetoval jednu striebornú misku.
ktorá vážila stotridsať siklov. jednu
striebornú čiašu, ktorá mala sedemde
siat siklov dla váhy chrámovej. obidve
plné bielej múky. zapravenej olejom
k obeti.

32. Jeden z'latý mažiarik. ktorý vá—
žil desať siklov, plný voňavého kadidla.

3.3. Jedného býka zo stáda &barana
a ročného baránka k zápalnej obeti:

34. A capa za hriech.
35. A na pokojné obeti dvoch volov.

päť baranov. päť capov. päť ročných
baránkov: Toto bola obeta Elisura,
syna Sedeurovho.

36. Piaty deň knieža synov Simeo
nových. Salamiel. syn Surisaddaiov

lbornú čiašu. ktorá mala sedemdesiat sik—
lov dla váhy chrámovej. obidve plné
bielej múky, zapravenej olejom k obeti.

44. Jeden zlatý mažiarik, ktorý vá—
žil desať siklov. plný voňavého kadidla.

45. Jedného býka zo stáda a barana
a ročného baránka k zápalnej obeti.

40. A capa za hriech.
47. A na pokojné obety dvoch vo—

lov. päť baranov. päť capov. päť roč—
ných baránkov: táto bola obeta Elia—
zafa. syna Duelovho.

48. Siedmy deň knieža synov Efrai—
movýcb, Blisama. syn Ammiudov.

49. obetoval jednu striebornú misku.
ktorá vážila stotridsať siklov. jednu strie
bornú čiašu. ktorá mala sedemdesiat si
klov dla váhy chrámovej, obidve plné
bielej múky. zapravenej olejom k obeti.

50. Jeden zlatý mažiarik. ktorý vá
žil desať siklov. plný voňavého kadidlo.

5l. Jedného býka zo stáda a barana
a ročného baránka k zápalnej obeti.

52. A capa za hriech.
53. A na pokojné obety dvoch vo—

lov. päť baranov, päť capov. päť roč
ných baránkov: táto bola obeta Elisama.
syna Ammiudovho.

54. Deň ôsmy knieža synov Manasse
37. obetoval jednu sťriebomú mlsku.'sových. Gamaliel. syn Fadassurov.

ktorá vážila stotridsať siklov. jednu
striebornú čiašu. ktorá mala sedemde—
siat siklov dľa váhy chrámovej, obidve
plné bielej múky. zapravenej olejom
k obeti.

38. Jeden zlatý mažiarik. ktorý vá
žil dcsať siklov. plný voňavého kadidla.

39. Jedného býka zo stáda a barana
.a ročného baránka k zápalnej obeti.

40. A capa za hriech.
41. A na pokojné obety dvoch vo

55. obetoval jednú striebornú misku.
ktorá vážila stotridsať siklov. jednu
striebornú čiašu. ktorá mala sedemdesiat
siklov dľa váhy chrámovej. obidve plné
bielej múky, zapravenej olejom _kobeti.

56. Jeden zlatý mažiarik, ktorý vážil
desať siklov. plný voňavého kadidla.

57. Jedného býka zo stáda a barana
a ročného baránka k zápalnej obeti.

58. A capa za hriech. '
59. A na pokojné obety dvoch vo—
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lov, pát baranov. pát capov, päť roč-'
ných baránkov: táto bola'obeta Gamali—
cla. syna Fadassurovho.

60. Deviaty deň knieža synov Ben—
iaminových, Abidau. syn Uedeonov,

61. obetoval jednu striebornú misku,
ktorá vážila sedemdesiat siklov dla váhy
chrámovej. obidve plné bielej múky. za
pravenej olejom k obeti:

62. a jeden zlatý mažiarik, ktorý vá—
žil desať siklov. plný voňavého kadldla.

63. Jedného býka zo stáda a barana
a ročného baránka k zápalnej obeti:

64. a capa za hriech.
65. A na pokojné obety dvoch volov.

pát baranov, päťcapov, päť ročných ba
ránkov: toto bola obeta Abidaua. syna
(iedeonovho.

66. Desiaty deň knieža synov Dano
vých. Ahiczer. syn Ammisaddajov.

67. obetoval jednu striebornú misku.
ktorá važila stotridsať siklov. jednu
striebornú čiašu. ktorá mala sedemdesiat.
siklov dla váhy chrámovej. obidve plné
bielej múky. zapravenej olejom k obeti:

68. Jeden zlatý mažlarik. ktorý vážil
desat siklov. plný vohavého kadidla.

69. Jedného býka zo stáda a barana|
a ročného baránka ku zápalnej obeti:

70. a capa za hriech.
71. A na pokojné obety dvoch volov.

päť baranov. päť capov. päť ročných ba
ránkov: táto bola obeta Ahiezerova.
syna Ammisaddajovho.

' 72. Jedenásty deň knieža synov Asse
rových. Fegiel. syn Ochranov,

73. obetoval jednu strieborná misku.

ktorá vážila stotridsať siklov. jednustriebornú čiašu. ktorá mala sedemdesiat
siklov dla váhy chrámovej. obidve plné
bielcj múky. zapravenej olejom k obeti:

74. jeden zlatý mažiarik. ktorý mal.
desat siklov. plný voňavého kadidla.

75. Jedného býka zo stáda a barana
a ročného baránka k zápalnej obeti:

76. a capa za hriech.
77. A na pokojne obety dvoch volov.

Bl:

pát baranov, päť capov. päť ročných ba
ránkov: toto bola obeta Fegielova. syna
()chramovho.

78. Dvanásty deň knieža-synov Nel
talim, Ahira. syn Enanov,

79. obetoval jednu striebornú misku.
ktorá vážila stotridsať siklov. jednu strie
bornú čiašu, ktorá mala sedemdesiat si—
klov dla váhy chrámovej. obidve plné
múky, zapravenej olejom k obeti:

80. jeden zlatý mažiarik. ktorý vážil
desať siklov. plný voňavého kadidla.

' 81. Jedného býka zo stáda a baranaa ročného baránka k zápalnej obeti:
82. a capa za hriech.
83. A na pokojné obety dvoch volov;

„pát baranov, päť kozlov. pát ročných
'baránkov: toto bola obeta Ahira. syna
|Ľnanovho.

84. Tieto veci obetovaná boly pri po
svätenl oltára od kniežat izraelských
toho dňa. keď bol posvätený: dvanásť

strieborných misiek; dvanásť striebor
ných čiaš; dvanásť zlatých mažiarikov.

& 85. Tak. že stotridsať strieborných
siklov. vážila jedna miska a sedemdesiat
siklov mala jedna čiaša: to jest všetky
stržebomé nádoby spolu maly dvatisíc

lštyristo siklov. dla váhy chrámovej.')
86. Dvanásť zlatých mažiarikov,

plných voňavého kadidla. po desať si
klov vážiac dla váhy chrámovej: tajest
spolu stodvadsať zlatých siklov.!)

87. Dvanásť býkov zo stáda k zápal—
nej obeti. dvanásť baranov. dvanásť
ročných baránkov s ich mokrými“) obe
ťami; dvanásť capov za hriech.

88. Na pokojné obety štyriadvadsať
volov. šesťdesiat baranov. šesťdesiat
capov. šesťdesiat ročných baránkov.
Toto bolo obetovaná na posvätenie ol
tára, ked bol pomazaný.

89. A ked vchádzal Mojžiš do stánku
úmluvy. aby sa radil s Pánom. slýcha!

') 34920 Hlozn. asi 67“) kor
') 1746 kllon. ins—|49110kor. spolu asi "600 K.
') He sach.ými aukre obety sa nespomi
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hlas toho. ktorý hovoril k nemu so sľu-l
tovnice. ktorá bola nad arcbou svedec
tva medzi dvoma Cherublnami. odkiaľ
i hovorieval') s nim.

HLAVA 8

0 wlatrzikoch: lunpádt; odistovanleLevltov
a vovedonie ich do sluzby; vek k službeW0]

]. A Pan hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor s Aronom a povedz mu:

Ked budeš mat vyložiť sedem lámp.
svietnik nech bude postavený na polud
ňajšej strane?) To teda prikaz, aby
lampy obrátené boly k polnočnej strane
proti stolu chlebov predloženia, k tej
strane. ku ktorej je svietnik obrátený,
svietit majú.

3. A Aron učinil tak, a povykladal
lampy na svietnik. ako prikázal Pán
Mojžišovi: )

4. Bola však robota na svietniku
taka: z kutého zlata (bol všetok). istred—
ný stlpec i všetko. čo po oboch bokoch
ramien vychádzalo; podľa 'toho podo
benstva, ktoré Pan Mojžišovi ukázal,
tak spravil svietnik.

5. A Pau hovoril Mojžišovi a riekol:
6. Vezmi Levltov z prostred synov

izraelských a očistí ich,
7. podľa tohoto obradu: Nech sa po—

kropia vodou očistenia a nech oholia
kadejaký vlas na svojom tele.') Potom
nech operu svoje rúcha a očistení budú.

b'. Potom nech vezmú býka zo stáda
a suchú obe! z bielej múky olejom za
pravenej: a druhého býka zo stáda
vezmi ty za hriech. '

9. A postav Levítov pred stánkom
úmluvy. a svolaj všetku obec synov
izraelských.

') Boh.
") "obr.: Keď upaľovat bude! lampy. von m

svietnika ldrnp svietlt ml. — Svidnik
sul na južnej strane dĺžky svltvne. teda svetlo
padalo k severu.

') Hlavny kbu vykladá lampy na svietnik.
khazia ich prichystávalú.

\) :: hlave .] brade.

S'l'VR'l'A KNIHA MUJZISOVA

10. A ked Levlti budú pred Pánom.
nech synovia izraelskí položia svoje
rukyona nich.')

11. A Aron nech obetuje Levltov na
dar pred obličajom Panovým od synov
izraelských. aby slúžili v jeho službe.

12. Aj Leviti nech položia svoje ruky
na hlavy býkov. z ktorých jedného o—
betuješ za hriech a druhého na zápalná
obetu Pánovi. aby si sa modlil za nich.

13. Potom postavil Levítov pred
Aronom a jeho synami. a posvät ich ako
obetovanýcb Pánovi.

1-1. A oddel ich z prostriedku synov
izraelských, aby boli moji.

15. Potom nech vojdú do stánku ú
mluvy. aby mi slúžili. A tak ich očistiš
a posvätlš na obetu Pánovi: lebo sú mi
darom danl od synov izraelských.

16. Za tých prvorodených. ktorí o
tvárajú všeliký život v Izraeli. vzal som
si ich.

17. Lebo moje je všetko. prvorodené
medzi synami izraelskými. tak z ľudí.
ako z hoviad. Od toho dňa. jako som
pobil všetko prvorodené v zemi egypt
skej. posvätil som si ich:

18. a vzal som Levltov zo všetký-sh
prvorodených synov izraelských:

19. a dal som ich darom Aronovi a
jeho synom z prostriedku ľudu. aby mi
slúžili miesto Izraela pri stánku úmluvy
a za nich sa modliliť) aby neprišla na
ľud rana.') keby sa k svätyni blížiťopo
vážili.“)

20. A učinili Mojžiš a Aron a všetka
obec synov izraelských pri Levltoch to.
čo Pain prikázal Mojžišovi.

21. A očistili sa a oprali svoje rúcha.

RDvanást knlozat totlzto zastupujúc ľud.Mol!!! le prostrednlk medzi Bobom : Aro—
nom.

') Hebr.: A očisťovail Ich (od brlochov): 
nle laku kuzla. ale lako medzi Plan : ľlbm
postavení. ľud pred hnevom Bolin eura-hc .
mlerenle sprostredkulue

') Ako na Eryptčanov.
') Svätyne. miestu prítomnosti Botel mali sa

úctive bát: preto neoprávnené priblllerde sa k
ne] bolo pod pokutou smrtl taktu-ne.
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A pozdviljnul ich Aron (na obetu) pred
obličajom Pánovým a modlil sa za nicn.

22. aby očistom vošli vykonávat svo
je služby pri stánku ůmluvy pred Aro
nom a jeho synami. Jako prikázal Pán
Mojžišovi o Levltoch. tak sa stalo.

23. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
24. Tento je zákon o Levltoch: 'Od

dvadsiateho piateho roku a vyše nech
vojdú, aby slúžili v stánku úmlavyf)

25. A keď pátdesiaty rok veku dopl—
nili. prestanú slúžil.

26. Ale budú siužebníci svojich bra
tov?) pri stánku úmluvy, aby opatrovali
tie veci, ktoré im budú sverene, ale sa
mých služieb nech nekonajů. Tak sprav
s Levitami v ich strážach (službách).

HLAVA 9.

Veikánoc na púšti; kedy lu nulu sláviť tí.
ktori. ju v riadmm čase sláviť nemohli;

oblakov-ý stĺp nad statkom.

i. Pán hovoril Mojžišom na púšti
Sinai druhého roku. ako vyšli zo zeme
egyptskej, prvého mesiaca a nekol:

2. Synovia izraelskf nech slávia Fáze
vo svojom čase.“)

3. štrnásteho dňa tohôto mesiaca ve
čer. dla všetkých posvätných obyčajov
a ustanovení o ňom.

4. A Mojžiš prikázal synom izrael—
skýrn, aby slávili Fáza.

5. Teda slávili vo svojom case: štr
násteho dňa mesiaca večer na hore Sinai.
Podľa všetkého toho, čo Pán prikázal
MOjžišovi. učinili synovia izraelskí.

0. Ale hla. boli niektori poškvrnenl
pri mŕtvom: tito nemohli sláviť Páze
toho dňa; tl prišli k Mojžišovi a Aro—
nov1,')

') Aby konali službu pri kňazoch. K ťažším
prácam. aká boly rozbilanle. nosenie . skladanie

sa vek 30 rokov.
') Budú im What ovlem v etihodaýchprá

each.
") T. ]. veľkonočnú slávnosť na panuatku svoi

o- : Ľmia.
') Poslali pudov. lebo dľa 5. 2. nesmeli sa

schádzať .\ inými ľuďmi.

GB

7. a riekli im: Poškvrnili sme sa nad
mŕtvym, prečo máme byl ukrátenl a ne—
mali by sme smiet obetovať obetu Pá
novi vo svojom čase medzi synami izra
elskými ?

8. A Mojžiš 'nn odpovedal: Dočkajte
nech sa poradim. čo rozkáže Pán o vás.

9. A Pán hovoril Mojžišovi a tiekol:
10. Povedz synom izraelským: Cio—

vek. z národa vášho, ktorý sa poškvrnii
nad mŕtvym alebo je na ďalekej ceste,
nech slávi Fáze Pánovi.

ii. Druhého mesiaca. štrnásteho dňa
toho mesiaca večer: s nekvasenými chie
bami a poľnými šalátami nech ho jedia.

12. a nech nenechajú nič z neho až
do rána a kosti v ňom neziámu. a nech
všetky obyčaje o Fáze zachovajú.

13. Ale keby kto bol čistý. a nebol
na ceste a predsa neslávil Páze. tá duša
nech bude vyhladená zo svojho ľudu.
lebo neobetovai obety Pánovi v jej
čase: hriech svoj ponesie si sám!)

14. A keby pocestnl a prichodzl“) u
vás boli. nech slávia Fáze Pánovi dľa
jeho posvätných obyčajov a ustanovenl.
.iednake prikázanie bude u vas tak pre
prlchodzieho. jako pre obyvateľa zeme.

15. Teda toho dňa. v ktorom vyzdvi—
hnutý bol stánok.“) prikryl ho oblak. Ale
od večera až do rána bývalo nad stán
kom na pohľad ako oheň. (2.Mojž.-IO.36.)

16. Tak to bývalo ustavične: vo dne
pokrýval ho oblak a v noci ako ohnivá
žiara.

17. A keď sa oblak. ktorý stánok po
krýval. zdvihol. vtedy pohli sa synovia
izraelskl: a na ktorom mieste sa oblak
pristavii. tam rozkladali stány.

18. Na rozkaz Pánov hýbali sa a na
jeho rozkaz kládli sa. Za všetky tie dni.
dokiaľ oblak zostával nad stánkom. i
oni zostali na tom mieste. _

') Nech sám zomre: . nebude môcť pokutu.
sun-(.na obetue zviera prenl.est

')“kKtori'sa dali obr-mt : s tým náboženstvoll.
') Prvého dlle druheho roku po “ideal : 1!—

"DH. (||. Moji. 40.1.5)
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lv. A ked sa prihodilo. že za dlhý
čas zostával nad ním. vtedy synovia
izraelskí boli na strázach Pánových, a
nehýbali sa odtial.

ZH. dokial oblak hol nad stánkom. Na'
rozkaz Pánov dvihali stánky. a na jeho
rozkaz ich skladali.

21. Keď bol oblak od večera až do
rána a hned na svitaní stánok opustil.
(hned i oni) šli: a keď ten po dni a po
noci odstúpil. rozoberali stánky.

22. Ale keď za dva dni, alebo za je—
den mesiac alebo za dlhší čas býval nad
stánkom. zostali synovia izraelskí na
tom istom mieste a nehý-bali sa: ale ita
dcnáhle sa zdvihol. pohly sa vojská.

23. Na slovo Pánovo kládli sa a na
jeho slovo hýbali sa; a boli na stráži Pá
novej1) podľa jeho rozkazu!) skrz Moj
žiša.

HLAVA lo.

Lřwtrebenie trúb k zvolávaniu ludu; Izraeliti
nahm: na púSl Fáran; povolanie Hobaba:

Mojžišovi! modlitba.

!. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Sprav si dve trúby kované zo

striebra. ktorými budeš môcť svolávat
obec. keď by sa malo hnút vojsko.

3. A ked zatrúbiš na trúbach, nech
sa shromaždí k tebe celá obec k dverám
stánku úmluvy.

4. Keď len raz dáš zatrúbiť. nech
pridu k tebe kniežatá a prední ludu izra
elského.

5. Ale keby dlhší a pretrhovaný zvuk
zavznel. nech pohnú sa prví .tl. ktorí le
žali k východnej strane.

6. Na druhé trúbenie s takým zvukom
trúby nech pohnú sa ti. ktorí ležia k po
ludniu. a tak nech učinia ostatní. ked
zvučat budú trúby k odchodu.

') Vzdycky hotovi hýbal sa dľa rozkazu Pá
novho. _

') Blahoslavmý človek. ktorý na rozkaz Pána
Bnlla tuk bedlíve pozor dával. Blahoslavený. kto
slovo B'vlle sh ši : zachováva!
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?. Ale ked sa má shromaždit lud,
nech bude zvuk trúb jednoduchý a nech

-neznejú trliave.
&. Synovia Áronovi. kňazi. nech trú

bia tými trúbami: a bude to ustanovenie
večité vo vašich pokoleniach.

9. Ked vyjdete na vojnu zo svojej
zeme') proti nepriatelom, ktorí bojujú

;proti vám. zvučne trúbte na tých trú
bach. a bude vám to k pamäti pred
Pánom. vaším Bohom, aby ste boli vy
trhnutí z rúk svojich nepriatelov.

10. Keď budete mat hody, alebo
sviatočné dni alebo prvý deň mesiaca,
trúbte na trúbach pri zápalných obetách
a pokojných obetách, aby boly vám

lšpamáti u vášho Boha: ja som Pán, vášoh.
ll. Druhého roku, druheho mesiaca,

v dvadsiaty deň toho mesiaca zodvihol
sa oblak zo stánku úmluvy.

12. Tu tiahli synovia izraelskí po
svojich húioch z púšti Sinai. a zastavil
sa oblak na púšti Fáran. 12.Moji. 19. l.)

13. Najprv brali sa dl'a rozkazu Pá
novho skrz Mojžiša

l-í. synovia Judovi po svojich hú—
íoch: ktorých knieža bol Nahasson, syn
Aminadabov. '

l5. V pokolení synov lzacharových
bol knieža Natanael. syn Suarov.

16. V pokolení Zabulonovom bol
knieža Eliab. syn Helenov.

17. A složený bol stánok, a šli syno
via Gersonovi a Merarl a niesli ho.

IR. A šli a] synovia Rubenovi po svo
jich húfoch a svojom rade, ktorých knie
ža bol HeliSur. syn Sedeurov.

19. V pokolení synov Simeonovýcn
bol knieža Salamiel. syn Surisaddaj'ov.

20. A v pokolení Gaadovom bol knic
ža Eleazaí. syn Duelov.

Zl. Šli aj Kaatskí. ktori niesli sväty—
ňu. Stánok bol tak dlho nosený. kým nc

l '! Sprámeíšle: Keď dostanete .; do volny. vo
svale! zemi.
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prišh na miesto, kde mal byt po—
stavený.)

22. Pohl] sa i synovia Ľíraimovi po
S\0|||l| húĺoeh. ; knieža ich vojska bol
Ellsannl, syn Annnindov.
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. 33. A tak šli“) od hory Ponovej ces—
tou troch dní, a „oba ,ůmluvyP-dnwej
išla pred nimi;) za tri dni vyhladávqúc
stánom miesto.

! ..i—lA oblak Pánov bol nad nimi vo
23. V pokolení \šak synov Manasse ldne, ked išli.

bovýeh bol k||i|ž'.nom Gamaliel, syn Fa-l
dassurov.

35. A ked' dvlhali archu riekaval Moj
'.ŽÍŠ: Vstan. l'ane. a nech sa rozpŕchnu

24. A v pokolení Beniaminovom bol \tvoji nepriatelia a nechutekajú pred tvo
vodca Ahidau. syn Gedeonov.

25. Poslední zo všetkého vojska šli.
synovia Danovi po svojich húíoch.
v ktorých vojsku bol kniežatom Ahiczer.
syn Amntisaddaiov.

20. V pokolení .synov Abserovýeh bol
kniežatom Fegiel. syn Uchranov.

.A v pokolení synov Neítalim bol
knizczatomAhira. ||) || linanov.

28. Toto je vojsko & ťaženie synov
izra|l=lní||| po svojich húloch, ked dalej
vytiahli. .

29. A riekol Mojžiš Hobabovi. synovi
Ragueĺovmu. Madhmčanovi. svonnu pri—
buznčmu: My sa berieme k mestu. kto
r|'- l'án dá nám; pod 5 naml. aby sme ti'
dobre učinili: leho Pain dobre prisľúbil
lzraelovíi.

il). Un odpovedal: Nepôjdemstebon.
ale vrátim sa do svojej zeme. kde som
sa narodil.

.šl, A on (Mojžiš) riekol: Neopúštuj
nás. lcho ty vieš. na ktorých miestach na
púšti mali by >|||e postavil Stony. a budeš
nám _zavodcu. )

32. A keds nami pôjdeš. dáme ti to

najlepie z tých dobrýeh veci, ktoré námdá Pán. .)

Menšie: Tl. totižto (iorsoniti a Merurltskl.
vndvlhnvoll stánok drlev než prišli Knatski so
.wa'nňtm:

') "obr.: Liska kn svolmu príbuznému : mn
dra unatrnost o svol ľud na tomto mieni pt'lllfon
pohla Moulšo lt telto prosbe. Kod i oblokový nlp
ukazoval. kde sa .\uvlt : lelat moll mnoho zále
luln no tom. alu nodmtotku vudv : panvy neu
|||—Ila prem \odco. ktorý anal studnice || mmm
na pásu. ohol dobré slnlb; konat Mnllišovi.

') Hebr.: A keď půldcš s nami :| Wilde to
ddne'. ktorým dobre učiní „|||-| Pán. vtedy l
teho dobre učinlme.
PumoSvIMSille“ zoh-I ll.

jou tvárou. ktori teba nenávidia!
36. A ked ju skladali (dolu) riekol:

tVrát sa.") Pane. ku mužstvu vojska
izraelského!

HLAVA ll.

R'eptanie ľudu; sťažovunie Mojžišove; sňal—_
dcnlc sedemdesiat staršíchž dnule prepellc.

l. Medzitým vzkralo medzi ľudom
replauie proti Bohu,. jakoby si pre ne—
snádzn') .slažoval.. Ked-to Pán počul.
nahneval sa. A zapálil sa proti nim _oheň
Pánov a shltol zadnú čast stánov.')

Ka“. 10. 10.)

2. A ked lud na Mojžiša volal. Mojžiš
|sa modlil k.l'ánovi. a oheň zhasol. . „.
. 3. A nazval meno toho m_ieptaZapá
leniez“) preto. že zapálil sa proti nim
oheň Panov.

4. Lebo posbehaný led, ktorý s nimi
vyšiel. zaberal žiadostivostou, ) a sedel
a plakal a ked sa isynovia izraelskl k no—

'mu pripojili. riekol: kto nám do mäsa
k jedeniu? ||. Ket.19. 1.)

5. Rozpominame sa na ryby. ktoré

') A Hobab : nim. čo z toho navlerame. lebo
Mn pmornd medzl ssmml lmelskýml v zemi
Kannnclskej bydlell.

')0 b.)“. ktorý nad archov hýul. .šlel pred
leh očimau

'T) Lodpodň mo : mnontvomvojskalun:
elsltčh)žtflnin na ohtířnel ceste mála! musel

') M| poslal na nich ohen ktorý uh.-hn
archy úmlmv alebo bleskom : nblalrn v_xhlkol.

') H .Thahera ' poliar pálenlšte.
) Tomu obecnému fudu bolo tolko. te na ceste

nedostáva sa mu mäso zo zvierat pokolní'ch
obetí a : obetných hodov. začal boli! po mäse
mptxkom. po rybách. ktorých le v Nile bolne.
:; po, uhynutých : chutných zdlna'ch úrodnej
pódt' egyptská

5
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sme v Egypte darmo jedávali: na myseľ
nám prichodia uharky, dyne, por, cibu—
ía a česnak.

6. Naša duša je zmorená. nič ineho
nevidia naše oči, krome tú mannu.

7. Manna však bola, jako semi ko
riandrove, farby jako bdellion.

(Ján 6. 31J|
8. A vychádzal ľud, a sbieraí ju a<

mlel žemovami, alebo tlkol v mažiari,
varil v hrnci, a robil z nej koláče, ktoré
chutily jako koláče s olejom.

9. A ked' v noci rosa padala na stíny,
tedy padala i manna.

|O. Tedy počul Mojžiš, ako plače lud
po čeladiach každý u dverí svojho stán
ku. A rozhnevala sa prchlivost Pánova
náramne, ale i Mojžišovi zdalo sa to
byť neznesiteľným.

11. I riekol Pánovi: Prečo trápiš
svojho služobníka? prečo som nenašiel'
milosti u teba? a prečo si položil bre
meno všetkého tohoto ludu na mňa? )

12. Ci ja som počul všetok tento ľud, [

alebo či som ho ja splodil, že mi pove—ldáš: Nos ich na svojich prsiach ako

nosieva dojka dietatko, a dona ich do]zeme, pre ktorú si prisahal ich otcom?
IS. Kde ja naberiem mäsa, aby som'

dal tak veľkému množstvu? Plačú proti“
mne:) a hovoria: Daj nám masa, aby
sme jedli.

14. Nemôžem ja sám niest všetkého
toho ludu, lebo je pritažký pre mňa.

15. Ale ak sa tebe ináč vidí, prosim
zabi ma, a nech najdem milosť pred tvo
jima očima, aby som tak mnoho zlého
viac netrpel?)

16. Tedy riekol Pán Mojžišovi.
Shromaždi mi sedemdesiat mužov zo

Štarších izraelských, ktorých ty poznáš,e sú starší ľudu a jeho správcovia: a

') Na mne samého.

') Nic proti tebe.

') Heim: Jestli mi to urobit died. zabl
ma radšej. akte som ( pred tvojím
očima. :-_h_vsom nehľadel na evole “mie.

ST\'RTA KNIHA MOJZISU VA

prived ich ku dverám stánku úmluvy.
a káž im tam stát s tebou. _

17. A ja sostůpim a budem hovorit
s tebou: a vezmem z tvojho ducha.*) a

“dám im, aby s tebou niesli bremeno lu
du, a ty abys' nebol sám obtažený.

18. Aj ludu povedz: Posvätte sa?)
zajtra budete jest mäso; lebo som po
čul hovorit: Kto nám dá pokrmov 2 má—

*sa? Dobre nám bolo v Egypte. Teda dá
vám Pán mäso, a budete jest.

19. Nie len jeden deň. ani dva, alebo
pat, alebo desat, ba ani dvadsat.

20. Ale za celý mesiac, až vám no—
som pôjde a zhnusí sa preto, že ste za
vrhli Pána, ktorý je medzi vami, a pla
kali ste pred nim a hovorili: Prečo sme
vyšli z Egypta?

21. A riekol Mojžiš: Ľudu toho je
šest ráz stotisíc peších a ty hovoríš:
Dám im jest mäsa za celý mesiac?“)

22. Ci sa im toľko oviec a volov na
zabíja, aby im dostačilo k pokrmu ?
Alebo, či sa im všetky ryby morské

sh,romaždia aby ich nasýtily?
23. Tedy odpovedal mu Pán: Nuž či

ruka Pánova je nevládna? Už teraz u
vidíš. či sa moja reč skutkom naplní.

24. Prišiel teda Mojžiš a rozpovedal
íudu slová Pánove, a Shromaždi! sedem
desiat mužov zo starších izraelských
a postavil ich okolo stánku.

25. A sostůpií Pán v oblaku a mlu—
vil k nemu. a vzal z ducha, ktorý bol
v Mojžišovi, a dal sedemdesiatim mu—
žom. A ked odpočinul na nich ten duch.
prerokovali“) a neprestali nikdy.“)

') Dám im take duchovne dary. ako tebe. bez
toho. že by tvole menšene boly. (Alu.)

') Pokáním očistite sa lebo objaví sa vám
Božie vlemohuemet.

') Molžlš nepochyboval 0 splnení sľubu. ale
neoochopoval. ako sa to stane. Preto ho Boh
nekarhá. kdezto ho dľa 20. lll tresce n tn. čo
bolo v tebe sedel skrine. Muz.)

') Vo svätom oduševnenl začali Boha chválil
a veleblt.

') Ton]. v svollch oduševnenýeh reč-eh ne—mallk
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26. Zostali však v stanoch dvaja mu—
žovia, z ktorých jeden nazýval sa Eldad
a druhý Medad; i nad tými spočlnul ten
duch: lebo i oni boli naplsanl, ale nevy
šli k stánkn.')

27. A keď prorokovali v stanoch, pri
behol jeden chlapec a oznámil (to) Moj
žišovi a riekol: Bldad a Medad proroku
jú v stánoch.

28. Tu hned Jožue. syn Nuna. slu
žobník Mojžišov a vyvolený z mnohých
riekol: Môj Pane, Mojžišu, zabráň im.

29. Ale on riekol: Co ty horliš pre
mňa? Ktože dá. aby všetok ľud pro—
rokoval a dal im Pán svojho ducha?)

30. A vrátil sa Mojžiš a starší izra-*
elskí do stanov.

31. V tom strhol sa vietor“) od Pána
a zrchvátil prepelice za morom. prinie
sol a spustil ich na stány tak ďaleko.
čo by mohol za deň cesty prejst, so
všetkých strán okolo ležania. i lietaiy
v povetrl na dva lokte vysoko nad ze—
mou. (7..i'|n 77. 26. 27.)

32. Tu vstal lud a celý ten deň a
celú noc i druhý deň sbieral prepelice;
kto malo. mai ich desať korov.') :: su
šili ich okolo stanov.

3.3. Ešte mäso bolo v ich zuboch. ani
ešte neprestal taký pokrm?) a hl'a. prch-'
livost Pánova zahorela proti ľudu, a
bil ich ranou veľmi veľkou.")tza!m 77.30.)

34. A nazvané je to miesto: Hro

') Eldat a Medad neboli ležím Mojžišovi na—
klmeni. preto neprišli do ahrunaždnia. Ale do
stalo sa Im za to zahanbenia: proti svoiei vôli
akdsill na aebe. v akci vižnoati ie Moižll alu
žohnlk Boží u Pána. keď tých. ktorých M
žiš vyvolil. za lebo pomocníkov uznal a pre ich
úrad darom prorokovanla opatril.

') Prečo im to uvidíš. pre mila? O. keby
všetok ten l'ud ducha Božieho mal a tým dob
rým duchom vedený chvili! a velebil Boha!

') Juhovýchodný.
') Tu sa kor nebere za mieru asi 364 litrov.

ale penovce l'ud nalapane prepelice len tak od
eka. nie mierou. meral. v širšom amytle aa
Jom“. ..htbn'. ako to slovo ..kor“ ! pôvodu
mamen . ,

') Eite'anl ten vo veril 20. lpunettntý me
siac nepunlnul.

') Boh dopustil na nich mor. tak že ich nmo
ho pomtelo.
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ibami žiadostivosti: lebo tu pochovali
,lud. ktorý si žiadal (masa). Z hrobov
ižiadostivosti sa pohli a prišli do Haze
rot, a zostali tam.

HLAVA 12.

Aron a Maria. sestra Moltišova. rwlliti proti
Mojžišovi: Maria bola preto malomoeen
stvom trestané; Moižišova modlitba za iiu.

]. Tu hovorila Maria a Áron proti

e vu lemu ie zverená najvyššia

Mojžišovi') pre jeho manželku Btiopku.
' 2. A riekli: Ci len skrze Mojžiša
.mluvil Pán? Ci nemluvil podobne i
mám? Keď to počul Pán“)

3. (lebo Mojžiš bol muž najtichší')
*;o všetkých ľudí. ktorí bydlili na zemi),

'4. hneď riekol jemu a Aronovi i Ma
rii: Vyjdite len vy traja k stánku úmlu—
vy. A keď vyšli.

5. sostlipii Pán v oblakovom stĺpe a
[stál pri dverách stánku, a zavolal Aro
na a Mariu. Ked vyšli.

6. riekol im: Slyštc moje reči: Ak
bude niekto z vás prorokom Pánovým.
vo videní ukážem sa mu. alebo vo sne
hovorit budem s ním.

7. Ale nie je taký môj služobník Moj—
žiš, ktorý je v celom mojom dome naj—
vemejšíz')

8. lebo zoči—vočihovorím mu: a zjav
ne, a nie v hádankách a podobenstvách

') Aron : Maria nevedeli odpuov'at inli
vosti a závisti. Maria. ktorá sa (ll. Moji. 18.
20.) nazýva prorokvilou. a Aral hla tha.
ktoremu boly averene ucenie a pravda urim a
thamlm. ll. Moiž. 28. 30.). snád cítili mu svo
lei prednosti v tom. že na prosbu oižllove
bolo teraz 10 staršich vyvolených za prorokov

Božích. Ale Egil-orion" sa (nad len zdanlivo)! na Seíore. ltskei (madlansko-arabakei) man—
želke Mojžišovei.

') Bol pre čest svojho služobníka sem aa
ho zastane.

') Dia iných: naiskľúčeneiší. !. i. od žiaľu.
ktorého sa mu od jeho naibllžžei rodiny dosta
lo: ale on sa neponosuie.

') Moi!!! dostal od Pána svedectvo. že pone
Správa celeho do

mu Panovho. t. ]. vývoienebo ľudu. dbvernelžíe
obcuie s Bohom než ostatni proroci v Izraeli.

tanie. vo videniach a snoch:

hovorieva zoči-voči. Tak dokonale a bgpro
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vidi Pána. Hrot» ste sa teda nebáli u-\ 3. lošli mužov. ktorí by vyzkúrnali
|r'hai môjmu služobníkom. Mojžišovi? 'zem Kananejslsú, k|nrú chcem da,! sy—

9. A rozhneval sa na nich a odišiel. nom izraeLským. po jednom kniežati
lo. ()dstúpil i oblak, ktorý _bol nad z každého pokolenia.

s|a||l|o|||z a hla Maria ukázala sa biela 4. Mojžiš učinil čo Pán prikázal, &

od malomoL'L-ustva.jakol sňah. A ked poslal mužov 7.púšti Fáran; tieto sú ichÁron pozrel na ňu a videl ) ju obsypanú mená:
malomoecustvom. ' 5. 7 pokolenia Ruben Sanua. syn

li. riekol Mojžišovi: Prosim. môj' ZcLhurzov.
pane. nesklada| na nás ten hriech )kto—' (|. Z pokolenia Simeona Saint. syn
tého sme sa bláznive dopustili. '.ľlurov.

|2. Aby táto anola jako mŕtva al 7. 7. pokolenia Júda K...... syn Je

jako nedochôdča. ) ktoré sa preč odha- !ionov.dzuje zo života svojej matky: hla. už 8.1 pokolenia lzachara Igal. syn .lo
polovica jej tela je zkazené malomo— zeiov.
L'L'nstvom. 9. Z pokolenia Eiraima Ozeáš. syn

L.; [ volal Mojžiš k Pánovi a riekol: Nuna.
Boze. prosim. uzdrav jul . IO. Z pokolenia _BeuiaminaFalti. syn

.l-l. Odpovedal mu Pa n; Keby |ej bol Rain.
otL-L'do tvári naprul. či by nemusela ll. Z pokolenia Zebulona Geddiel.
aspoň za sedem dní horieť od hanby? syn Sedia.
Preto nech bude za sedem vdni'vylú— 12. Z pokolenia Jozefa. z rodu M1
čeuá von zo stanov. & potom ju zase nassesa Gaddi. syn Susi.
mmlajte . 13. Z pokolenia Dana Ammiel. syn

lô. Tedy vytvorena bola Maria zo Gemalnv.
sulnov za sedem dní: a. lud sa „nehnul 14. Z pokolenia Assera Sthur._ syn
s toho miesta. dokiaľ nazpäi nezavolali Michaelov.
Marin. ' 15. Z pokolenia Neitalina Nahabi.

syn Vapsia.
HLAVA „_ l6. Z pokolenia (landa Goel. syn

Machov.
Vyslane d| ..||.'|s( kniežat do zeme K'mzin; „_ Tieto sú mená mužov. ktorych

ich návrhu sknrmútenle ľudu. poslal Mojžiš k vyskú1naniu zeme: a
1. Potom bral sa lud : Hazerot a prezval ()zcáša. syna Nuna: Jozue')

složil sa na púšti Fáran. l8. Tedy poslal ich Mojžiš. aby vy
2. A tam Pán hovoril Mojžišovi a skúmali zem Kananejskú. a riekol im:

riekol: ld'te poludňajšou stranou. A keď prijde
te na hory.

druhu: ako Molušmi. luuklazule sa Boh Ziad
„cmu„... o!"MM||,„%L-„|thmom'fä 19. vyskúmaite zem. aká je: a lud.nedokonalé ! nl? 3. 18—23 on
ncudL'l nmlslaty BOM. \ldc'l _ v podobe Kto“ pým V "eif Či ie Silný aleb“ sloh).
ľud—kel. kdezto Maria : Aran vidla ho loko Č' 'Cll "* málo. Č' mnOhO
\ (lllĺdlAiL'lL

'l Arona Pin nepotreboval. lebo bol mon
ns. .| aby v nom nebolo zubnu m6 všetko ůvuaz- ') Meno to znamená; Boh je vysmbodller.
mu ('llleoduretl. Ale keď ron \ld'al malo- Premena numa znamená. že Ozeáš -stol! pod
|||oLL-.||s|vo o ktorom mu prijde súdiť. uznal. že zvláštnou ochranou Bottuon a Mojžišom || tu sa

i on zhroSll. mn od Boha z\lášmej prednosti bdostalo. Alto
'] T, |_ pokutu za hriech. |L mdeom \'yskúulnLov. tak máb yt ! vodcom' "obr.; Nech ale je táto ako mŕtvy plod. rudu do zeme prisľúbencl. Jozue le [ dl'n :\ nho

ktorý keď vychádla zo zhon s\Olci matky. mena l dl'l svolbo skutku predohrmutm Je.
milonga ich" tela zkatenčho bíu. l.!a Kriststa
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20. A ta zem či je dobrá :: či zla:
jaké sú mesta. múrami ohradené a či
bez múrov.

21. Pôda či je mastná, či platná, či
má strombvie. či je bez stromov.
Vzmuzte sa. a prineste nám zovocia
tej zeme. A bol to práVe čas. keď sa už
včasné hrozno jest mohlo!)

22. Teda vyšli a Vyskúmali Zem od
púšti sm») až po RohobH) kade sa ide
do Emat.

23. A šli k po'ludniu :\ prišli do Heb—
roou. kde boli Achimau :: Sisai a Tola'
mai. synovia Enakovi.') lebo Hebron o
sedem rokov prv bolo postavené než
Tanis. mesto egyptské. Linz. 15, H.)

24. A keď prišli až k Potoku hroz
na.') tu odrezali ratolesť s jej hroznom.
ktorú niesli dvaja mužovia na žrdi.") Aj
z granátových jablk :: z iigov toho mie
sta priniesli.

25. ktoré nazvané bolo Nehelesltol.“
tojest' potok hrozna. preto. že synovia
izrliElsklodtiaľ hrozno niesli.

26. A navrátili sa vyskumači zeme
po štyridsiatich dňoch. keď celý kraj po—
chodili.

27. A prišli k Mojžišovi :! Aronovl i
k všetkému shromnždcniu synov izra—
elských na púšti Fáran. ktorá je v Ká
des. A vyrozprávali im a všetkému
množstva. a ukázali ovocie tej zeme.

'28. A vyprávajúc riekli: Prišli sme
do zeme. do ktorej ste nás poslali.
ktorá v pravde mliekom a mädom te
čie. jako sa to i 'z tohto ovocia poznat
môže. ,

29. Ale obyvateľov má veľmi. sil-'
ných. mestá veliltánske a ohradené. i po-'

tomltov Enakových videli sme tam. ]
3D. Amalek býva na poludni; l'letcj—

' Prve hrozno oborali \' auguste.
Toto mala byt poludnia hranica prisľúbe

"lz'l'. Í. od letných hranic nl -lr severným.

') Vámi: nbrm lv. 3-41.'il : do údolialíškol edullabrm
') Ab) hrozno bez purušeuh do stin—rv pri—

niesli
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ský a Jehnzejsitý a Amorrcjský vo
vrchoch; a Kananejský bydli pri mori a
okolo rieky Jordánu.

3l. Medzitým Haleb krotil reptanie
ludu. ktoré'povstalo proti Mojžišovi, a
riekol: Podme a zmocnime sa zeme. le
bo jn budeme môcť obdržal.

32. Ale ini. ktorí s nim boli. novo
rlli: Proti tomu ľudu my nijak nebude
me môcť vystúpil. lebo je od “nás sil
nejšl.

33. A zhanili zem. ktorú vyskúmali.
pred' synami izraelskými a riekll: Zem.
ktorú sme pochodili. požiera svojich
obyvatelovz'i ľud. ktorý sme videli, je
veľmi vysokej pastavy.

34. Videli sme tam akési čudá. sy
nov l'ĺnakovýeh z pokolenia obrov: my
zdali sme sa proti nim ako kobylky.!)

HLAVA l4.

Plač rapujúceho ľudu; modlitba Moižúova:
pokuta Božia.-n.. ruvtáěov.

!. Tedy kričal Všetok ten ľud a pla
kal tú noc.

2. a reptali proti Mojžišovi a Aro—
nnVl všetci synovia izraelskí a riekliz'

3. O. keby sme len boli zomreli
v Egypte, a bodaj by sme na tejto vol'
kej púšti zahynuli. a nevoviedol nás
Pán do tej zeme?) aby srne nepadli od
meča a ženy i naše dietky neboly za
jaté a odvedené. Ci nie je lepšie vrátil
sa do Egypta?

4. A riekol jeden druhému: Usta
novme 'si'vodcu a vráfme Sa do Egypta.

5. Keď to počul Mojžiš :: Aron. padli
na' 'svoje tváre na zem pred celým
nmožstvom synov izraelských.

6. Ale .loz'ue. syrrNuna a Káleb. syn
Jeiono'v. ktori tiež vyskúmali zem. roz
trhli woje rúcha.')

') Ustavičnýml voiuml : rozumnou.
') tiebreiski muriva dodňv': A tak! sne so

al lol Idlll.
') t o sl ilutlalú stane sa im na trest.
lNa znamenia: zármmka nad reotnnlm ľudu.
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7. A hovorili všetkému množstvu
synov izraelských: Zem, ktorú sme po—
chodili, je veľmi dobrá.

8. Ak nám Pán bude milostivý, uve
die nás do nej a dá nám zem, ktorá te
čie mliekom a medom.

9. Nepozdvihujte sa proti Pánovi:
ani ludu tej zeme sa nebojte, lebo jako
chlieb, tak ich môžeme zjesť) odišla od
nich všetka ochrana: Pán je s nami,
nebojte sa!

lu. A jako kričalo všetko množstvo
a chcelo ich kamenlm uhádzat, ukázala
sa sláva Pánova nad stánkom úmluvy
všetkým synom izraelským.

ll. A Pán riekol Mojžišovi: Dokiaľ
mi bude utŕhat tento ľud? Dokiaľ ešte
nebudú mi verit pri všetkých mojich zá
zrakoch, ktoré som činil pred nim?

12. Preto ranlm ich morom a zni
čim: ale teba učinlm kniežatom nad ná
rodom veľkým a silnejším ako je tento.

13. A riekol Mojžiš Pánovi: Keď to
počujú Egyptčania, z ktorých prostried
ku si vyviedol tento ľud,

14. a obyvatelia tejto zeme, ktori
slýchali, že ty, Pane, si medzi týmto
ľudom a že sa zoči-voči dávaš vidiet,
a že ich tvoj oblak chráni a že v obla
kovom stĺpe chodlš pred ním vo dne a
v ohnivom stĺpe v noci:

15. Ze si zabil tak veľké množstvo
ako jedného človeka. tl povedia:

16. Nemohol vovieet ľud do zeme,
ktorú im prísahou prisľúbil: preto ich
pobil na púšti.

17. Nech teda bude zvelebená sila
Pánova, jako si prisahal, a riekol:

18. Pán „je dlhočakajúci a veľký
v milosrdenstve, ktorý odnlma neprá—
vost a hriechy a nikoho nenecháva bez
trestu, ktorý navštivujei) hriechy ot—y

(Múdr.
. aby sa hriechy ot

cov stávalv : viditeľne nezakročule ale čaká;
prl detoch. čl sa odzlých clest sve-|
llch otcov. Ale keď anl detl n . "':vitlvujc synov a vnukov pre leh neprávne“.

') "obr.: Sú ako ná! chlieb.
') Súdy Božie sú vždy spravedllvé

12. IS.): často dopát- Boh

ŠTVRTA KNIHA MOJZISOVA

cov na synoch do tretieho i štvrtého
pokolenia. tlalm 102.8; ll. Mon. zo. 5.)

19. Odpust, proslrn, hriech toho ľu
du podľa veľkého svojho milosrdenstva
(tak), ako si bol milostivý vychádzajú
cim z Egypta až na toto miesto.

20. A Pán riekol: Odpustil som po
dľa tvojho slova.

21. (Ako že) živý som ja: a sláva
Pánova naplnl celú zem.

22. Ale všetci tl ľudia, ktori videli
moju velebnost a zázraky, ktoré som
činil v Egypte a na púšti a pokúšali ma
už desat ráz' ) ] neposlúchali môjho
hlasu.

23. neuvidia tej zeme, ktorú som pri
sahou sľúbil ich otcom, a ani jeden z
nich, ktorí mi utŕhali, jej neuzre.

24. Svojho služobníka, Kaleba, ktorý
súc iného ducha plný. nasledoval ma, vo
vedicm do tej zeme. ktorú pochodil, a je
ho semeno bude ňou vládnuť. (J.-;. 14.6.)

25. Poneváč Amaleklti a Kananejča
ni bývajú?) v tom údoll: preto zajtra
pohnite sa s vojskom a vrátte sa na
púšť cestou k Červenému moru.

26. A Pán hovoril Mojžišovi a Áro
novi a riekol:

27. Dokiaľže tento zlý ľud repce
proti mne? Počul som náreky synov
izraelských.

28. Teda povedz im:_ Zivý som ja,
hovori Pán: Ako ste hovorili, aby som
počul, tak vám urobim.

29. Na tej púšti budú ležať vaše
mŕtve telá. Všetci, ktori ste sčltanl od
dvadsiateho roku a vyše a ktorí ste rep—
tali proti mne, (Zalm 105, 26.)

30. nevojdete do zeme, nad ktorou
som zdvihol svoju ruku,“) že vás osa—
dlm v nej, krem Kaleba, syna Jeionov
ho a Jozua, syna Nuna. (v. Moiz. 1, 35.)

vchktorý neue-takým. lakllch otcovlnboll.
Dlho trol lebo milosrdenstvo. ale nooo-tedy ob

!l'lnv si.]žůo spravodlivosť. (Theodora.)
Snáď správ/nelle: thalá. striehu (l'l

Welsz.)
') O ktore) som prisahal.
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.il. Ale vaše dietky, o ktorých ste
hovorili, že budú na lúpež nepriateľom,
vovediem: aby videli tú zem, ktorá sa
vám nelúbila.

32. Vaše mŕtve telá budú ležať na
púšti.

33. Vaši synovia túlať sa budú na
púšti za štyridsať rokov, a ponesú vaše
smiistvo,') dokiaľ nevyhynú mŕtve telá
otcov na púšti.

34. Vedľa počtu štyridsať dní, za
ktoré ste vyskúmali zem: rok za deň po
čltaný bude. A za štyridsať rokov budú;

'Il

mi: aby ste nepadli pred vašimi nepria
teľmi. (V. Mojž. ], 42.)

43. Amalek a Kananejčan sú pred
vami, padnete od ich meča; preto že ste
nechceli poslúchať Pána, ani Pán ne
bude s vami.

44. Ale oni zaslepení vyšli predsana
vrch hory. Avšak Archa svedectva Pá
novho a Mojžiš nevychádzali zo stánov.

45. Tu sišiel Amaiek a Kananejčan,
ktorí na tej hore bývali: a bili ich apo
rážali ich a prenasledovali ich až do
Hormaf)

sa vám odplácať vaše neprávosti a zkú-|
site moju pomstu.

konám všetkému tomu zlému ludu, kto
rý sa pozdvihol proti mne: na tejto púšti
zahynie a zomrie.

36. A tak všetci tl mužovia, ktorých
Mojžiš ku preskúmaniu zeme vyslal, a
ktorí po svojom navrátení všetok ten
lud lt reptaniu proti nemu priviedli, u
tŕhajúc zemi. že je vraj zlá..

(Kor. |||, 10: Jud. 5.)

37. zomreli a porazeni boli?) pred 0
bličajom Pánovým.

Sb“. Jozue však, syn Nuna a Káleb,
syn .leionov, zostali živi zo všetkých
tých. ktori vyšli vyskúmať zem.

39. A Mojžiš hovoril všetky tie slová
všetkým synom izraelským, a ľud sa
veľmi strápil.

40. A hľa, časne ráno vstali a vyšli
na vrch hory a riekli: My hotovi sme isť
k miestu, o ktorom hovoril Pán, lebo
sme zhrešili.

4l. Riekol im Mojžiš: Prečo prestu—
pujete slovo Pánovo? To vám na dobré
nevyjde“)

42. Neidte hore: lebo Pán nie je s va—

') T. L vašu never-nosť. odpadnutie od Boha.
') Náhlou smrťou.

') To sa vám nepodari. Predtým báli sa po—
hnúť .k,|ou|u miestu": teraz. ne % lnt'l
cestu prikázal. aby sa totiž opačným smerom
brali. schytlii by sa do Kanán. Zhrešill neno—
slušnosťnu.

|

35. Lebo jako som povedal. tak vy- l
HLAVA 15.

Zákony o obetiach; o hriechu, páchanom
v nevedomosti a z pýchy; uhameiiovanle pre
zrušenie soboty: strapce na vrchnom rúchu.

l. Pán hovoril Mojžišovi a tiekol:
2. Hovor synom izraelským a povedz

im: Ked vojdete do zeme vášho býva
nia, ktorú vám ja dám.

.3. a budete chcieť obetoval obetu
Pánovi zápalná, alebo pokojná,?) sľuby
plniac, alebo dobrovoľne obetujúc dary,
alebo pri vašich slávnostiach zapalujúc
ľúbeznú vôňu Pánovi z volov alebo
z oviec:

4. nech každý, kto bude obetovať
obetu. obetuje i suchú obetu z multy,
desiatu časť efy, zapravenú olejom, kto—
rého bude štvrtý diel (miery) him“)

5. [ vina na mokrú obetu v tej istej
miere nech dá k zápalnej obeti alebo
k obeti pokojnej. Ku každému baránkOVÍ

6. a baranovi bude suchá obeť z
dvoch desiatin bielej múky. ktorá má
byť zapravená olejom, tretinou (miery)
hin.

7. Aj vlna na mokrú obetu tretiu časť
tej miery nech obetuje na ľubeenú vo
ňu Pánovi.

') Horma: toto miesto sa len neskoršie tak
nazvalo i2l. $.): predtým menovala sa Sabbath
(Sud. ]. l7.). dnešná sboreniako Seba!Malta.anim
kilometrov severne od 'Aln Oedels (Kades).

Obetu krvavú.
' Frnvnai ll. Moll. 29. 40.
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8. Ale ked vola obetoval budeš na
západnú obetu. alebo na inú obetu na
splnenie sľubu alebo na- pokojnú o—
beta.

9. s každy m volom daj tri desatiny
múky zapravanej olejom ktorého bude
pol hinu..

ll). A vlna k mokrej obete v tej istej
miere na obetu najbhutnejšej vône Pá—
novi.

'ľak urob
12. s každým volam a baranom a ba—

ránkom. a kozlatom.' )
1.3. Tak domáci. ako pocestni
14. nech rovnaký-m POrIadkom ohe—

tujú obety.
15. Jednak/: prikázanie a právo nech

bude tak pre vás. ako prepilcllodztch
zeme.

16. Pán hovoril Mojžišovi & riekol:
l7. Hovor s_vnom izraelským a po

vedz im:
18. Keď prijdete do zetoe. ktorú vám

dam.
19. a budete jest z chleba toho kraja.

oddeľte prvotiny Pánov?)
.20. z vašich pokrmov. Ako z humna

oddelujete prvotiny.
21. tak i ?. pokrmov dajte prvotiny

Pánovi. *)
22. Ak by ste z nevedomosti opusti

li niečo z tých veci. o ktorých mluvil
Pán Mojžišovi.

z..; a skrze neho prikázal vam od
toho dňa. ktorého začal prikazoval a
dalej.

24. a obec zapomnela by to činil:
nech obetuje tela zo stáda na zápalnů
obetu k najchutnejšej vůni Pánovi a pri
tom suchú i mokrú obetu. jako to po—

*) Vo Vulute chýba leden \mrll Podl'a mno.
jak mnoho ohetovaf budete. tak sa zachováte
Drl' každom z nich

') "ein.;
Pinovl
' ')Hehr. v. a_n: Z prvotln vd.!hocesta

obetujú koláč na obe! ')Infc Mulvihnntla: tak
ako obec : namna ||| ohnutie. 7. prvotln vasho
cesta dajte Pánovi ohet hrvrepozdvlhnutla vv l
potmncl vaši,

(lhetujle ohct hore pozdvllmutla

S1 vm .\ KNlHA M| i.IZI'SlWA

sviitné obyčaje požadujú a capa za
hriech. 

25. A kilaz nech sa modli za celú
obec synov izraelských: a odpusn sa ho

.preto. že nehrešili ?. úmyslu; avšak pred
sa nech obetujú zapal Pánovi za seba.
a za hriech i za svoj omyl:

26.1 odpustí sa celému ludu synov
izraelských. aj prlcllodzlm'. ktori sa zdr
žujú medzi nimi. lebo je to vina.všctké—
ho ľudu ?. nevedomosti.

27. Keď však jeden človek'neVedon-te
'zhrešil. nech obetuje ročnú kau za svoj
hriech.

ZH. A kňaz nech odprosnje za neho,
lebo nevedome zhrešil pred Pánom. l
vyprasil mu odpustenie. a bude mu od
pustene.

20. Pre domácich tak. ako pre pri—
.chodzlch. pre všetký ch nech plati jeden
zákon ktori zhrešili z nevedomosti.

.in. Ale človek. ktorý by z pýchy
niečo spáchal. tak meštan') ako prichod
zl (preto že povstal proti Pánovi) nech
vyhynie zo svojho ludu:

31. lebo slovom Pá'novým pohrdol a
jeho prikázanie za nič nemal: men» nech
bude vyhiadený :\ ponesie svoju nepri
vost'.")

32. Tu sa'stalo. že keď synovia iz
raelskí boli na púšti a našli človeka. kto
rý sbleral drevo v deň sobotný.

33. priviedli ho k Mojžišovi a Áro
novi a k celej obci.

34. Tito ho zatvorili do žalára. neve—
diac. čo by si s nim mali počal. '

35. A Pán riekol Mojžišovi. Tento
človek nech smrtou umre; celá ob: c
nech ho ukameňuje za stänaml. *

36. A keď ho von vyviedli. zahádzali
ho kamenlm. až umrel. ako Pán pri—
kázaL

37. A Pán riekol Mojžišovi: _
38. Hovor synom izraelským a po

“) T. l. datu zradcov.
Hehr. AAlchn neprlwst zostane na nom _')

nebude môcť žladnon obetou sa vykúpil (Aut.)
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vedz im aby si sprav-ili strapec-po kru—
joch plúšlm :| dali na ne modré šiitiry:

(Matúš 23. €)

39. Keď ich vidia. nech sa rOZpamä
tajú na všetky prikázania Päno've. aby
nenaslednvali svoje myšlienky a oči
skrze rozličné smilniace veci.')

40. ale radšej pamitajúc na prikáza—
nia Pánove. ich-činili a boli sväti svoj
mu Bohu.

4l. Ja som Pán. váš Boh. ktorý som
vás vyviedol zo zeme egyptskej. aby
som vám bol na Behu.

HLAVA lĺ|.

Kúre. lldton :| Abimn wbimh sa pr|||| Moj
žišovi; za to Idl linh tre—cu: oheň požiera

. rentaiúci lud.

!. Ale. .hla. 'Kóre. syn lzara. syna
Kaata. syna Levi. :| Dáton a 'Abironš)
synovia Eliabovi. aj lion. syn Feletov.
zo synov Rubenových.

2.'povstali proti Mojžišovi. aj 5 iný—
mi'dvestopdtdesiutimi zo synov izrael
ských. znamenitými mužaml z obce.
ktori po mene povolávunl boli do
rady.

3. A ked sa proti Mojžišovi :| Áro—
nov; postavili. riekli': Nech je už toho
dost. lebo všetko toto množstvo pozo—
stáva zo svätýcln'i :| medzi nimi je
Pán: Prečo sa vyzdvihnjetc nad ludom
Pánovým? (l. Kor. |O. |O.)

4. Keď to Mojžiš počul.
svoju tvár

5. a riekol ku Kóremu a všetkej jeho
rote: Ráno » hovori — oznámi Pán.

') T. . rozličný n| spôsobom |n_\šlienkami :| na
hĺltlli hrdinu. :\ tak sa “av uiúc nevemými Bolnln_|

')KKórc. devita. ||o\.\'|:|l .so “ojim prlvrien—
stvom proti tomu Bozk-nm ||<|a||o\'e||i||. aby
klantvo len Aronm'l :| lebo muutým potomkom
orislůclulo: on chcel. aby “\:linlo rozdielumcdzi
;ironskýml kňazmi a oštatnýml prislušnlkamí
pokolenia Levltov. : tludal kňazské máva nie
\cha i pre svojich prívrženec“.
\zbúrlll \; | proti tomu. že Mojžiš \'cdle ľud. ne
chceli Im d:.ilei t.zmh'at za vodcu rudn ktoreho
poslal Boh.

padol na

') Teda nv'mlmllc \| “Na \\!itnat:
; tým \'nokninl h- \tc I||\"m r||\'||i

buďte
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ktori patria'k netbu. :: svátých') pri—
'poji k sebe: a ktorých m'olll' priblížia
sa ir nemu.
- 6. Preto učíme toto: Každý nech ei

vezme svoju kaditelnic'uř) ty. Kóre. a
všetka tvoja rotu:

7. a_nabert'e zajtra do nich ohňa.an
ložte naň kadidlo pred PánOm: a koho
vyvoli. ten _bude svätýz'l veľmi sa vy
zdvihujete.'synovia Levi. 

R. A zase riekol ku Kóremu: ()čujte.
synovia Lévi:

0. Ci vám je to málo. —ževás Pán
izraelský oddelil od všetkého rudu :| pri
pojil sebe. aby ste vykonávali jeho slu/'.
bu v stánku a stáli pred všetkým ľudom
:| slúžili mu?

|||. Ci preto kázal k sebe pristúpiť
|ebe :| všetkým tvojim bratom. synom
Léviho. aby ste aj kňazstvo osobovali?

ll. A'všetka tvoja rota aby povstala
proti Pánovi? Alebo čo je Aron. že rep
cete proti nemu? '

12.1edy povstal Mojžiš. aby zavo
lali Dátona a Ahirona. synov Eliel»
vých. Tl odpovedali: Nepôjdeme'.

13. Či ti je to málo. že si nás vv—
viedol zo ?eme. ktorá mliekom a medom
tiekla. aby si nás zmoril na púšti: či
ešte chceš i punovat nad nami?

14. Veru. ty si nás voviedol do zc—
me. ktord tečie potokmi mlieka a medu.
udal-si nám do majetku role a_vinice:')
či nám aj oči chceš vylúpit?“ Nepôj
deme.

nziton :\ Ablmn dané

l5. Tedy rozhneval sa Mojžiš velmi
a tiekol Pánovi: Neshliadnl na ich obc

') Knumv. bv. Pavel \'zlahulc \; na tuto nne—
\to 2. Tlm. 2. 19

') chitl k|| ktorim patril Kc'vrcnemali kadi
tel'nic: lebo len left-zh \mell \o wähni kadl'
Ale \'zhurlči tlt| zanp'nrili si ich .|b_\ po sloteul
Árona : lebo si nm \ kňaz.;tvn sami mohli k:d|dit.

| ') Bude mať kňaz l—tčprá'm.
') To šú slová ||<|i||učnč :| : posun-chu DL||/|:—

'l Snu sei: Ci |||\' \liš. že i nás a tých mulm.
ktori sd-._. nami môžeš oslepiť. aby sme II do
srdca ne\'ldeli.1e si .sa len zo ctltiadostl za pa—
nowika nad ľudom \'_\stavil :\ ho blýskn'šnd(roh.-im! omámil?
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ty:“)ty vieš, že som ani osliatko nevzal“)
od nich, ani nikomu zle neučinil.

ló. ! riekol ku Kóre: Ty a všetka
tvoja rota postavte sa zajtra osobitne
pred Pánom. a Aron tiež o sebe.

17. každý nech vezme svoju kadi
teľnicu a dá do nej kadidlo a obetuje
Pánovi dvesto pátdesiat kaditeíníc: Aj
Aron nech drží svoju kaditeľnicu.
. 18. Keď to učinili, a keď Mojžiš a A
ron tu stáli,

19. a tí shromaždili proti ním všetku
obec k dverám stánku. ukázala sa všet
kým sláva Pánova.

20. A Pán hovoril Mojžišovi a Aro
novi a riekol:

21. Uddeíte sa z prostriedku tejto
roty, nech ich náhle znivočím.

22. Tí padli na zem na svoje tváre
a riekli: O, najsilnejší Bože duchov vše
likého tela,“) či keď jeden zhrešil. proti
všetkým bude tvoj hnev zúrili")

23. A Pán riekne Mojžišovi:
24. Rozkáž všetkému ludu, nech od

stúpi od stánov Kóre, Dátona a Abirona.
25. A Mojžiš vstal a šiel k Dátonovi

a Abironovi: a šli zanim starší z Izraela.
26. A riekol zástupu: odstúpte od

stanov bezbožných ludi. a netýkajte sa
ničoho. čo je ich. aby ste sa do ich
hriechov nezaplietli."')

27. A ked' vôkol od ich stanov od
stúpili, vyšiel Dáton a Abiron a stáli vo
dverách svojich stánov so svojimi žena
mi a dietkami a so všetkou čeliadkou.

28. A Mojžiš riekol: Po tomto po—
znáte. že ma Pán poslal. aby som či—
nil všetko to, čo vidíte a že nič z vlast
ného srdca.“)

29. Ak títo obyčajnou smrťou. ako
všetci ľudia. zomrú a navštívi ich rana,

') Vzdáva sa nádeje v ich obra—de.
') Nikdy som nehľadal svoiho daku. nlkdy

etl.
Bože. ktorý si pán života l emrtl vletkýdt

') Pre 250 proti mono?
A 89qu : nlml trestní neboli.
Z motel vole po svete] hlave.
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jakou aj iní navštívení bývajú.') nepo
slal ma Pán.

30. Ale ak Pánovu vec učiní, že zem
otvorí svoje ústa a zhltne ich a všetko,
čo im prináleží a sostúpia za živa do
púla, tedy poznáte, že sa Pánovi rú
hali.

31. A v tom okamženi jako dohovo—
ril, rozpukla sa zem pod ich nohami:

(Zalnt105,l7,1ů.)
32. a otvorila svoje ústa a shltla ich

so stánkami a so všetkým ich majetkom.
33. A sostúpili za živa do pekla. a

prikryla ich zem, a zahynuli z prostried
ku množstva.

34. Ale všetok Izrael, ktorý stál okolo
(nich), utekal na krik ltynúcich a rie
kol: Aby snáď aj nás nepohltla zem!

35. Aíe oheň vyšiel od Pána a zabil
tých dvestopäťdesiat mužov. ktorí zá
pal obetovali.

36. A Pán hovoril Mojžišovi a riekol:
37. Rozkáž Eleazarovi. synovi Aro

novmu, kňazovi, nech posbiera kadetiľ
níce, ktoré lůia v ohni, a oheň sem a
tam roztrúsi: lebo sú posvätené")

38. v smrti hriešnikov: a nech ich
rozkuje na plechy a obloží nimi oltár,
preto. že v nich obetovaný bol zápal
Pánovi, a preto posvätené sú. aby sy—
novia izraelskí hľadeli na ne jako na
znamenie a pamiatku.

39. Teda sobral Eleazar, kňaz. me
dené kaditeľnicc, v ktorých obetovali tí,
ktorých oheň zhltol. a rozkovali ich na
plechy a obložili nimi oltár:

40. aby potom synovia izraelskí mali,
čím by napomenutí boli, aby neprístu
poval žiaden cudzí a kto nie je zo se
mena Aronovho. k obetovaniu zápalu
Pánovi, by netrpel tak, ako trpel Kóre
a všetka jeho rota, jako mluvil Pán
Mojžišovi.

41. Ale druhého dňa reptal všetok

') T. ]. sídn obyčajnou smrťou zo sveta
TrestomBoilmalsteítým. ževnlclika

illdlo obetovane bolo Bolin. ačkol'vek od hrleinlOV.
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lud synov izraelských proti Mojžišovi
a ronovi a riekoi: Vy ste lud Pánov u—*
smrtili.')

42. A keď vzbura povstala a rozbroj
sa vzmáhal,

43. Mojžiš a Aron utiekli do stánku
úmluvy. A keď doňho vošli, prikryl ho
oblak a ukázala sa sláva Pánova.

44. A Pan riekol Mojžišovi:
45. Vyjdite z prostriedku toho ľu

du, aj tých teraz zrnúrnim. A keď le—
žalŕ') na zemi.

46. rickol Mojžiš Aronovi: chmi
kaditclnicu a naber do nej ohňa s ol
tára, polož naň kadidlo a bež rýchlo
k ľudu, aby si sa modlil za nich:“) lebo
už vyšiel hnev od Pána a rana') zúri.

(Mudr. 18, Zl.)
47. Keď to Aron učinil a bežal do

prostred ľudu. v ktorom oheň už pu—
stošil, obetoval kadidlo.

48. A stojac medzi mŕtvymi a živými,
odprosoval za ľud, a rana prestala.“)

49. Ale tých, ktorí boli pobití, b010|
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prúte') pokolenia Levi, a jeden prút
nech osebe všetky čeľade (pokolenia)
obsahuje. .

4. A polož ich v stánku úmluvy pred
svedectvo, kde sa budem shovárat
s tebou?) '

5. Koho z nich vyvoiím, toho prút vy—
pučí, a tak odvrátim od seba žaloby sy
nov izraelských. ktorí repcú proti vam.

6. A Mojžiš hovoril synom izrael—
ským: a dali mu všetky kniežatá prúty,
po jednom za každé pokolenie: a bolo
dvanásť prútov bez prúta Aronovho.

7. A Mojžiš položil ich v stánku sve
dectva pred Pánom. .

8. Keď na druhý' deň zase prišiel,
našiel, že prút Aronov z domu Levi vy
pučal a z plných pukov vyšly kvety,
z ktorých, keď sa listie rozšírilo, vyvi—
nuly sa mandle.

9. [ vyniesol Mojžiš všetky prúty od
tvári Pánovej k všetkým synom izrael—
ským: a videli ich a každý vzal svoj prút.

10. A Pán riekol Mojžišovi: Zones
štrnásttisíc a sedemsto, okrem tých. zase prút Aronov do stánku svedectva,
ktorí v povstaní Kóre zahynuli.

50. A Aron navrátil sa k Mojžišovi
k dverám stánku úmluvy, keď prestalo
to mretie.

HLAVA 17.
Prút Aronov vykvltoi.

]. A Pan hovoril Mojžišovi a riekol:'
2. Hovor synom izraelským a vez

mi od nich po jednom prúte z každého
pokolenia od všetkých kniežat pokolení,

aby sa tam zachovával na znamenie od
bojných synov izraelských, a nech
prestanú ich žaloby na mňa. aby ne
zomreli.

ll. A Mojžiš učinil, ako mu Pún pri—
kázal.

12. Ale synovia izraelskí riekli Moj
žišovi: Hľa, ztratení sme, všetci zahy
nieme.

13. Kto pristupuje k stánku Panov
dvanásť prútov. a každého“)meno na- m» "mím; či Viem až "0 Pos'edmo
píš na jeho prút.
___3. Ale meno Aronovo nech bude na

') Izraeliti iste mys!eii. ze Mojžiš svolal tento
trest od Boha. aby svole a onove panatve'
upevnil.

:$ T. ). tvúrou na zem padnutí sa modlili.. T. l. aby si smlerli ľud.
Pokuta smrti.

') Ze nie kadidlo samemu. ale prímluve Aro
nove). ktorou laku hlavný kliaz o smierenie pro

zahynút mame?)

HLAVA 18.

O povinnostiach -a zaopatreni Levítov.

]. A Pán riekol Aronovi: Ty a tvoji
synovia a dom tvojho otca s tebou po
n_esieteneprávosť svätyne: a ty i tvoji

') Napísané na prúte pokolenia Levi. Cim sa
sil. treba pripísal účinok zastavenia moru — to dokazuje. že Aron ie blava toho pokolenia.
Iaane hovnrí kniha Múdrosti IU. 21—25. Tu len

ron ako proatredník pre ľud od Boha ustano-l
vený predobrazom Kristovým. \

') Kniežata.

') Kde pr v .
') Smysel dvoch posledných veršov: Keď je

teda Boh tak p isny. čo člnlt. aby sme nezahy—
null? Odpoveď dá nasledujúca hlava ln.
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synovia spolu ponešiete hriechy svojho je, to nech bude tvoje a tvojich
kňazstva!) ' ' - synov.')

2. Ale i svojich bratov z pokolenia 10. To vo svätyni-') jedz: len mužski
Levi aberhn") svojho otca vezmi'sebou. nech z toho jedia, lebo je tebe“) zasvä
á nech sú pri tebe a nech tí posluhujú: tené.
ale ty a tvoji synovia konajte službu 11. A prvOtitly, ktoré by synovia iz—
v stánku svedectva“) ' :raelskl sľubovali a obetovali, dal som

3. A Levíti nech dbajú o tvoje pri—'“.be a tvojim synom a tvojim dcéram
kázania a o všetky práce v stánku: právom večitým: kto je v tvojom dome
ale k nádohám svätyne a k oltáru čistý. nech ich jie.
nech nepristupujú. aby aj oni nezo- 12. Všetok tuk') oleja a vína i obilia.
mreli, aj vy aby ste spolu s nimi neza- všetko. čo z prvotín obetujú Pánovi. dai
hynuli. som tebe.

4. Ale nech sú s tebou a nech dbajú 13. Všetky prvé úrody. ktoré vydá
o stráž stánku a () všetku posvätnú siuž- va zem a Pánovi prinášané bývajú.
ho pri ňom. Cudzí') nech sa nemiešalnech sa k tvojir'n potrebám dostanú:
medzi vás. kto je v tvojom dome čistý, nech jie

S. Dbajte o stráž svätým a o službu _z nich. '
oltára: aby neprišiel hnev na synom 14. Všetko. čo synovia izraelskí zo
izraelských. ' sľubu dajú. nech bude tvoje.

6. Ja som vám dai vašich bratov. IS. Co prvé vychádza zo života
Levltov. zo synov izraelských, a dal každého tela. ktoré Pánovi obetúvajú.
som ich za dar Pánovi, aby v službe'.či je to ?. ludi či ?. hoviad, právom
jeho stánku slúžili. ;tvoje bude: ale tak, že za prvorodené—

7. A ty i tvoji synovia dbajte o sve—,ho človeka obdržíš výmenu. a každé
je kňuzsh'o: a o všetko. čo k službe zviera. ktoré'je nečisté. dáš vykúpiť.
oltára patri. a čo je za oponou. nech 16. .ielm výmena po jednom mc
majú na starOsti kňazir“) jestli by sa siaci“) bude pät strieborných siklov
cudzí priblížil. nech bude zabitý. váhy chrámovej. Sikel má dvadsat obo

8. A Pán hovoril Aronovi: Hľa. tvo- lov. (ll. Mojž. 30. 13; Ezecli. 45. 12.)
jej ochrane som sveril svoje prvotiny.")' í7. Ale prvorodené z hovied. ovce a
VŠM“. čo sa POSVäCBĎC0d MOV ina-' kozy nedaj vymenit. lebo sú posvätené
clsltých. dal som tebe ä tvojim 83%!Pánovi: len ich krv vylej na oltár a tak
nom pre úrad kňazský ako právo spát k najchutnejšej vôni Pánovi.
večné. 18. Ale mäso nech sa k tvojej po

9. Teda tieto veci brat budeš : tých. trebe dostane. jako i posvätenia hrud—
ktorč sa posväcujú a obetujú Pánovi. ka. tak i pravá lopatka tvoje budú.
Každý dar a obeta a čokoľvek sa mi za! 19. Všetky prvotiny svätyne. ktoré
hriech a za vinu dáva a svätosvätejsynovia izraelskí obetujú Pánovi, dal
- —-—- som tebe a tvojim synom i tvojim dcé

'l Vy koni. a tomi budeteuodmmunl.loSt—_
lite sa ľud : vašej vim. uenáiežlte pri obetách. ') Toto bude tvoio : voci posvitoných. ktoré
fľj:'f..'„.;,".-t*" "“C" “' “""" '"""""' "m neprichádzajúna oheň: Každú ich obci. bud

:) i'okol ' isuciul ich obot alebo obot za hriech alebo obet
, enie. za Ich previnenia. ktoré ml dávat budú. lake sva—
) A'“? “31“ |tusviité bude tebe i tvojim synom.

') Ktorý nie je ievíta
*) 'ru nie le vo Vulgáte:Úrad vasuo kaustva " " "“““

dar som vám _ ') Ako námostnlkmrl Božiemu.
%ml'lebn: Svoje obety. ktoré sa hore pozdvl- :) _("onajlepšieho je : oleja. ._.

hlliů. . ) I. ). keď mu už jeden mesiac bude.
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ram pravom večitým. Je to večita to mzda za službu. ktorú konate v stan—
smluva soli') pred Pánom pre teba a ku svedectva.
pre tvojich synov. 32. A neprehrešte sa v tom. že naj

20. A Pán riekol Aronovi; V ich zemi lepšie a hajtučnejšie sebe podržíte. aby
ničím nebudete vladnut ani dielu nebu—ste nepoškvmili obeti synov izraelských
dete mat medzi nimi: ja som tvoj diel a nezomreli.')
a tvoje dedictvo uprostred synov lzra
elských. HLAVA l9.

2L Ale synom Levi dal som za ma—
jetok všetky desiatky v lzraeli za službu.
ktorú mi konajú pri stánku úmluvy: l. A Pán hovoril Mojžišovi a Aronm

22. aby synovia izraelskí viacej ku vi a riekol:
stánku nepristupovali. a nedopúštali sa 2. Toto je svatý zákon o obete. )
hriechu. ktorý prinaša smrt. ktorý ustanovil Pan. Príkaz synom izra

23. Len synovia Levi nech mi slúžia elským. aby priviedli k tebe červenú
pri stánku a nesú hriechy ľudu; to nech kravu dospeleho veku.') na ktorej by ne
je večné ustanovenie vo vašich pokole—bolo žiadnej poškvrny. a ktorá jarma
niach. Ziadneho iného majetku nech ne—ešte nenosila:
majú. 3. a dajte ju Eleazarovi, kňazovi. :

24. ale neeh sú pokojnl s obetovaný- ten nech .je von zo stanov vyvedie a
mi desiatkami. ktoré som k ich úžitku a pred obličajom všetkých “bi—Žili)petrebe oddelil. 1-1II)

25. A Pan hovoril Mojžišovi a riekol: 4. A omočiac prst v jej krvi. kropl
26. Prikaž Levítom a oznam im: Ked sedem raz proti dverám stánku.

dostanete od synov izraelských desiatky, 5.1 otom nech ju škravu) pred očimaktoré som vám dal. prvotiny") z nich o- všetkých spali. ) a t k a| kožu i mäso.
hetujte Pánovi. tojest desiatky z desiat- jako | krv a hnoj odda plameňu.
kov. . (|. Aj cédrové drevo a hysop i dva

27. razy barvený čeryec") _nech kňaz hodi
prvotin. tak z l|u|||ien. ako ?.prešovz') |do plameňa, ktorý tú kravu požiera.

28. a zo všetkých vecl. z ktorých 7. A potom nech vypere šaty a n-.
dostávate prvotiny. obetujte Pánovi, a m_yjesvoje telo.a len potom nech vojde
daju. Aronovi. kňazovi. do stanov. a bude poškvrnený až do

2". Všetko. čo :: desiatkov obetoval večera.
budete a na dar pre Pana oddelíte. nech 8. Ale i ten. ktorý ju palil. vyperie
bude najlepšie a výborne. svoje šaty. a umyje svoje telo. a bude

30. A povieš im: Keď to najlepšie a nečistý až do večera.
najvýbornejšie 'z desiatkov obetovať bu— 9. A muž čistý nech soberie popol
dete. bude vam počítané. jako by ste z tej kravy a vysype ho za. stanom na
dali prvotiny z hnmna a z prešu. prečistom mieste. aby bol pre obec sy—

31. A smiete ich jest na všetkých va
'=. ' . . ' , . ' ' ') "obr.; A neponeslete pre to hriechu (t. ).
seh nucstach. \; | \aše čeľad|. lebo je keď mm,; mmm) *“ „mm budete„
—-— - do najlepšieho lo; a tak neposkvmlte ved powe

') Sniluva totizto neporušltel'na prav: tak. ako tených od s_vnov Izrael.—kých: nezomrlete (keď
neporušiteľná je soľ. Soľ hrávala sa u starých ich ako Iných veci pozlva'. buJete.)
za obraz. VCČIIOS". “EMÍHM'CTDOSÍL ') Totiž“) pri ohm (tisu-wam;

')I .eplle: bez vady.
' "*" horcpozdvlbnutla. ') Hebr: a rozkánu jn zabit pred sebou.

') Akoby ste z vlastných roll alebo viníc ") Nech rozkaze sonellt pred sebou.nbetm-ull ')1olest: Earmazl

() pripravovaní \'odý \( očisťovania.
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nov izraelskýcn zachovaný k vode očí
stenia; lebo krava bola za hriech spá—
lená.

10. A ten, ktorý popol z tej kravy
niesol, nech vyperie svoje šaty, a bude
nečistý až do večera. A synovia izrael
skí a príchodzi, ktori bývajú medzi ni
mi. nech ho majú za ustanovenie a
večné.

11. Kto sa dotkol tela mŕtveho člo
veka, a preto je nečistý za sedem dní:

12. nech bude tou vodou pokropený
tretieho a siedmeho dňa. a tak sa oči—
stí. Jestliže tretieho dňa pokropený ne
bude. siedmeho dňa nebude môcť byt
očistený.

13. Každý, kto sa dotkne mŕtveho
tela duše ľudskej. a tou smiečanou vo
dou nebol pokropený. poškvmí stánok
Pánov a zahynie z Izraela: lebo nebol'
pokropený vodou očistenia. nečistý bu—
de, a jeho nečistota zostáva na ňom.

14. Tento je zákon o človekovi ktorý
zomre v stánku: Všetci, ktorí do jeho
stánku vojdú a vš nádoby. ktoré sú
tam)) nečisté bud za sedem dni.

15. Nádoba. ktorá nemá na sebe po
krievky a svrchu nie je zaviazaná ne—
čistá bude. .

16. Kto sa na poli dotkne tela zabi
tého alebo od seba zomrelého človeka.
alebo jeho kosti alebo hrobu. nečistý
bude za sedem dni.

A nech vezmú z popola spálenta
a hriechu) a nalejú naň živej vody ) do
nádoby.

18. Potom nech človek čistý v nej
hysop omočí a pokropí ňou celý stan a
a všetko náradie a ludi takou nákazou
poškvrnených.

19. A tým spôsobom nech čistý oči
stí nečistěho na treti a siedmy deň. A
na siedmy deň očistený nech i seba u—

') Kým je tam mŕtve telo.
') T. 1 z ohety. kravy. ktorá bola za hriech

spálená.
') Zlvej vodv: vody takej. ktorá tečie : ora—

meňa. alebo rieky; a nie vodv. ktorá stoji.
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myje i svoje šaty operie. a bude nečistý
až do večera.

20. Ale kto takým spôsobom nebude
očistený. nech jeho duša zahynie z pro
stred obce. lebo svátyňu Pánovu po
škvrnil. a nebol vodou očisťovania po
kropený.

2l. Toto prikázanie nech bude za
právo večité. l ten. ktorý vodou kropí,
nech vyperle svoje šaty. Každý, kto sa
dotkne vody očisťovania. nečistý bude
až do večera.

22. Všetko. čoho sa dotkne nečistý,
činí nečistým; a človek. ktorý sa niečo
ho z tých vecí dotkne. bude nečistý až
do večera.')

HLAVA 20.

Smrt Marie; reptanie ludu o vodu: Mediá—
Vurlle s kráľom Edom o slobodnú cestu;

Smrt Aronova.

, I.A prišli synovia izraelskí a celá
'lobec na púšti Sin ) v prvom mesiaci:3)
a ľud ostal v Kádes. ') A tu zomrela Ma
ria. a pochovali ju na tomže mieste.

2. A ked' lud potreboval vody. sišli
sa proti Mojžišovi a Aronovi.

' 3. A vzbúrili sa a riekli: () keby smeboli zahynuli medzi našimi bratmi pred
Pánom.

4. Prečo ste vyviedli obec Pánovu

' ') Dl'a mienky sv. otcov. mal Mojžiš vyšší cieľ
'na zretelL Jako všetky jeho zákon o mvnútor
nei čistote malv vnútorné posvätenie srdca do

iclellt. tak chcel l zákonom o counter-nom oči—
stení znečistenia sa pri mŕtvom tele (o tovn
to najdokonalejšom obraze hrlelnlka l hriechu)
vyvolenému ľadu potrebu varoval sa od zane
čletenia sa hriechom a očistenia sa od jeho no
škvrny všteplt; zároveň l poukazat na toho. kto
rý nielen od nečistoty tela vodou. ale 1 od vše—
tkých hriechov. ktorá ako veľkonočný beranok
na seba vzal. krvou svojou očistí ľudské pokole—
nie.

') "obr.: Zln v južnej Palestíne nie tá Sln.
(2. Moji. 16. l.: 17. l.: 4. Mo !. 33. ll.). ktorá
le čast arabskej púští proti mtu.

') R sa neudáva: lste bude to prvý mesiac
nasledujúceho tretieho roku po vyjdení : Eu pta.) Kádes rne. menoozna vuuom snu
sle miesto. v širšom cele okolie. Miesto Kades
bolo asi stredlštom v okoli stanujúclch oddielov
ľudu lrraelskčho
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na túto púšť. aby sme tu pomreli i my i
naš dobytok?

5. Prečo ste nám kázali vyjsť z Egyp
ta a priviedli ste nás na toto najhoršie
miesto, na ktorom sa nemôže siať. kto
re nerodi ani lig. ani broma ani zrana
tových jablk. a ktomu ani vody nemá
na pitie?

6. Vtedy Mojžiš a Aron prepustili
obec. odišli do stánku úmluvy a padli
na svoje tvare a volali k Pánovi a
tiekliz') Pane Bože. slyš krik tohoto ľu—
du a otvor im svoje poklady, prameň
živej vody. aby sa napili a prestalo ich

reptanie. A ukazala sa sláva Panovanad nimi.
7. A Pan hovoril Mojžišovi a riekol:
8. Vezmi palicu a shromaždi ľud ty

i tvoj brat Áron. a hovorte k skale pred
nimi. a ta vydá vodu.2) A keď vyvedlel
im vodu zo skaly. nech pije cela obec
i jej dobytok.

9. Tedy vzal Mojžiš palicu, ktorá
bola pred obličejom Púnovým. ako mu "“
rozkázal.

10. a shromaždll obec pred skalou a
riekol im: Cujte. vy buriči a neverci:
Ci z tejto skaly budete môcť vodu vy
viesť? (Zalm'ľl. 15. 20: !. Kor. 10. 4.)

li. A zodvihol Mojžiš ruku. uderil
dva razy palicou na skalu; tu vyšla
hojná voda. takže pil ľud i dobytok.

12. A Pan riekol Mojžišovi a Aro
novi: Ze ste mi neverili, aby ste ma po
svätili pred synami izraelskými, preto
nevovediete tento ľud do zeme. ktorú
im dávam?)

') Modlitba tato nenaebldza sa v hebrelskei
osnove.

') "obr.: Svoju vodu.
') Bob sem adlva nevera a odporno'sťzabrlecb

Molžuov a Areuov: k tomu ešte hriech apecha—
ný hol verejne a preto budil pohorienle a mohol
ľad v jeho vzpnrneati a nevere utvrdil. Mojžil
rozmrzený vzburou ľudu použil oatrejlicb alov

.ie Bohu apravediaosl hode branit.
aby sa d týmto nehodným : odbojným ľudom
anuloval; Vo svojej nevoll nerád tlel ku skale
vykmať rozkaz Boli. Slová: ..Vy buriči. či z tej
to skaly budeme môcť vodu vwicsť“. ukazujú.
tak veľmi bol namrzený na ľud: ba môžeme z
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13. Toto je tá voda odporu. kde sa
dohadovali synovia izraelski s Pánom. a
posvätený bol v nich.')

14. Medzitým poslal Mojžiš z Kadä
ku kráľovi Edom. aby mu povedal: To
to ti odkazuje tvoj brat') lzrael: Ty vieš
o všetkých ťažkostiach. ktoré prišly na
nás;

15. jako sostůpiii naši otcovia do
Egypta a bydlili sme tam za dlhý čas.
a jako Egyptčania nás i našich otcov
trápili.

16. A jako sme volali na Pána. a vy—
slyšal nás. i poslal Anjela. ktorý nás vy—
viedol z Egypta. Hľa. už sme v meste
Kádw. ktore je na hraniciach tvojho
územia.

17. Prosíme, aby si nám dovolil
prejsť cez tvoju zem. Nepôjdeme cez
role ani cez vinice. nebudeme piť vody
z tvojich studien.“) ale pôjdeme obec—

nich aj to uzavierať. že hoci mal určitý rozkaz
Boha. pochyboval. že by vôbec Božie milo

srdenstvo pre ten vzpurný ľud ešte raz tak veľ—
ký dlv vykonalo. V takomto rapoioženi myslim
vrlc a pocliybulúc udrel Mojžiš na skalu: ale hľa.
prve udrenie bolo daromne. Lad sa urazil. jedni
beddkali. že ich Boh opustil. druhi dal! sa do
Mojžiša. že sa vysmieva z Ich biedy alebo že
je ut po jeho moci. Tu zľakol sa Mojži! l Áron.
uznali svoj hriech. oľutovall ho : prosili Pana o
milosrdenstvo. Teraz už druhý raz udrel Mojtu
palicou na skalu. : to s dokonalou vierou
v slovo božie a s dôverným oddanim sa do sve
tej vôle Božej. : voda začala tiecť hojne. —- Ale
prečo Boh tak prisne potrestal Mojžiša a Árona
za tento hrl "|? Bon veľmi miloval Mojžiša. ale
ešte väčšmi m loval všetok len ľud. ktorý mal dať
svetu Spasiteľa Mojžiš zabudnúc na svoje pro
strednictvo medzi Bohom a ľadom. vo svojej
nevoll považoval reptajůcl ľud za nehodný dalšej
milosti Božej. len mrzuto a pochybuldc prostred
koval mu pomoc Božiu: preto prišiel na nebo
trest. a to ťažký. časný trest bez odpustenia.
Z toho malo mlade dorastajúce pekoleuie sa
učiť: Ked Bob taký. od vyvolených jeho pria
teľov spáchaný hriech hned tak prisne trance.
jako pochodime my keď zlý priklad svojich ot—
cov nasledovať budeme? Len ked Bohu (>
nale veriť a oddane dôverovať budeme. môžeme
diať ochranu a pomoc Pdnovu v nastav-andel:
ťažkostiach zaujatia zeme Kahanelekej.

') Ukázal svoju slávu a moc. aedajdc si v tom
ani nevem prekážať.

') Edomitl pochtdzali z Ezaua. izraelhi z .la
kuba. dvoch bratov.

') Zdarma. Poe-stal mueell si tam atudničnd
vodu kupovať.



nou cestou. ueodbočiac ani na pravoani
na gave. -dokial._neprejdeme tvojich hra
mc.

le. lidem mu odpovedal: Nechod cez
moje inač.ozbrojený vyjdem proti tebe!

19. A riekli synovia izraelskí: Slia—
panon pôjdeme cestou: a jestliže sa na—
pijeme tvojej vody my a náš dobytok.
dáme. čo je spravedlivé: () zaplatenie
nebude žiadnej ťažkosti, len chytro. aby
sme prešli.

20. Ale on odpovedal. Nepôjdeš.

Sl'VR'l'A KNIHA MOJZISUVA

HLAVA Zl.

\'itnzstvn Izraelitov nad Kananelskýml'; Vy.
štuvenle medeného háda; premolenie Sohona

a Ora.

1. Ked to počul Arad. král. kananej—
skýl). ktorý pred poludnie býval, že
totižto pr.:šiel Izrael cestou vyzvedačov,
bojoval proti nemu. a keď zvlhli] nad
ním, odviedol z neho korisť.

2. Vtedy Izrael zaviazal sa sľubom
Pánovi .| rieke): Ked vydáš tento ľud

] hned vyšiel oproti nim s. nepočetnýmldo mojicl| rúk. do základov zkaztm)
množstvom a so silnou rukou. )

.21. A nechcel privolit prosiacemu.
aby dopustil priechod cez jeho hranice:
prcto odhočil Izrael od neho. _

22. A ked sa pohli z Kddes. prišli
na vrch Hor. ktorý je na hraniciach :
zeme Edom.

2-3. Tu hovoril Pan Mojzišovi:
24. Áron —riekol ——nech ide k svoj

mu inde.“) lebo nevojde do zeme. kto
rú som dal izraelským, preto. že ne
veril mojim ůstam pri vode odporu.

25. Vezmi Árona a jeho synov s nim
a vyved ich na vrch Hor.

26. A svleč Otca s jeho šiat,") obleč .
do nich Eleazara. jeho syna: Áron sa
složl :| zomre tam.

27. Mojžiš učinil. ako mu Pán pri—
kázal. a vyšli na vrch Hor pred všetkým
ludom.

2H. A svlickol Árona s jeho šiat a
obliekol do nieh') Eleazara. jeho syna.

29. A ked ten na vrchu l'lory zo
|n|eL sišiel dolu s Eleazarom.

50. Ked tu celá obec videla, že Áron
umrel. oplakávali ho za tridsat dní po
všetkých svojich čeladlaeh.")

') S \el'kou allow vojaka.
') T. ). nech eme. : bude Wholený k svnl

ľudu Dôkaz nesmrteľnosti dn! |:.
') Úradnveh.
') Dôležitá čast posviacky za hlavného kňa

za. lll. Matt. 29.29— 30.)
:) Dl'a 33. 38. umrel Aron prvého dňa 5 me—

slaca 40. roku po vvjdenl : lignum v 123. roku
\\inbo veku.

mn

jeho mestá.
3. A Pán vyslyšal prosby Izraelove

'a dal mu Kananejčanov. a on ich pobil
a .rozboril ich mestá: a nazval toto
miesto Herma. tuje.—'t.Kliatba.

4. Potom pohli sa s vrchu Hor ee—
stou. ktorá vedie k Cervenému._moru.
aby obišli zem Edom. 'l'n počal. ľud žu—
novai cestu :) namáhanie.

_5. A hovoril. proti Bohu a Mojžišmi
a tiekol: Prečo si nás vyviedol z Egyp—
ta. aby sme pomreli na púšti? Sme bez
chleba. nemáme vody: duši našej sa lll.
príkri tento ničomný pokrm. )

6. Preto dopustil Pán na l'ud ohni—
vých hadovf) a keď ich šliapali tak. že
mnoho znich umrelo.

7. prišli k Mojžišovi a riekli: Zhre—
šili sme. lebo sme hovorili proti Pánovi
&proti tebe: modlí sa. aby odňal od nás
tých hadov. A Mojžiš sa modlil za
lud.

8. A Pán mu riekol: Sprav medeného
hada a vyzdvihni ho na znamenie: kto
je uštipnutý a pohliadnc naň. žit bude.)

9: Teda Mojžiš spravil medeného ha—
da a vyzdvihol ho na znamenie. a ked

') Hebr.. Knuuwlskí' kráľ v Arad.
') Vvdúm Ich do prekliatia. bez milosti Ich

:! do koreňa vvnlvočim : nič pre seba ne
nechánt

') Totlun mamu. na ktorú už ll. 6. repent.
') Od prudkosti ich ledu tak boli trám. lakn

bj horeli,
') Ale nle sám pohlad na obraz uzdravil. lež.

viera. (Mudr.
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uštipnutí naň hľadeli. uzdravení bý—
vali.)

10. A pohli sa synovia izraelskí a
položili sa v Obot.

ll. Odtiaľ sa pohli a položili sa
v .leabarim, na púšti. ktorá je naproti
Moab k východu.

12. A odtiaľ brali sa a prišli k poto
ku Zared.

13. Tento opustili a rozložili sa proti
Amon. ktorý je na púšti. a vyráža sa
v hraniciach Amorrejsky'ch: lebo Amon
je hranica Moabská a dell Moabských
a Amorrejských.

l4. Preto hovori sa v knihe bojov
Pánovýchz'il Ako učinil na Červenom
mori. tak učiní na potokoch Amon.

lô. Skaly potokov sa naklonily. aby
odpočinuly v Ar. a ležaly na hraniciach
Moabských.

ló. A tam zjavila sa studnlcař) o
ktorej hovoril Pán Mojžišovi: Shromaž—
di ľud a dám mu voda.

17. Vtedy spieval Izrael pieseň tuto:
Vystúp. studnico. Spolu spievali:

18. Studnico. ktorú kopali kniežatá
a pripravili vodcovia ľudu skrz vyda
vateľa zákona a svojimi palicami. Z pú—
šti (brali sa) do Matana.

19. Z Matana do Nahaliel: z Nahaliel
do Bamot.

20.2 Bamot. (kde) je údolie v kraji

Moabskom. na vrchu Pasga ktorý pnzera proti púšti.
2l. Ale Izrael poslal poslov ku Se

honovi. kráľovi Amorrejskému a riekol:
22. Prosim. dovoľ nám prejst cez

tvoju zem: neodhočlme na polia a vi

') Vyzdvllmutý bad le predobrazom Ježiša Kri
sta na kríži. Ján:) Na medeného hada )
na znamenie záchrany hľadeli Izraeliti s verlacou
dôverou : dosiahli uzdravenie tela od smrteľne
ho ušlanuta hadov. I( Spasiteľovi na krillv
zdvlhnntěmu dvíha ľudské pokolenie svoje oči.
hľadajúc milmľ a nachádza zachranenle od lá—
hill“ ktorú „starý had“ prlnleaol na celé poko
lcnle ľudské.

') Kniha o boineh znamenlrýdi. ktorá za nlšho

veku nie'.je znám)" A odtlnľ tiahli do Beer. : to ie tá
studnlcnho ktorel.
Pia-e BvltdStatue Dione. ll.

nice. nebudeme pit vody zo studnlc.
cestou kráľovskou pôjdeme, dokiaľ ne—

prejdeme tvojich hranic.
' 23. On nechcel dovolit. aby Izrael
šiel cez jeho krajinu: ba sobral vojsko.

'vytiahol proti nemu na púšť, a prišieldo Jasa a bojoval proti nemu.
24. Ale (lzrael) zbil ho ostrim meča

a vzal jeho zem od Arnon až po Iabok.
a až ku synom Ammonovým: lebo sil—
nou obranou obsadené boly hranice

!Ammonitských.
| 25. Tak teda zaujal Izrael všetky

' jeho mestá. a býval v mestách Amorrcj
ských. totižto v Hezebone a v jeho mes—
tečkách.

26. Hezebon bolo mesto Sehona.
kráľa Amorrejského, ktorý bojoval proti
kráľovi moabskému: a odobral mu vše
tku zem, ktorá pod jeho mocou bola. až
po Amon.

27. Preto sa hovori v prislovl: Pod
te do l'Iezebonu. nech sa vystavl a u—

-pevni mesto Sehonovo.
28. Vyšiel oheň') z Hezebonu. pla

meň z mesta Sehon, a shltol Ar Moab—
ských. a obyvateľov výšin Amonských.

29. Beda tebe Moab, zahynul si ľude
Chamosř) Dal svojich synov do uteka
nia a dcéry do zajatia kráľovi Amorrcj
skému. Sehonovi.

30. Ich jarmo zmizlo od Hezebona
až po Dibon. unavení prišli do Noie. a
až po Medaba.

3l. A tak bydlel Izrael v zemi Amor—
rejských.

32. A Mojžiš poslal. aby vyskúmnli
Jazer: potom zaujali jeho mestečka a

.zmocnili sa ich obyvateľov.
| 33. A obrátili sa a tiahli cestou k Ba

oĺzan. a Vytiahol proti nim Og. kráľ
z Bázan so všetkým svojim ľudom. aby

bojoval v Edrai.
34. A Pán riekol Mojžišovi: Neboj

') Válečný oheň.

i ")Chamm bola modia Moabských. pravde-oo—
liluhnc na spôsob Moloch: 6



sa ho, lebo do tvojich rúk dal som ho,
i všetok jeho lud i jeho zem: a vykonáš
mu tak. ako si vykonal Sehonovi. krá—
l'ovi Amorrejakému. ktorý býval útle
zebon.

35. Teda aj toho. i jeho synov. i vše
tok jeho ľud až do posledného muža, a
zaujali jeho zem.

HLAVA 22.

Belák poslal pre Baláma. aby zkreů ime
iovi; Balámova oslloa hovorila: anjel napo

menul Balána.

[. A pohli sa a rozložili sa na poliach
Moabských, kde za Jordanom leži .ie
rieho.

2. A videl Balák, syn Seíorov. vše
tko, čo vykonal Izrael Amorreovi

STVRTÁ KNIHA MOJZISOVA

lebo je silnejšl odo mňa: snád ho budem
môcť nejako porazit a vyhnat zo svojej
zeme: lebo viem, že požehnaný je ten.
komu ty žehnáš. a zlorečený ten, na
koho ty kliatbu shrnieš.

7. Tedy šli stari! Moabskl a staršl
Madiánski, nesúc v rukách mzda za
veštba. A keď prišli k Balámovi a roz
povedali mu všetky slová Baiákove:

8. on odpovedal: Ostallte tu na noc.
a odpoviem vám. čo mi Pán riekne. Ked
oni u Baláma zostali, prišiel Pán, a rie

'kol mu:
9. Co chcú ti ľudia u teba?

* 10. Odpovedal: Balák, syn Seforov,
'král' Moabských poslal ku mne.
. 11. A riekoi: Hľa-, lud. ktorý z Egyp
fta vyšiel. pokryl povrch zeme: pod a

3. a že sa ho Moabčanla boja. a jeho *zloreč mu. azda potom budem môct ne—
útoku sniest nemôžu. Iiako bojovat proti nemu a odohnat ho.

4. Riekol staršlm Madiánskym:') Tak'
znivočl tento lud všetkých. ktori sa
v našich krajoch zdržujú. jako vôl SO-l
žiera trávu až do koreňa. On bol toho'
času kráľom v Moabsku.

5. | poslal poslov k Baiámovif) sy—
novi Beorovmu. veštcovi. ktorý býval
nad riekou zeme synov Amonovýcbf)
aby ho zavolali. a riekli: i'lľa. ľud vyšiel
z Egypta. ktorý pokryl povrch zeme a
usadzuje sa proti mne.

6. Nuž. prud' a zloreč tomu ludu,
.—_.___

') Madhlnski. národ pastiersky vo východnom
Pojurdánsku.

Balam prmnal už pred prlchodom Hebrelov
pravého Boha a jeho proroctvá. (Srov. 24. 3. !
iz. M.). ()piitne usvedčuje sa. že len to vyslovu—
je. čo mu Boh na iazyk položil. ! splnenie jeho
poiehnani :: predpovedanl. zvlážtne jeho veľ
kého predpovedania o Mesiášovi (24. iS—i9)
ukazuje. že hovoril ich : vnulmutla Božieho. Pre
to i Micheáš prorok (tu. 5.) spomina medzi dobro-|
deniami Božími pre lzraeiltov požehnania Balá
move. (Zidla ! sv. otcovia majú Baláma za proro
ka (Justin. Atbaa. Rehor. Nas. Cyprian. Jarol.
Lev a l.). Balám sice zhrešn diabolskou radou
(Ji. ih.) a iakmnstvmn: ale dar proroctva dáva

Bol ? múdrych úmyslov nlekedv inesvätý'm mužom Kniiáš. lzln ll. —li).Pre jeho podle smýšľn—
nie sv. i'ismo rumu.-nule ho čestným menom ..pro
mk". ale nazýva ho len ..veštcom“.

') liehr.: Poslal do mesta Peter. ktoré je pri
rieke v zemi ieho vlasti. - alebo zkadial' bol Ba
iam rodom. '

12. A Boh riekol Baiámovi: Nechod
s nimi, ani neeioreč luduz') lebo je po—
žehnaný.

13. Ten ráno vstal a rieka! knieža
tám: lďte do svojej zeme. lebo zakázal
mi Pán ist s vami.

14. Kniežatá sa vrátili a povedali Ba
lákovi: Balám nechcel ist s nami.

l5. On zase poslal viac (kniežat) a
znamenitejšlch. než predtým poslal.

16. Keď tito prišli k Baiámovi. rie
kli: Takto povedá Belák. syn Seiorov:
Nemeškaj prist ku mne:

l7. Hotový som ta vysoko ctiť a čo
budeš chciet dám ti: prijd a zIOrcč
tomu ľudu.

18. Balam odpovedal: Keby mi dal
Belák plný svoj dom striebra a zlata.
nemôžem meniť na slove Pána. môjho
Boha. aby som viac. alebo menej po
vedalř)

19. Prosim vás. zostaňte tu i tejto
noci. aby som mohol zvedieť, čo mi
zase odpovie Pán.

') Ked Baiák len to žiada od teba. aby si pre—
klinai nechod ! nim.

') irikeebr;Aby som proti nemu učinil nule. ale—ve .
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20. Tu prišiel Boh k Balamovi .v rio-|
ci a riekol mu: Akže fa pišli volat tito
ludia, vstaň a id :; nimi: ale len tak. že
čo ti rozkážem, to učiniš.

Zl. Balam vstal rano. osedlal svoju
oslicu a bral sa s nimi.

22. A nahneval sa Bob.') A postavil
sa anjel Pána na ceste proti Balámovi,
ktorý sedel na oslici, a dvoch slúžobnl
kov mal sebou. lll. Petr. 2. 15.)

23. Keď oslica videla2) anjela s vy
taseným mečom stát na ceste, vyhnala
sas cesty a šla poľom..A Balam ju bil
a chcel ju priviesť zase na cestu.

24. Ale anjel zastal si v užine medzi
dvoma múrami. ktorými vinice ohrade
né boly.

25. Keď to oslica videla. pritisla sa
k múru a pritlačila nohu sediaceho. Ale
on zase ju bil.

26. Potom anjel prešiel ďalej na úzke
miesto, kde ani na pravo ani na ľavo
nemohlo sa vyhnúť, a zastal proti nej.

27. A ked oslica videla anjela stát.
padla pod nohy nohami sediaceho na
nej: a ten hneval sa a bil ju ešte prud
kejšie kyjom do boka.

28. Tu otvoril Pan ústa oslice. a ona
prerieklaz“) Čo som ti urobila, prečo ma
biješ? hla. už po tretie?

29. Balam odpovedalz') Lebo si za—
slúžila a zo mňa posmech si robila: o,
keby som mal meč. ab som ťa zabil!

30. Oslica riekla: i nie som tvoje
hoviadko, na ktorom sa vždycky nosie
vaš až do dnešného dňa? Povedz. či'
som ti kedy niečo podobného vykonala?
On riekol: Nikdy!

') Ked šiel ; nimi. nahneVal sa Boh; ale preto.
ic Balam stel. veď mu to Boh dovolll: ale ze ho
lakomes! k tomu zviblle. on myslel na botnú
mzdu. ktorú dostane. lak b_\ predsa mohol zlore
čl! l'udu lzraelskémn.

') Osllca sama videla anjela. Balam nie. lebo
nepuslúchol Boha,

') Osllca skutočne preriekla. aby. [ako hovorí
sv. Peter lll. Ptr. ?. lb.): ..zahrlnlla nemúdrostl
prorokovej.“

'! Balam odpm-edá jakoby človek s nim Ito-'
vuril: ed hnevu :: ziadosti prlst k Halakovi za
slem-ný ani sa toho divu ncnnl'altll. mu:.)

3 [. V tom otvoril Pan oči Balámovi a

'videl anjela stál v ceste s vytesaným me
'čom; a padol pred nlm na svoju tvár!)

32. Riekol mu anjel: Prečo už po
tretie biješ svoju oslicu? .la som prišiel.
aby som.sa ti protivil; lebo tvoja cesta
je prevratena a mne odporná.

33. A nech sa oslica nevyhne s cesty
a nedá mi miesta, keď som sa proti nej
postavil, zabijem teba a ona ostane živa.

34. Riekol Balam: Zhrešil som. ale
ja som nevedel. že ty stojlš proti mne:

la teraz, ak sa ti to neľúbi. aby som
Išiel. vrátim sa nazpat.

35. Anjel. riekol: ld s týmito, ale
chráň sa, aby si nič ineho nehovoril.
leda čo prikážem. Teda odišiel s knie—

lžatmif)
. 36. Keď to Balák počul, vyšel na
lproti nemu do mesta moabského,3) kto
lre bolo na konci hranic Amona.

37. A riekol Balámovi: Poslal som

[poslov, aby som tu povolal. prečo si
hneď neprišiel ku mne? Ci preto snáď.

'že by som ta za príchod náležite odmenit nemohol?
38. Ten mu odpovedal: Hla. tusom:

ale či budem môcť iné hovorit. na čo
mi Boh do úst položl?

39. Potom brali sa spolu a prišli do
mesta.') ktOré na konci hranic jeho krá—

lovstva bolo.
40. A keď Balák nazabljal volov a

oviec. poslal Balámovi a kniežatám. kto—
rl s nim boli. dary.“)

') Od strachu že zomre.

. ') Bez moci. bez účinku „a \'Selk' lanom
proroctvá. veštby a čary protl mocl že]. nič

|ncvykonnlú proti tým. ktorí pod Baton ochranoustola. Balttm. cudzinec. nelzreellta. lde proti vôli
nepriateľov ľudu izraelského prorockv oslavo
vat' riadenie Belle v Inde izraelskom. Aby nova
Balálmve nezdaly sa !ako slová Božie. preto

_uslaha Boh do veci tak nápadným :: podlmým
spôsobom. Balam. pokorený a mrekans- zlave
nim sa anjela. ide už hotový a odhodlaný Iron-t.

.to je vôľa Budte.
l ') Ar Moab pri Jordáne.

') Klrlath Chuzoth.
") Z pokojných obetí na znak úcty ! Priateľ—

stva.
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.41. A ráno viedol ho na výšiny

(modly) Bál. a videl najďalšiu čast lu
du. )

HLAVA 23.

Balam nezlorcčl.ale žehná timu izraelským.

1. Tu riekol Balám k Balákovi: Vy—
stav m1tuto sedem oltárov a priprav mi
tiež tolko mladých býkov a toľko i ba
ranov.

2. A keď to dľa reči Baiámovej uro—
bil. vyložili obidva jedno býča a jedného
barana na každý oltár.

3. A riekol Balám Balákovi: Postoj
na chvilu pri zápalnej svojej obete, kým
ja odídem. či by sa snáď so mnou ne
stretol Pán. a čokoľvek mi rozkáže. po
viem ti.

4. A jako rýchlo odchádzal, stretne
sa s nim Pán. A hovoril mu Balám
a riekol: Sedem oltárov som posta
vil a položil som na každý býča a ha
rana.

5. Pán však položil slovo do jeho úst
a tiekol: Vrát sa k Baiákovi a toto ho
vor?)

6. Vrátil sa a našiel Baláka stát pri
svojej zápalnej obete. i všetky kniežatá
moabské.

7. A začnúc svoje podobenstvo rie—
kol: Z Aramu dai ma sem priviest Ba
lák, kráľ Moabitov, z vrchov východ
ných?) Pod. povedá. a kraj Jakubovi:
ponáhlajže sa a vydaj kliatbu na lz
raela.

8. Ako ja mám kliat. keď Boh nekla
je? Prečo by som mal preklinat, koho
Boh neprekllna?

9. S najvyšších skál sa dívam na
neho“) a s vŕškov hladlm na neho. Ľud

') Všetokľud myslet““Bohm
Izraela na očiach. aby lebo kliatba pôsobili.".

') Co má hovorit. to hneď nepovie. aby ne
musel opakovat to. to potom nite! od v. 8—10.
nasleduje.

') Z naldalšej Arábie.
') Na Izraela.

- diet? A
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ter]:sám bydli, a k národom sa nepočítti e
10. Kto prach Jakubov môže spoči

tat a počet rodu lzraeiovho kto zve
uša moja nech zomrie smrtou

tých spr ediivých a dokonanie moje
nech bude im podobne.

11. A Belák riekoi Balámovi: Co je
to, čo robíš? Aby si mojim nepriateľom
zlorečil, povolal som ta: a ty naopak
dobrorečiš im. _

12. Ten mu odpovedal: Môžem ja
line hovorit, len čo mi rozkázal Pán?

13. Tu riekol Balák: Pod' so mnou
na iné miäto, odkiaľ by si len čiastku
Izraela videl. a celého vidiet nemohol,
ztadiaľ mu zloreč.

14. A keď ho na vysoké miesto") vy-'
viedol na samý vrch hory Pasga, Ba
lám) postavil sedem oltárov a vyložil
na každý býča a barana.

l 15. A riekol Balákovi: Postoj tu prisvojej zápalnej obete. ja pôjdem naproti
(Pánovi).

16. A Pán sa s nim stretol a položil
islovo do jeho úst a riekoi: Vrát sa k Ba
\lákovi a toto mu povedz.
! 17. Keď prišiel nazpát. našiel ho stát
pri svojej zápalnej obete a kniežatá
moabské s nim. Balák mu riekol: Co
hovoril Pán?

18. Ale on začal svoje podobenstvo
a hovoril: Povstaňf) Baláku a počúvaj.
čuj synu Seiorov:

_ 19. Boh nie je jako človek. aby kla
imal, ani jako syn človeka. aby sa menil.
Veď povedal a neučinil by? Hovoril a
či nevykonal by?

20. K dobrorečeniu privedený som,
dobrorečeniu zabranit neviem.

21. Niet žiadnej modly v Jakubovi

\ boženstvonr. u'konami a právami od
všetkých rozdielny.

') Na rovinu Zoiirn. na vrch lednábo vtáka.
') Dra hebr.: Balík. ako vo v. 2.

*] Stolačln' treba božie slovo počúvať.
') Skrz Pána Boha.
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ani nevldať jej podobizne v Izraeli.')*
Pán, jeho Boh je s nlrna zvuk víťazstva
jeho kráľovho medzi nim.2)

22. Boh ho vyviedol z Egypta; jeho
sila je podobná nosorožcovej. )

23. Nieto čarenia v Jakubovi, ani
veštenia v Izraeli. Svojimi časy sa to
oznámi Jakubovi a Izraelovi. čo konal
Boh!)

24. l'lľa, ten ľud ako lvica povstane
a jako lev sa zodvihne: neuložl sa. kým
nepožerie lúpeže, a nevypije krvi pobi—
tých.

25. A Balák riekol Balámovi: Ani mu
nezloreč, ani mu nežehnajl

26. A on riekol: Ci som ti nepove—
dal. že čo mi Pan rozkáže, to urobim?

27. A Balák jemu: Pod a povediem
ťa na iné miesto: azda sa bude ľúbiťBo
hu. aby si ho ztadiaľ preklial.

28. A keď ho vyviedol na samý vrch
hory Fogor. ktorá sa diva na púšť,

29. riekol mu Balám: Postav mi tu
sedem oltárov. a priprav tiež toľko
mladých býkov a toľko i baranov.

30. Balák urobil. ako mu Balam rie—
kol: a vyložil jedno býča a jedného ba
rana na každý oltár.

HLAVA 24.

Tretie dobrorečenie a proroctvo Balámovo.

1. A ked Balam videl, že by sa ľú
bilo Pánovi, aby dobrorečil lzraelovi.
už viac neodišiel. ako prvej odchádzal,
aby veštby hľadal?) ale obrátil svoju
tvár proti púšti.

2. A pozdvihnúc oči. v_idel Izraela,
bydliacebo v stánkoch po svojich poko
leniach a duch Boží prišiel na neho.

') Hahn: Nevidla neprávosti v Jakubovi. ani
nehľadia na prestúpenie v lzraell.

')Boh mu bude na pomoci le zvíťazí nad
svojlml nepriateľmi.) Boh. vodca Izraelitov. : naisilnejllm zviera
tam. Cl Baldrn moze kllať ľudu. ktorý mála
káho vode||?

') Nepôtrebujú čarenla. hádanla: Boh sám Im
akrze prorokov oznamu: Ich bud

85

3. Začal svoje podobenstvo a hovo
ril: Riekol Balam. syn Beorov; riekol

ičlovek, majúc oko zatvorerc')
4. riekol. ktorý slúcha reči Božie.

ktorý videl videnia Všemohúceho. ktorý
padá,") a tak otvárajú sa mu oči.

5. Jaké sú krásné tvoje stánky. () ._Ia—
kube a príbytky tvoje Izraelu!

6. Jako lesnaté doliny, jako záhrady
pri riekach. ako stánky, ktoré Pán po—
stavil. ako cedry bllzko vody:

7. Potečie voda z jeho vedľa.“) a
jeho sama bude v mnohých vodáchf)
Pre Agaga“) odňatý bude jeho kráľ a
jeho kralovstvo mu vezmúf)

8. Boh ho vyviedol z Egypta. ktoré
ho sila podobná je nosorožcu. Zožerie
národy. proiivné sebe a kosti ich polá
me a svojimi strelami prevŕta.

9. Uložil sa a jako lev spl a jako lvi
ca, ktorú budiť nikto sa neopováži. Kto
tebe žehná, i sám bude požehnanýzkto
tebe kľaje. bude kliatbe daný.

10. A Balák rozhneval sa na Baláma
a plesknul rukami a riekol: Aby si zlo—
rečil mojim nepriateľom. som ťa povo
lal a ty naopak dobrorečil si im už-po
tretie.

ll. Vráť sa na svoje miesto. Umienil
som si slce. že ťa Veľkou cťou poctlm.
ale Pán zbavil ťa pocty určenej.

12. Balam odpovedal Balákovi: Ci
som nepovedal tvojim poslom. ktorých
si ku mne poslal:

l3. Keby mi dal Balák plný svoj dom
striebra a zlata.. nebudem môcť prestú—

') Ktorý totižto keď spal. mal viůnie.
')( )hľadom zovnůtorných myaiov padá ako

by do stavu nepríčetneho. ale v tom okamienl.
keď mu Pán Boh videnie dáva. otvára a jeho
duševný zrak. A hoci nevidí telesnými očami.
vid (vo vldeni) dulevným

Izrael má vody. základu každého zdaru.
v hojnosti.

') Balam užíva tu rozličných podobenství.
ktoré všetky označujú početne potomstvo lara
olovo.

') Kraľovla amalekltski nazývali sa Am. tak.
ako egyptský l'arao.

') liehu A jeho kráľ WWW budevldcnoať.
) Už vle že Boh len lzraelovi chce žehnať. než Ana. a vyzdvihne a “jeho kráľovstvo



pit reči Pana Boha svojho, aby som
niečo dobrého. alebo zlého vyniesol zo
svojho srdca: ale čo Pan povie, to bu
dem hovorit!

11. Avšak odchádzajúc ku svojmu
ľudu, poradím ti,') čo tvoj ľud tomuto
ľudu v poslednom čase učiní?)

15. Teda začnoc podobenstvo, zase
hovoril: Riekol Balam, syn Beorov: rie
kol človek, majúc oko zatvorene:

16. riekol. ktorý slúcha reči Božie,
ktorý zná náuku Najvyššieho, ktorý vidí
videnia Všemohoceho, ktorý pada a ma
oči otvorené.

17. Uzriem ho, ale nie terazŕ) dívat
budem sa na neho. však nie z blízka.
Vyjde hviezda z Jakuba a povstane
berla z Izraela: polárne kniežatá Moab
ské a vyhubí všetkých synov Seta.

18. ldumea bude mu majetkom: Seir
za dedictvo prijde svojim nepriateľom:
Izrael však zmužile sa držal bude.

19. Z Jakuba ten bude, ktorý ma
panoval a vyhubiť. čo zostalo z me
staf)

')“Al protí .lv-olej volí počuješ. čo ešte mámpoved
') "obr.: Co ten ľud tvojmu ľudu učiní v po

slednrvch doo-..h. —-—Ale len toto zodpovedá verša l
') Božím duchom osv leteuý Balána hľadí do
') Vldím prorocký toho. ktorý elte ale je tu

dalekel buduuostl lzraalovel obrazom
hviezdy: berly ona male velľkáhoa vínneho
kráľa a panovníka. ktorý vyjde z lzraela a zví—.
lazí nad nepríatel'ml ľudu Bločlello. Víťazstvo
tohoto : Jakuba vykleho panovníka bude odo
nale. konečná a stále víťazstvo. Dávid kráľ pre—
mohol síce Moabsldcba Ľdometaký apothe—
nll ích zeme (ll. Kráľ. íl. 244); ale :anmnle
dávídovakých kráľov nad Moabom :
nemalonumo: tl. lebo zaanalamúna ova

sa Edunelskl (lll. Kráľ. 11. 14—22.".zs)
a po rozdelení državy na dve kráľovetva bolí
Ľdumelcl a Moabítl temer ustavične nepriateľmi
kráľovstva lzradovhoa Judovho. A za času na—

rodeula KristovhoľWSováak Herodes.ildtmielčan.nad žldovskýrnľ áľovía lzra

elskí len nedokonaleM&M vitazstvonadlae- MM! |::: manía.- ktorí:priateľmi ľudu Bolleho nad M
M.aa úplne

vitazstvo nalrmcaelšlehoehoPaaovník
noetl čau lako .hvlezda : Jakuba“

bacha-akeho
stá! svoje večne kráľovstvo a víťazstvo Measu
som nad pohanstvom le dokonale. konečnoolat

Edmh

$TVRTA KNIHA MUJZISOVA

20. A ke'c'r'videl Amalelta, začal po
dobenstvo a riekol : Počiatok náro

dovl je Amalek, ale jeho koniec vyhube
nie. )

21. Videl aj Cinea. a začal podoben
stvo a riekol: Pevný zaiste je príbytok
tvoj: ale hoc na skale založil si svoje
hniezdo,

22. a si vyvolený z kmeňa Cin, do
kiaľ môžeš sa udržal? Lebo Assur za
jatého ta odvedie.')

23. A začal podobenstvo a zase ho
voril: Ach, kto bude živý. ked Boh tieto
veci činil bude?

24. Prijdú z Talianska na lodiach.“)
Alsyrských premôžu a vyhubia Židov,
a napokon zahynú i sami.“)

25. A Balam sa sobral a vrátil sa na
svoje miesto: aj Balák odišiel cestou.
ktorou prišiel.

HLAVA 25.

Svedomie ľudu k smilstvu a modlárstvu;
trest Boli.

]. Ale v tom čase zdržoval sa Izrael
v Settimf') a ľud smilnil s dcérami Mo
abskýmif)

2. ktoré pozvaly ich ku svojim obe

ne vitazstvo v duchovnom smysle. Preto l vpred.
povodní prichldaall tie noname národy lako

zastuplšclla :eprlateľovmkráľovstva Božlebo nae všetkých doCela
premôže. J Lhder S J)

') Amalekbol prvý medzi
ml. ktorý sa poetavll protl z chádulo
clm lzraelltom. Neušlelpftrestu l jeho“koniec je vv

') Holm: CI tvoi príbytok ale le trvácl saale je
na aka]- uločene kvole hniezdo? Predsa l Cln
bude vyhubený.

') Správnclčle: A prljdli lode zo zeme Cltia.
') AssyrakýúJ za Eufratommute

zišla-albín —OrádaRl—
východu. abrebov

stredomorh na aleb prllda. Ale hapoeledy ! títo
mu tela zahynú.—-lebo aarranná

cb mocností zdvihne sa večne
kralovstvo Boha -—kráľa Messiah.

') v poslem totižto ležaní (33. 49.)
') lsmadlanskýml.
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tiam. Tu jedli s nimi a klaňali sa ich
bohom.

3. A lzrael pripojil sa k Bellegorovi: )
a rozhneval sa Pan.

Uoz. 22. u.; Zum 105.za)
4. A riekol Mojžišovi: Sober všetky

kniežatá ľudu. a povešaj ich pred slncom
na šibenice. ) aby sa odvrátila moja
prchlivost od lzraela. (Dem.4. 3.)

5. A riekol Mojžiš sudcom Izraela:
Každý nech zabije svojich ludi.“) ktorí
sa pripojili k Bellegorovi.

6. A hla. jeden zo synov izraelských
všiel pred svojmi bratmi k (jednej) smil—
nici Madianskej. tak že to videl Mojžiš
a celá obec synov izraelských. ktori
predo dvermi stánku plakali.

7. Keď to videl Finés. syn Eleazara.
syna Aronovho, kňaza. vstal z prostried

ku obce a pochytil dýkuZal.m1(5 aa: l..l(or 10.8.)
8. vošiel za mužom izraelským do

domu smilnice a preklal ich oboch, muža
totižto i ženu v pohlavných udoch. Tu
prestala rana*) medzi synami izrael—
skýmr.

9. A bolo zabitých ludl dvadsaťštyri—
tisic

10. A Pan riekol Mojžišovi:
11. Funds syn Eleazara. syna Árona,

kňaza, odvrátil môj hnev od synov izra
elských: lebo horlivosťou mojou pohnul
sa proti nim. tak. aby som sam nevyhn—
bil synov izraelských v svojej horlivosti.(__

')BaalPenr—'oBaalľ zor.taknazvanýod
jeho ctenla od vrchu Pontu-. Tá modlabola

d spôsobom. Z. 31.16. : Zlav. 2.
14.umu zela-um dallMoabl a—Madlanl
taa údu. aby Izraelitov nahovoril! bral účast

silva-lae lh Bál orlt

dllnake ženy a dietky pozvalv Izraelitov k allvam htkun ktorúneďalekole
žania čo na vrchu Pozor k úcte modly
Bal Peer koulvaly. Mnoho Izraelitov dalo sa
zvlast.Tu mamma: kelehm.

') Todžto vlanlkov. Zločlnel bývali najprv ka
menovanl a potom na potupu na Blbenlce vešanl.

')Zomlldhurýdlmípod sebou.lsteposriadnom odsúdení.
') Koda Pu rozhneval (v. a). poslal trest

(mad mor)“nal'
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. 12. Preto povedrmu: Hla. dam mu
pokoj mojej smluvy,

] (Bid !. Mach 2, 54.)
13. a bude mat tak!)on, ako jeho se

meno večnú smluvu kňazstva.') preto,
že horlil za svojho Boha a vyčistil hriech
synov izraelských.

14. A bolo meno toho izraelského
muža. ktorý bol zabitý s Madlankou,
Zambri. syn Sálov. knieža z rodu a po
kolenia Simeonovho.

15. A žena Madiánka. ktorá spolu
zabita bola. nazývala sa Kozbi. dcera
Súr. jedného slovutněho kniežaťa ma
diánskeho.

16. A Pan hovoril Mojžišovi a riekol:
17. Nech citia Madiániti. že ste ich

tnepriatelia. a zabite ich.18. Lebo i oni nepriateľsky chovali
sa proti vám a úkladne klamali vas skrze
modlu Pozor a Kozbi. dcéru kniežata
Madianskeho, svoju sestru. ktorá zabita
bola v deň rany pre modlarstvo s Fo
gorom.

HLAVA 26.

Druhé sčítanie synov lzradidch.
1. Keď už krv vinníkov vyliata bola?)

riekol Pan Mojžišovi a Eleazarovi, sy
novi Aronovmu, kňazovi:

2. Sčltajte všetok počet synov izrael
ských od dvadsat rokov a vyše. podľa
ich domoch a rodoch. všetkých. ktorí
môžu ist do boja.

3. A Mojžiš a Eleazar. kňaz. hovoril
na poliach Moabských pri Jordáne proti
Jerichu k tým. ktorí mali

4. dvadsat rokov a vyše. jako im
Pán rozkázal a ich počet je tento:

5. Ruben, prvorodený lzraelov: toho
syn, Henoch, z ktorého“) čeľaď Heno
chitská a Pallu, z ktorého čeľad Pallut—
ska:

6. a Hezron. z ktorého čeľad Hezro—

u')T. ]. kňazstvo ustavične pri jeho rode zone.
ta') V hebr.: po tel rane.

') Totlžto pochádza.



nitská: a Charmi, z ktorého čeľad (Dhar-l
mitská.

7. Tieto sú čeľade z rodu Rubenov-|
ho: ich počet bol štyridsaťtritislc sedem—|stotridsať.

8. Syn Falov, Eliab. '
9. Jeho synovia. Namuel 9. Dátum a

Abiron. To sú tí Dátan a Abiron. knie
žatá ľudu. ktorl povstali proti Mojžišovi
a Aronovi vo vzbure Kore, keď sa Pá—
novi zprotivili.

STYR'I'A KNIHA MOJZISUVA

všetok počet bol sedemdesiatšesťtlslc
;pä tsto.

23. Synovia lzacharovi. po svojich
rodoch: Tola. z ktorého čeľad Tolatská:
Pua. z ktorého čeľad Fuatská:

Zĺ. Jasub, z ktorého čeľad Jasub—
ská: Semran. z ktorého čeľad Semran
ská.

25. Tieto sú rodiny lzacharove. kto
rých počet bol šesťdesiatštyritlslc tristo.

26. Synovia Zabulonovi. po svojich
lll. A ked zem otvorila svoje ústa'rodoch: Sared. z ktorého čelad' Sered—

a zhltla Kóre a veľmi mnoho ich zomre
lo. keď spálil oheň dvestopäťdesiat mu
žov. Tu stal sa velký zázrak.

ll. že keď Kóre zahynul. synovia
jeho nezahynuli.

l2. synovia Símeonovi po svojich
rodoch: Namuel. z ktorého čeľad Na
muelitslta: Janin. z ktorého čeľad
.lamfnitská: Jachim. z ktorého čeľad
Jachimitská, 

13. Zare. z toho čeľad Zareitská:
Saul. 7. toho čeľad Saulitská:

l4. Tieto sú čelade z rodu Simeo
novho. ktorých všetok počet bol dva—
advadsaťtislc dvesto.

l5. Synovia Oád po svojich čeľa
diach: Scion, z toho čeľad Selonitská:
Aggi, z toho čeľad Aggitsltá: Simi. 2 to
ho čel'ad' Sunitská:

l6. ()zni. ztoho čeľad Oznitsktl: Her,
: toho čeľad l'leritská:

l7. Arod. z toho čeľad“ Aroditska:
Ariel. z toho čelad' Arielitská.

18. Tieto sú čeľade (lad. ktorých
celý počet bol štyridsaťtislc päťsto.

19. Synovia .Iudovi. Her a Onan,
tlto, oba zomreli v zemi Kánaan.

ská: Ľlon. ;: ktorého čeľaď Bienska:
.lalel. z ktorého čeľaď Jalelsltá.

27. Toto sú rodiny Zahulonove. kto
rých počet bol šesťdesiattislc päťsto.

28. Synovia Jozefovi, po svojich ro
doch. Manasses : Eiralm.

29. Z Manassesa pochádza Machit,
z ktorého čeľad Machirská. Machir splo—
d*l Oaláda. z ktorého čeľad (ialádska.

30. Galád mal synov: Jezera, z kto—
rého čeľad Jezerské: a Heleka. z ktoré
ho čelad' Helekitská:

.il. A Asriela, z ktorého čeľad As—
rielská a Sechema, z ktorého čeľad Se
chemsltá:

32. A Semida, z ktorého čeľaď Se—
midatsltá: a Hefera. z ktorého čeľaď
Heferská.

33. Ale Hefer bol otec Salfádov. kto—
rý nemal synov, ale len dcéry. ktorých
mená sú tieto: Mahla a Noa a Hegla a
Melcha a Tersa.

34. Tieto sú čeľade Manassesove. :!
ich počet dvaapltdeelattislc sedemsto.

35. Ale synovia Bírainovi po svojich
rodoch boli tito: Sutala, z ktorého čeľaď
Sutalitská: Becher. z ktorého čeľad
Becherská: Tehen, z ktorého čeľaď Te

20. A boli synovia Judovi po svojich
rodoch Sóla, z ktorého čeľad Sélaitskáz,
Fáres, z ktorého čeľad Fáresská: Záreq
z ktorého čeľad Záretská.

hcnská.
36. Dalej syn Sutalov bol Heran: od
ho, čeľad Heransltá.
37. Tieto sú rodiny synov Efraimo—

ne

2'- POW“ synovia Fargo“: "eb'vých. ktorých počet bol tridsaťdvatisic
ron, z ktorého čeľaď Haronitská: a
Hamul. z ktorého čeľaď Hamulská.

päťsto.
38. Títo sú synovia Jozefovi po svo

22. Tieto sú čeľade Judove. ktorých jich čeľadiach. Synovia Beniaminovi po
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svojich rodoch: Bela, z ktorého čeľad;
Bélitska: Asbel, z ktorého čeľad Asbel—
ská: Ahiram. z ktorého čeľadAhiramska:

39. Sufam, z ktorého čeľad Sutam—

56. Co sa lósovaním dostane. to nech
vezmú, či ich je viacej, a či menej.

57. A tento je počet synov Levi po
ich čůadiach: Oerson, z ktorého čeľad

ska: Huiam. z ktorého čeľad l'luíamská. iGersonitska: Kat, z ktorého čeľad Kát
40. Synovia Béla: nered a Noeman.iska: Merari, z ktorého čeľad Merarit

Z Hereda čeľad Hcrediska; z Noemauaiská.
čeľad Nocmsltá.

iíl. Tito sú synovia Beniaminovi po
svojich rodoch, ktorých počet bol štyri—
dsaťpäitisíc šesťsto.

42. Synovia Dan po svojich rodoch:
Suham, z ktorého čeľad Suhamská. Tie
to sú rody Dan, po svojich čcľadiach.

43. Všetci boli Sucliamski. a ich po—
čet bol šestdesiatštyritisic štyristo.

4-1. Synovia Asser po svojich rodoch:

58. Tieto sú čeľade Levi: Ceľad'
Lobnitslia. čeľad Hebronitska, čeľad

ĺlilloholitslni. čeľad Musitska, čeľad Ko—
iritska. Kat však splodil Amrama:

59. Ktorý mal za manželku Jochabe—
du, dcéru Levi, ktorá sa mu v Egypte
narodila: ta porodila Amramovi. svoj—

imu mužovi. synov. Árona a Mojžiša aMarlu, ich sestru:
60. Z Arona pochádzal Nadab a

Jenma. z ktorého čeľad Jenmitská: Jes- Abin. :: Ľleazar a ítamar:
sui. z ktorého čeľad Jessuitská: Brie, z
ktorého čeľad Brietská.

45. Synovia Briovi: Heber, z ktorého

6 l. Z nich Nádab a Abin zomreli. keď
cudzí oheň pred Pánom obetovall.')

62. A bolo všetkých. ktorí boli sčíta—
čcľad Heberská: a Melchiel. z ktorého ní, n'iadvadsattisíc pohlavia mužského
čeľaď Melchielská.

46. Meno dcéry Asset bolo Sara.
47. Tie sú rody synov Asset, : ich

počet pätdesiuttritisíc štyristo.
48. Synovia Neítalimovi po svojich

rodoch: Jesiel. z ktorého čeľad Jesiel
ska: Guni. ?. ktorého čeľad Gunitská:

49. chcr. z ktorého čeľad Jezerská:
Seílem. z ktorého čeľad Sellemská.

50. Tieto sú rody synov Neftalimo
vých po svojich čeľadiach. ktorých po
čet štyridsaťpättisíc štyristo.

51. Tento všetok počet synov Izrael—
ských. ktorí boli sčítaní: šeststotisíc. a
tisíc sedemsto tridsat.

52. A Pán hovoril Mojžišovi a tiekol:
53. .Tým nech sa rozdelí zem dľa

počtu mien ako ich majetok.
54. Ktorých bude viacej. tým dáš

väčší diel. a ktorých menej. menší: kaž—
dému, jako teraz boli sčítaní. nech sa
dá dedičný majetok.

55. Ale tak, aby lós') rozdelil zem
pokoleniam a čeľadiam.
_Tĺĺĺom určený bol kral: počtom do boja
schowýeh mužov rozsiahlosť. Jozue bral ohľad
i na úrodnou určeného kraja.

od mesiaca a vyše: lebottí) neboli po
čítaní medzi synov izraelských. ani im

'majetok nebol s ostatnými daný.
63. Tento je počet synov izraelských.

ktorí popisovaní boli od- Mojžiša a Ele
azara kňaza na poliach Moabských pri
Jordane proti Jerichu.

64. Medzi tými nebolo už žiadneho
z tých. ktorí prv boli sčítaní od Mojžiša
a Árona na púšti Sinaiř)

65. Lebo Pán predpovedal, že všetci
zomrú na púští. A žiaden z nich nezo—
stal. len Kaleb. syn Jeionov. a Jozue
syn Nun.“)

HLAVA 27 .
Dedičné právo; Jozue na uduste Mojžišom

ustanovený.
[. Ale pristúpily dcéry Saííada, syna

Hetero, syna Galád. syna Machir, syna
Manasse. ktorý bol syn Jozefov: ich
mená boly: Mahla a Noa a Hegla a
Melcha a Tersa.

') Viď 3. Molž. lO. ].
') Srov. vyššie hl. !. n 3.
') Srov. vyššie M. 23. 3-1.



2. A postavily sa pred Mojžišom a
Eleazarom. kňazom. i pred všetkými
kniežatrni ludu') pri dverách stánku
úmluvy a riekly:

3. Náš otec zomrel na púšti a nebol
v tom vzbúrení. ktoré sa pod Kóre
proti Pánovi vzbudilo. ale pre svoj
hriech?) zomrel: on nemal detí mužské
ho pohlavia. Prečo by malo jeho meno
vypadnúť z jeho čeľadi. že nemal syna?
Dajte nám majetok medzi príbuznými
nášho otca.

4. A Mojžiš zaniesol ich záležitosť.
k súdu Pánovrnu.

ŠTVRTA KNIHA MOJZISOVA

16. Pán. Boh duchov každého teia.')
nech opatrí človeka ktorý by bol nad
touto obcou.

17. A vedel by pred nimi vyaúdzať
a vchádzať. ich vyvádzať a privádzať:
aby nebol lud Pánov ako ovce bez pa
stiera.

18. A riekol mu Pán: Vezmi Jozua,
syna Nun, muža. v ktorom je Duch,") a
polož svoju ruku na neho.“)

19. Nech sa postaví pred Eleazarom
kňazom a pred všetkou obcou.

20. A daj mu pred očima všetkých
prikázania a časť svojej slávy. aby

5. Ktorý mu riekol: lho poslúchala celá obec synov izrael

6. Spravodlivú vec žiadajú dcéry' skýclh.Saliadove: daj' rm majetok medzipríbuz— .Ked sa bude mať niečo konať.
nýmiJ) ich otca, a nech po ňom na de- nechl Eleazar kňaz poradi sa s Pánom
dictvo nastúpia. ;o neho.') Na jeho slovo nech on i všetci

7. Ale synom izraelským hovor to—synovia izraelski. a ostatná obec s nim
to:

25. Keď niekto bez syna. zomrie. de
dictvo prejde na jeho dceru.

9. Keď ani dcéry nemá. vtedy nech
má svojich bratov za nápadníkov.

lt). Keby ani bratov nebolo. dáte
dedictvo bratom jeho otca.

] 1. Akže by nemal ani otcových hra
tov (strýkovi. dedictvo nech dá sa tým.
ktorí sú mu v rodine najbližší: a bude
to synom izraelským sväté jako večne
platné právo. jako Pán Mojžišovi priká—
za).

12. A zase riekol Pán Mojžišovi: Vyj—
di na tento vrch Abarimf) a odtiaľ po
dlvaj sa na zem. ktorú dám synom
izraelským.

13. A keď ju uvidíš. pôjdeš i ty k svoj—
mu íudu. jako šiel tvoj brat Aron.

14. Lebo obrazili ste ma na púšti
Sin pri odporovani množstva. &nechceli
ste ma posun! pred ním pri vode: to
je voda odporu v Kádes na púšti Sin.=*)

15. A Mojžiš mu odpovedal:

') Hebr..' i pred všetkou obcou.
') Pre všeobecnú hriešnosť ľudskú.
') Sprámelšie: || edzr bratmi.
_“)lil'a V. M.ojt 32. 49.. Nebo.
)Vld vyššie 2í1.i2: V.Moj!.-32.51.

vychádzajú a vchádzajú.
22. Mojžiš učinil tak. ako Pán priká—

zal. A vzal Jozua a postavil ho pred
Eleazarom kňazom a pred všetkým shro
maždeným ľudom.

23. A položil ruky na jeho hlavu a
opakoval mu všetko. čo prikázal Pán.

HLAVA 28.

*Zákony o obetácir. aké v akom čase konať
Sa majú.

1. Pán tiež povedal Mojžišovi:
2. Prikáž synom „izraelským a po

vedz im: moju obetu' a chleby a zápal
najchutnejšej vône obetujte mi v časoch
k tomu určených.“)

3. Tieto sú obety. ktoré obetovať
máte: Dvoch ročných baránkov bez

') Ktorý môže vyvolil. koho chce.
') Duch Boží (Ann.).ktorý vletky ctnmtí dáva.
') M0121!kladie ruku na neho a Jozue dmttva

plnosťHDucha (V. Malti“ .)Hber.: A on sa postaví pred Eleazara kňaza
a ten pýtať sa bude na súd urím pred Pánom. —

.nn už nebude sa. jako Mojžiš. v rozličných zále—
litostiach bezprostredne : Pánom radiť . romáv.:í ale len skrze hlavneho kilau.

') tiebr.: Mole obety. mól chlieb. v olleí'eh
mojich obciach k chutnej vôni pre mňa nezaned

ibávalte mí prinášať v čas k tomu vymeraný.
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chyby každodenne na zápalnú obet u—
stavičnú.

4. Jedného obetujte ráno, a druhého
večer.

5. Desiatu čiastku (miery) ela bie
lej') múky. ktorá nech je zapravená naj—
čistejšlm olejom a má štvrtú čast (mie
ry) hin.

0. To je ustavičná zápalná obeť, kto
rú ste obetovali na hore Sinai k najchut—
nejšej vôni jako ohnivú obe! Pánovi.

1. A s každým baránkom obetujte
(na obet mokrú) štvrtú čast hin vlna vo
svätyni Pánovej.

8. A druhého baránka obetujte večer
podľa všetkého poriadku obety rannej
a jej mokrých obetí. na obetu najchut
nejšej vône Pánovi.

9. Ale v deň sobotný obetujte dvoch
ročných baránkov. bez chyby a dve de
satiny bielej múky olejom zapravenej na
obetu suchú a obety mokré.

10. Ktoré sa pravidelne každú sobotu
lejú na zápalnú obetu ustavičná.

11. Na nov mesiacov obetujte na zá
palnú obetu Pánovi dvoch mladých
býkov zo stáda. jedného barana. sedem
ročných baránkov bez

12. A tri desatiny olejom zapravcnej
bielej niaky na suchú obetu pri' každom
býčkovi: a dve desatiny olejom zapram
venej múky pri každom baranovi.

13.1A desatinu desatiny bielej múky
5 olejom ako suchú obeť pri každom ba
ránka. jako zápalnú obetu najchutnejšej
vône a jako ohnivú obetu Pánovi.

14. Ale mokré obety z vlna. ktoré pri
každej obete vylievané byt majú. budú
tieto: Pol hinu pri každom býčati. tretia
čiastka pri baranovi. štvrtá pri barán—
kovi: to bude zápalná obeta pre každý
mesiac. ako v roku po sebe nasledujú.

15. A capa tiež obetujte Pánovi za
hriechy na zápalnú obetu ustavičnú
s jeho mokrými obetami._A.

') Nalbellla múka obetule sa ako nekrvavá o
ta.

01

16. Ale v prvom mesiaci. štrnásteho
dňa mesiaca bude Fáze Pánovu. &

17. a pätnásteho dňa slávnost: za
sedem dni budú sa jest nekvasené chle
by.

18. Z nich prvý deň bude za slávny
a svatý: žiadnej služobnej práce v ňom
nekonajte.

19. A obetujte Pánovi na ohnivú a
zápalnú obetu dvoch býčkov zo stáda,
jedného barana, sedem ročných barán
kov bez chyby:

20. a ku každému suchú obetu z bie
lej múky. ktorá nech je olejom zapráva—
ná. tri desatiny pri každom býčkovi a
dve desatiny pri baranovi.

21. A desatinu desatiny pri každom.
baránkovi. tojest pri siedmych barán—
koch.

22. A jedného capa za hriechy. za
vaše očistenie.

23. Mimo zápalnej obety rannej. kto
rú vždycky obetujte.

24. Tak budete robit každý deň za
tých sedem dni k udržaniu ohňa. a k naj—
chutnejšej vôni Pánovi!) ktorá bude vy—
stupovat zo zápalnej a z každej mokrej
obety.

25 Aj siedmy deň nech vám bude za
presiávny- a svatý: *) žiadnej práce slu
žobnej nekonajtc v ňom.

Alideň prvotln. keď po vyplnenl'týždňov ) obetovať budete nové úrody
Pánovi. nech bude za slávny a svltý:
žiadnej služobnej práce nekonajte v ňom.

27. A jako zápalnú obetu k najchut
nejšej vôni Pánovi obetujte dvoch býč
kov zo stáda. jedného barana a sedem
ročných baránkov bez chyby.

28. a na ich suchú obetu tri desatiny
bielej múky olejom zaprávanej pri kaž—
dom býčkovi. a dve pri baranoch.

29. pri každom barancovi desatinu
|

') "obr.: Krum zánalnel obeti ustavične! a lú
mokrel obety.

( 'i“.tgebr: Shromaádenle svlté: lako sviatkyv
')Sedern tyzdnov (ll. Molla-3.15.)



desatiny. ktorých spolu je sedem baran
cov aj capa,

30. ktorý sa zabije na očistenie: o
krem ustavičnej zápalnej obety a jej
mokrých obeti.

31. Bez škvrny nech je všetko. čo o
betujete s ich mokrými obetami.

HLAVA 29.
Pokračovanie. ' '

1. Aj prvý deň siedmeho mesiaca
nech je slávny a svätý: žiadnej služob
nej práce nekonajte v ňom; lebo je to
deň zvuku a trúb.

2. A obetujte Pánovi na zápalnťl o—
betu k najchutnejšej vôni jedného býčka
zo stáda. a sedemročných baránkov bez
chyby:

3. A na ich suchú obetu pri každom
býčkovi tri desatiny olejom' zapravenej
múky. dve desatiny pri baranovi.

4. jednu desatinu pri baránkovi. kto—
rých spolu je sedem baránkov.

5. A cnpa za hriech. ktorý sa obetu—
je na očisťovanie ľudu.

6. okrem zápalnej obety novomesač

S'I'VRTÁ KNIHA MUJZISOVA

na očistenie a na ustavičná zápalná o
betu s jej obetou suchou a s ich mokrými
obetam'

12. he pätnásteho dna siedmehome
siaca. ktorý vám bude svätý a slávny.
nekonajte žiadnej služobnej práce. ale
za sedem dní slávte sviatok Pánov.

13. A obetujte zápalnú obetu k naj
chutnejšej vôni Pánovi. trinásť býčkov
zo stáda. dvoch baranov. štrnásť rod;
ných baránkov bez chyby:

14. a na ich suchú obetu bielej múky
„olejom zaprávanej tri desatiny pri kaž
!dom býčkovi. ktorých je spolu trinásť
!býčkov: a dve desatiny pri jednom ba
ránkovi. to jest. z tých dvoch baranov,

15. a desatinu desatiny pri každom
lbaránkovi. ktorých baránkov spolu je
štrnásť:

16. a capa za hriech. mimo usta fó
nej zápalnej obety. a suchej obety. a jej
mokrej obety.

17. Na druhý deň obetujte-dvanásť
býčkov zo stáda. dvoch baranov. štr

násť jednoročných baránkov bez chyby:
18. a suché obety i mokré obety pri

nej s jej suchými obetami. a ustavičnejjkaždom: pri býčkoch a baranoch. a ba—
zápalnej obety s mokrými obetami oby—.ránkoch dľa predpisu zachovajte.
čajnými: podľa tohože posvätného po-1 19. A capa za hriech. mimo ustavič
riadku obetujte k najchutnejšej vôni na nej zápalnej obety. a obety suchej a jej
zápal Pánovi. 'mokrej.

7. A desiaty deň toho siedmeho me—í 20. Na tretí deň obetujte jedenásť
siaca nech vám bude svätý a slávny, aĺbýčkov. dvoch baranov. štrnásť jedno—
trápiť budete svoje duše: žiadnej služob
nej práce nekonajte v ňom.

8. A obetujte na zápa'lnú obetu k naj—
chutnejšej vôni Pánovi jedného býčka
zo stáda. jedného barana. sedem rob
ných baránkov bez chyby:

9. a ich suché obety tri desatiny bie—
lej múky olejom zaprávanej pri každom
býčkovi. dve desatiny prl každom ba
ranovi.

10. a desatinu desatiny pri každom
baránkovi. ktorých baránkov spolu je
sedem.

11. A capa za hriech. krom tých ve—
-c1.ktoré sa obyčajne za vinu obetůvajú

;ročných baránkov bez škvrny.
21. a suché i mokré obety pri kaž

dom býčkovi. baranovi a baránkovi:
22. a capa za hriech. okrem ustavič

nej zápalnej obety. a jej suchej i mokrej.
23. Na štvrtý deň obetujte desať býč

kov. dvoch baranov. štrnásť jednoroč
ných baránkov bez chyby;

24. k tomu suché i mokré obety pri
každom. pri býčkoch. baranoch a barán
koch:

25. a capa za hriech. mimo ustavič
nej zápalnej obety. a jej obety suchej i
mokrej. _

26. Na piaty deň obetujte deväť býč
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kov. dvoch baranov. štrnásí jednorořf
ných baránkov bez vady:

27. a suché i mokré obety pri kaž
dom, pri býckoch a baranoch. a barán—
koch. riadne zachovajte.

28. A capa za hriech. mimo ustavič—
nej zápalnej obety. a jej suchej l mokrej
obety

29. Na šiesty deň obetujte osem
býčkov a dvoch baranov. štrnásť jedn.)
ročných baránkov bez chyby:

30. A suchej i mokrej obety pri kaž
dom. pri býčkoch a baranoch a baran-I
koch riadne zachovajte.

31. A capa za hriech. mimo ustavič
nej zápalnej obety. a jej obety suchej|
i mokrej.

32. Na siedmy deň obetuje sedem
býčkov a dvoch baranov. štrnásť jedno
ročných baránkov bez chyby:

33. a suché i mokré obety pri kaž—'
dom: pri býčkoch a baranoch. a barán
koch riadne zachovajte.

34. A capa za hriech. mimo ustavub
nej zápalnej obety. a jej obety suchej i
mokrej.

35. Na ôsmy deň. ktorý je najsláv
nejší. žiadnej služobnej práce nekonajte.

36. A obetujte na zápalnú obetu k
najchutnejšej vôni Pánovi. jedného býč
kmjedného barana, sedem jednoročných
baránkov bez chyby:

37. a suché i mokré obety pri kaž
dom. pri býčkovi a baranovi a barán
koch: riadne zachovajte

38. A capa za hriech. mimo ustavič-i
nej zápalnej obety. a jej obety suchej i
mokrej.

39. Tieto obety obetujte Pánovi pri
vašich slávnostiach: mimo toho. čo by
ste zo sluhov alebo z dobrej vôle obc
tovali. zápalné. suché. mokré. a smiet
né obety.

HLAVA 30.

'. Ustanovenia o sľuboch.
!. A oznámil Mojžiš synom izrael—

ským všetko. čo mu Pán prikázal:

93%

2. A hovoril kniežatám pdolení sy
nov izraelských.') Toto je. čo prikázal
Pán:

3. JesOlže by ktorý muž učinil sľubl)
Pánovi, alebo sa zaviazal prísahou; nech
neruší svojho slova. ale nech všetko.
čo sľúbil splní.

4. A keď žena sľúbila a prísahou sa
zaviazala. ktorá je ešte v dome svojho
otca. a ešte v dievčenskom veku'): a
otec zvedel sa o sľube. ktorý učinila. a
o prísahe, ktorou svoju dušu zaviazala,
a mlčí k tomu. viazaná bude k sľubu.

5. Co sľúbila a prisahala. nech splní
skutkom.

6. Ale jestli by otec. hneď ako počul.
odoprel: tedy jej sľuby i prísahy budú

zrušené a orla nebude zaviazaná vyplnilsvoj sľub, preto, že otec odoprel )
.Jatliže má manžela. a niečo sľú

bila a slovo raz z jej úst vyšlé zaviazalo
by |u prísahou:

8. A jej manžel toho dňa. keď o tom
počul. neodopieral. zaviazaná bude k

;sľnbu, nech splní. čo sľúbila.
9. Ale keď hneď. ako o tom počul.

odpieral, a zrušil jej sľub i slová. ktorý
mi svoju dušu zaviazala: tak milostivý
jej bude“) Pán.

10. Vdova a zapúdená žena nech
splní čo sľúbila.

ll. .Keď sa manželka v dome svojho
muža sľubom a prlsahou zaviazala,

12. a muž počul otom a mlčal a ne
odoprel sľubu, nech splní. čó sľúbila.

l3. Ale ak hned odoprel. nebude via—
zaná sľubom. preto. že muž odoprel a
Pán jej bude milostlvý.

14. Jestliže sľúbila a prísahou sa za—
viazala. že pôstom alebo zdržovaním sa
od iných vecí trápiť bude svoju dušu.

') Tí mall to oznámlt ľudu. Tak sa to lete obv
čelne stávalo.

') K vykonaniu alebo zdržanlu sa od niečoho.
') Eite sa nevydala.
') Je v mocí otcovej. ako vydatá v mocl mu

žov e.)
') Tojcst odpustí lej. nebude sa na ílu hne—

vat pre nesplnenle sľubu. lebo sám vyniesol zá—
kon v ralí o tom. že žena bode poddani mužovi.
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na vôli mužovej bude, či to má splnit a
či nemá.

|5. Jestli to muž počul a mlčí, a do
druhého dňa svoj výrok odložil.') čo
sľúbila a pripovedala, nech splní: preto
že hneď, ako počul, mlčal.

16. Ale ak potom odpierai, ked sa
zvedel, nech. on sám ponesie jej neprá—
vostř)

17. Tieto sú ustanovenia, ktoré sta
novil Pán Mojžišovi medzi mužom a že
nou, medzi otcom a dcérou, ktorá je
v dievčenskom veku. alebo ktorá zostá
va v dome svojho otca.

HLAVA 31.

Vitustvo nad Madiánskymi; očistenie bojov
nikov; rozdelenie koristi

I. A Pán hovoril Mojžišovi a rie-'
kol: '

2. Vypomsti sa najprv za synov izra—
elských na Madiánskych,') a potom pri
pojený budeš k svojmu iudu.')

3. A hned rlekoi Mojžiš: Vypravte
mužov zo seba k boju, ktori by mohli
vykonal pomstu Pánovu nad Madián—
skymi

4. Z každého pokolenia Izraela nech
sa vyberie tisic mužov, ktori majú byť
vyslaní do boja.

5. A dali po tisic z každého. poko-i
tojest, dvanásťtisíc sucich do,ienia.

boja.
6. Tých' poslal Mojžiš s Finésom, s_v

nom Eleazara kňaza, i sväté nádoby“)
a trúby k trúbemu mu dal.

7. A ked bojovali proti MadiánSkym
a zvíťazili, všetkých mužských pobili,

8. aj ich kráľov Evi i Rekem i Sur i

') Po tom dni.\v ktorom sa dozvedel.
') Ona bude Oslobodená od sľubu ale muž

bude zodpovedný za nesplnený lel sľub.
') Z.| to. že Izraelitov svledli : tým Boha po

luniil.
') Len |.|k notu—|||nmrleš a počitaný bude! do

počtu spravodlivých tvojich predkov.
') Kňazia sprevádzali volsko : archou úmlu- |ovi

vy: povzbudmvali ho. modlili sa. obetovali zaň.

S'I'VRTA KNIHA MOJZISOVA

l'Iur i Rebe pat kniežat národa: aj Ba—

llama, syna Beorovho,' ) zabili mečom.
9 A zajali ich ženy a deti i všetko

stádo i všetok nábytok; čo len mat mo
!hli, pobrali.

10. Mestá a dediny a hrady strávil
oheň.

ll. A pobrali korisť a všetko, čo za—
jali tak z ludi ako hoviad,

12. a priviedli k Mojžišovi a Eleaza
rovi kňazovi, a ku všetkému množstvu
synov izraelských: ale ostatný nábytok
odniesli k vojsku na roviny Moahská pri
Jordáne naproti lerichu.

13. A Mojžiš a Eleazar, kňaz, i vše
tky kniežatá obce vyšli proti ním von za

I

n .

14. Tu nahneval sa Mojžiš na knie—
Ižatá vojska. tisícnikov a stotníkov, ktorí
prišli z boja.

15. Riekoi:
ženy?

16. Ci nie ony sú, ktoré oklamaly sy—
nov izraelských na Balámovu radu, a

ísviedly vás k prestúpeniu proti Pánovi
skrze hriech Fogorovf') a preto bol Iud
tou ranou bity? (Vyššie 25. |B.)

: 17. Preto zabita všetko, čo je muz
ského pohlavia, i deti i ženy. ktoré mu
žov pomaly, pobite.

IB. Ale dievčatá a všetky panny za
chovajte živé pre seba.

19. A zostaňte von za stánmi za se
dem dni. Kto zabil človeka, alebo sa

.zabitého dotkol, nech sa očistí dňa tre—
tieho a siedmeho.

; 20. A z koristi všetko. či je to šata,
či nádoba. alebo niečo pre náradie pri
praveného z kozích koží a srsti, i z dre—
va. nech sa očistí.

21. Potom i Ľleazar, kňaz, k mužom
vojska. ktorí bojovali. takto prehovoru:
Toto je ustanovenie zákona. ktoré priká
zal Pán Mojžišovi:

Prečo ste živé nechali

') Balam bol Madlanita (Ammonna). iste za
volali ho do ležania. aby konečne zloreůll Izrae—

') Skrze modiársn'o a smiistvo.
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22. Zlato a striebro a nad a železo
a olovo a cin,

40. Zo šesuňsťtislc . ľudských duši
prišlo na diel pre Pána tridsať a dve

23. a všetko, čo môže ísť do ohňa, duše.
nech bude ohňom prečistenóz') ale čo 41. _A Mojžiš dal počet prvotin Pa—
nemôže ohňa strpieť, to nečh sa vodou nových Eleazarovi kňazovi. ako mu
očistenia posvätí.

24. A siedmeho dňa operte svoje ša
ty a potom budete čistl a vojdete do
stanov.

25. A riekol i to Pan Mojžišovi:

bolo prikázané.
42. z polovice synov izraelských.

!ktorú oddelil pre tých.') ktorí v bitkeboli.
43. Ale z tej polovice, ktorá sa do

26. Sčltajte všetko, čo bolo zajaté, stala ostatnému množstvu, tojest z tri
z ludl aj z hoviad, ty a Elmar. kňaz. stotridsaťsedemtisic päťsto oviec.
a kniežatá ludu.

27. a rozdel na rovno tú korisťmedzi
tých, ktorí bojovali a vyšli na vojnu,
a medzi všetko ostatné množstvo.

28. A oddel čiastku pre Pána od
tých, ktorí bojovali a na vojne boli.
jednu dušu!) z päťsto tak z ľudí, jako
z volov a oslov. i oviec.

29. a daj ju Eleazarovi, kňazovi, lebo
sú to prvotiny pre Pána.

30. A z polovice (ktorá je) synov
izraelských vezmi päťdesiatu hlavu z lu—
dl a volov a oslov a oviec, zo všetkých
zvierat a daj ich Levitom. ktori držia
stráž v stánku Panovom.

44. a z tridsaťšesťtisic volov.
45. a z tridsaťtislc päťsto oslov.
46. a zo šestnásťtislc ľudí;
47. vzal Mojžiš plťdesiatu hlavu, a

dal ju Levhom. ktori držali stráž v
stánku Panovom. ako prikázal Pán.

48. Tu pristúpili k Mojžišovi knieža
tá vojska a tislcnici istotnlci a riekli:

49. My, tvoji služobnlci, spočltali sme
počet bojovnikov, ktorých. sme pod ua—
šou rukou mali: a nechýbal ani jeden.

50. Pre tú príčinu všetci obemjeme
na dar Pánovi. čo sme v koristi od zlata
najst mohli. sponky a náramky. prstene
a náručnice a retiazky. by si za nás od

31. A Mojžiš :\ Eleazar učinili tak.]prosoval Pána.
ako rozkázal Pán.

32. A bolo tej koristi. ktorú vojsko
nabralo. oviec sesťstosedemdesintpůť—k

päťdesiat siklov') od tislcnlkov a stottisic,
33. volov sedemdesiatdvatislc.
34. oslov šesťdesiat a jedentisic;

51. l prijali Mojžiš a Elazar. kňaz.
všetko to zlato vo všelijakej tvorbe.

52. váhy šesťnásťtisic. sedemsto a

níkov.
53. Lebo čo si ktorý v lúpeži uchvá

35. ľudských duši ženského pohlavia.. til. to bolo jeho.
ktoré mužov nepoznaly. tridsaťdvatislc. 54. A vzali a vniesli do stánku sve

36. A dostala sa polovica tým, ktori dectva na pamiatku synov izraelských
boli v bitke; oviec tristotridsaťsedem-ipred Pánom.
tisic päťsto.

37. Z tých za podiel pre Pana nači—
tané bolo šesťsto sedemdesiatpäť ovicc.'

38. A z tridsaťšesťtislc volov sedem—
desiat a dva voly:

HLAVA 32.
'Ss'novia Rubenovl a Gádovi žiadali dedicrvo

pred Jordanom.

]. Ale synovia Rubenovl a Gádovl
39. Z tridsaťtĺslc päťsto oslov šesť- mali drahne dobytka a ich imanie v stat

desiat a jeden osol.

') phd". sa dokladá: Ale tak. keď vodou o- '
člsťovanla obmvté bude.

') T. ]. po jednom.

ku bolo nesčlselné. A ked videli. že Ja—

') V bór.: Od lidi.
') V cene esl 1.772.000 kor.



zer a Galád sú zeme na dochovavania
dobytka príhodné.

2. prišli k Mojžišovi, a k Eleazarovi,
kňazovi, i ku kniežatám obce a riekli:

STVRTA KNIHA MOJZISOVA

sti ľud na púšti a vy budete príčinou za—
hynutia všetkých.

l6. Ale oni pristúpili bližšie a riekli:
Ovčiarne vystavíme a stajne pre svoje

3. Atarot a Dibon a.iazer a Nemra, stáda i hradené mesta pre svoje diet—
Hezebon a Ľleale, a Saban a Neba a ky?)
Beon, . l7. My však sami ozbrojení a k boju

4. zem, ktorú zbil Pan pred obliča—lvystrojenl pôjdeme pred synmi izrael—
jom synov izraelských, je krajina veľmiĺskými do boja, dokiaľ ich neuvedieme
výdajna pre pastvu dobytka: a my. tvoji na ich miesta. Naše dietky a čo mat m0
služobníci, mame veľmi mnoho statku: žeme budú v hradených mestach, pre

5. Nuž prosíme. jestliže sme našli mi- nástrahy obyvateľov.
lost u teba. aby si ju dal nám, svojimi 18. Nevrátime sa do svojich domov,
služobníkom, do majetku; a nech ne—ikýmsynovia izraelskí nebudú vladnut
chodíme za Jordán.

6. Mojžiš im odpovedal: Čože, vaši'
bratia pôjdu sami do boja, a vy si tu bu
dete sediet?

7. Prečo odvraciate mysle synov
izraelských, aby sa neodvážili ist na
miesto, ktoré im da Pan?

8. Ci tak neučinili vaši otcovia, ked
som ich poslal z Kadesbarne, aby vy
skúmali zem?

9. A ked prišli až k údoliu hrozna a
poprezerali všetku krajinu, odvrátili srd—
ce synov izraelských. aby neikll do
zeme, ktorú im dal Pán:

lil. ()n rozhneval sa a prisahal a rie
kol:

ll. Neuzrú títo ľudia, ktorí vyšli z
Egypta od dvadsatročných a vyše tej
zeme, ktorú som pod prísahou zasľúbil
Abrahámovi. Izákovi a Jakubovi. lebo
nechceli ma poslúchať,

'12. krorne Káleba. syna .ieíonovho,
Kenezejského. a Jozua, syna Nun: tí spl
nili moju vôľu.

13. A rozhneval sa Pán na Izraela,
vodil ho okolo po púšti za štyridsať ro
kov, kým nevymreio všetko to pokole
nie, ktoré činilo zle pred jeho obliča
mm.

14. A hla. hovori. vy povstali ste
miesto svojich otcov ako výrastky a
chovanci hriešnych ľudí. aby ste roz-
množili hnev Pánov proti lzraelovi.

l5. Akžc ho nechcete poslúchať. opu—

asvojim dedictvom.
19. A nebudeme ničoho pohľadávaí

za Jordanom, lebo už máme svoj maje
tok na východnej jeho strane.

20. Mojžiš im riekol: Jestliže vyko—
náte, čo sľúbujete, nuž iďte vyzbrojení
pred Pánom do boja,

21. a každý muž bojovník nech oz
brojený prejde za Jordán. dokým Pán
nezničli') svojich nepriateľov.

22. a nebude podmanené cela zem:
potom budete bez viny pred Pánom i
pred Izraelom, a obdržíte kraje, ktoré
chcete pred Pánom.

23. Ale, jestliže nevykonate. 'čo ho
voríte. niet pochybnosti (o tom), že
zhrešíte proti Bohu: a vedzte. že váš
hriech zastihne vás.

24. Stavajie teda mesta pre vaše
dietky a ovčiarne i stajne pre ovce a
stáda: a čo ste sľúbili, splňte.

25. ! riekli synovia Gádovi a Rube—
novi Mojžišovi: Tvoji služobníci sme.
vykonáme. čo rozkazuje naš pán.

26. Naše dietky a ženy a dobytok i
hovädá necháme v mestách Galád.

27. A my. tvoji služobníci. pojdeme
všetci vyzbrojenl do boja. jako ty. pane.
hovoríš.
__L_.__

') A ženy. Uni si chceli všemožne poistiť pred
lordinske kraje. preto chceli hneď začat budo—

_vat. aby im ich nikto neoredchytil.
') "ein.: Nevyženle svoiich nepriateľov od

'svolei tvári.
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28. Tu rozkázal Mojžiš Bleazarovi,
kňazovi. a Jozuovi. synovi Nan a knie
žatám čeľadi pokolení izraelských. a rie
kol im:

29. Jestliže prejdú synovia (lád a
synovia Ruben s vami za Jordán. všetci
ozbrojení do boja pred Pánom a zem
bude vám podmanená: dajte im Galád
za majetok.

30. Jestliže by však nechceli prejst
s vami ozbrojení do zeme Kánaan, nech
medzi vami obdržia miesta na býva
ma.

il. ] odpovedali synovia Gád a sy
novia Ruben: Ako hovoril Pán svojim
služobnlkom. tak vykonáme.

32. My pôjdeme ozbrojení pred Pá-.
nom do zeme Kánaan a vyznávame. že
sme majetok už obdržali z tejto strany
Jordana.

33. Tedy dai Mojžiš synom Gád a
Ruben a polovici pokolenia Manassesa,
syna Jozefovho. kráľovstvo Sehona,
kráľa amorejského a kráľovstvo Aga,
kráľa bazanského, a celú zem s jej me—
stami dookola.

34. Tedy synovia Gád vystavili Di
hon a Atarot. a Aroer.

33. a Etrol. a Solan a Jazer a Jeg
baa.

36. a Betnemra a Betaran. hradené
mestá. a stáne pre svoj dobytok.

37. A synovia Ruben vystavili He—
zebon a Eleaľe a Karlataim.

38. a Nábo a Balmeon, zmeniac im
mená,') i Sabama: a dali mená mestám,
ktoré vystavili.

39. Potom synovia Machir. syna Ma
nassesovho, tiahli do Galád a spustošili
ju a zabili“) Amonejského. jej obyvateľa.

40. Teda dal Mojžiš zem Galád Ma
chirovi. synovi Manassesovmu. a ten
sa osadil v nej.

41. Ale .lair. syn Manassesov, odišiel

') chtS Nábo . Bál boly modiy. ktoré izrae
ilti opouhovall.

') V hebr.: Vvhnall.humusu—ummu.
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a zaujal jej dediny. ktoré nazval HaVath
Jair. to jest, dediny Jairove.

42. Aj Nobe odišiel a vzal Kanat s jí.
ho dedinami: a nazval ho od svojho
mena Nobe.

HLAVA 33.
Ležama izraelltov na púšti; rozkaz Boží o

vyplienení Kananeiskýcb.

l. Tieto sú ležania') synov izra
elských, ktori vyšli z Egypta svojich
húíoch pod rukou Mojžiša a I;)ODR

2. jako ich spísal Mojžiš podľa miest
ležaní, ktoré na rozkaz Pánov menili.

3. Teda z Ramesse. prveho mesiaca.
pätnásteho dňa prvého toho mesiaca,
druhého dňa Fáze, vyšli synovia izrael
skl v ruke Najvyššieho pred očima vše
tkých Egyptčanov.

4. kým títo pochovávali prv0rodc—
ných. ktorých pobil Pán (lebo i na ich
bohoch učinil pomstu)

5. a rozložili ležania v Sochot.
6. A zo Sochot prišli do Etam. ktorá

je na samom kraji púšti.
7. Odtiaľ sa pohli :. prišli proti Film

hirot naproti Bélscľonu a rozložili sa
pred Magdalum.

8. A z Fihahirot sa pohli a šli pro—
striedkom mora na púšť: a chodili tri dni
po púšti Etam. rozložili sa v Mara.

9. A z Mara sa pohli a prišli do Elim.
kde bolo dvanásť studnic vody, a se
demdesiat palm: a rozložili sa tam.

10. Ale aj ztadiaľ sa pohli a rozložili
sa pri Červenom mori. A od Červeného

.mora sa pohli
li. a rozložili sa na púšti Sin.
l2. Odtiaľ vyšli a prišli do Daika.
13. A z Dafka sa pohli. a rozložili sa

v Alus.
14. A z Alus vyšli a rozložili stánky

v Rafidim. kde ľud nemal vody na pitie.
15. A z Rafidim. sa pohli a rozložili

sa na púšti Sinai.

') Cize miesta. na ktorých izraelltl stánok ú
mlun stavali: stany s\oie rozkl. dlh—
sie zostali. Taktch ležaní bolo 42.

7



16. Ale i z púšti Sinai vyšli a rozložili
sa ku hrobom žiadostivosti.')

17. A od hrobu žiadostivosti sa pohli
a rozložili sa v Hazerat.

18. A z Hazerat prišli do Return:.
19. A z Retma sa pohli a rozložili sa

v Remmoniáres.
20: Odtial vyšli a prišli do Lebna.
21. Z chna rozložili sa v Ressa
22. alz Ressa vyšli a prišli do Céleta.
23. Odtiaľ sa pohli a rozložili sa na

vrchu Sefer.
24. S vrchu Sefer sa pohli a prišli do

Arada.
25. Odtial išli a rozložili sa v Ma—

celot.
26. A z Macelot sa pohli a prišli do

Tahat.
27. Z Tahat rozložili sa v Táre.
28. Odtiaľ sa pohli a rozložili sa v

Metka.
29. A z Metka rozložili sa v l'lesmo—

na.
30. A z Hesmona sa pohli a prišli do

Moserot.
31. A z Moserot rozložili sa v Bene

lakan.
32. A z Benejakan sa pohli a prišli

na vrch Oadgad.
33. Odtiaľ sa pohli a rozložili sa v .le

tebata.
34. A z .letebata prišli do Hebrone.
35. A z Hebrona vyšli a rozložili sa

v Aziongaber.
36. Odtiaľ sa hrali a prišli na púšť

Sin, ktorá je Kadeš.
37. A z Kadeš sa pohli a rozložili sa'

na vrchu l'lor, pri samom konci zeme;
Edom.

38. Tu vystúpil Aron, kňaz, na roz
kaz Pánov na vrch Hor: a tam zomrel:
v štyridsiatom roku po odchode synov.
izraelských z Egypta, piateho mesiaca.!
prvého dňa toho mesiaca,

39. keď bol stotriadvadsat rokov|
starý.

ils::

') Vldz IV. M011. II. 34. Jozue

STVRTÁ KNIHA MOJZISOVA

40. Počul i Kananejský kráľ v Arad,
ktorý proti poludniu býval, že synovia
izraelskl do zeme Kanaan prišli.

41. A s vrchu Hor sa pohli a rozlo—
žili stánky v Salmona.

42. Odtial vyšli a prišli do Funon.
43. A z Funon sa pohli a rozložili sa

v Obot.
44. A z ()bot prišli do Jeabarim, kto

ré je na hraniciach Moabských.
45. A z .leabarim, sa pohli a rozložili

stánky v Dibongad.
46. Odtiaľ sa pohli a rozložili sa

v Helmondeblataim.
47. A z l'lelrnondeblataim sa pohli a

prišli na vrchy Abarim proti Nabo.
48. A s vrchov Abarim odišli a prišli

na roviny Moabské pri Jordáne proti
Jerichu.

49. A tam rozložili stány od Betsi—
mot až po Abclsatim na rovneišlch mie
stach Moabských.

50. Tu riekol Pán Moižišovi:
51. Prikáž synom izraelským a po

vedz im: Ked preidete Jordan a voidete
do zeme Kananeiskei,

52. vyhubte*) všetkých obyvateľov
zeme: polámte ich nápisné kamene a

rozborte ich liate obrazy, a zkazte vše—tky Výšiny)
53. A vyčistite zem a usadte sa v nej;

lebo vam som ju dal, aby ste ňou vládli.
54. A —rozdelltesi ju lasom. Ktorých

je viac, tým širšl diel date, a ktorých je
menej, užšl. Každému, jako los padne.
tak dané bude dedictvo. Dia pokolení a
čeladi nech sa rozdelí dedictvo.

55. Jestliže by ste nechceli pobiť o
.byvatel'ov zeme: tedy tl, ktori zostanú.
budú vám ako klince v očiach a oštepy
v bokoch,“) a budú sa nepriateľsky cho
vat proti vám na zemi. na ktorej býval
budete.

"obr.:
:; Vyžellte.
'nTotmo pohanské oltáre. ktoré na výllnlchiV
') "obr.: Budú vam ako tfnle vo vašich očlacll

': lakozšstnae vo vašich bokoch. Výklad obrazu. l .
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56. A čo som im zamýšľal učinil,
vam učinlm.

HLAVA 34.

Hranice zeme zasľúbenej : ktori iu delit mali.

l. A Pán hovoril Mojžišovi a rie
kol:

2. Prikáž synom izraelským, a po
vedz im: Keď voidete do zeme Kanaan
a dostane sa vam losom za dedictvo,
tieto nech budú je] hranice:

3. Poludna strana nech sa začne odt
púšti Sin.') ktorá le vedla Edom. a nech
má za hranicu proti vcýhodu slané mo—
re.)

4. Potom nech sa zatočl') okolo p0
ludňaišej strany cez pohorie škorpiono
vef) tak aby preišlodo Senna!) aprišla

odtiaľ prijde proti východu k moru Ce
neret,')

12. a pretiahne sa k Jordánu, a napo—
sledy zakonči sa Slaným morom. Táto
zem bude vaša po svojich hraniciach,
vôkol.

13. A Mojžiš prikázal synom izrael—
ským a riekol: Tato je,zem, ktorú losom
obdržíte, a ktorú rozkázal Pán dat de—
väteru pokolenl a polovici pokolenia.

14. Lebo pokolenie synov Ruben po
svojich čeladiach a pokoleniach synov
Gád dľa počtu a polovica pokolenia Ma
nasscsovho,

15. totižto poltreta pokolenia dostali
svoj diel za JOI-danom") proti Jerichu
lk strane východnej.

16. A Pan riekol Mojžišovi:
17. Tieto sú mená tých mužov, ktori

od poludnia až ku Kádesbarn'et; ztadiaľ vam zem rozdelia, Eleazar, kňaz, a Jo
vyide hranica k dedine menom Adar, a
pretiahne sa až lt Asemona:

5. Potom nech sa hranica zatočí oko
lo od Asemona až ku potoku Egyptske
mu, a zakonči brehom velikého mora.“)

6. A západná strana nech sa začne
od velikého mora, a tým sa i zakončl.

7. Potom na sevemei strane hrani—
ca nech začne sa od velikého mora a
prijde sa až k naivyššiemu vrchu.")

8. Od toho nech prijde do Emat, až
k hraniciam Sedada.

9. A (ztadiaľ) nech ide hranica až po
Zefrona. a dedinu Bnan: to bude hrani—
ca k strane severnej.

10. Odtiaľ nech vymeraiů hranicu
proti východnej strane od dediny Enan
až do Seiama,

ll. a od Seiama nech spusti sa hra
nica do Rebla proti studnici Dainim:')

' Tsin.
:) Južný leho koniec0d výehoduk nudu.
' Lepšie:Anbčiuuhrmiea kpolndnel

strane vrchu Akrabbim.

') "a.:T')V 6 more le Stredozem“ more.
') "obr.: K vrchu Hor. A! po samolrnlnd hu.

nú hranicu “banskú.
'N) :Od východu mliůc Mn.

zue, syn Nun,
. [S. a iedno knieža z každého poko
ilenia.

19. Tieto sú ich mená: Z pokolenia
I.ludovho Káleb, syn .Ieionov.
| 20. 7. pokolenia Simeonovho, Samu
lel, syn Ammindov,

21. Z pokolenia Beniaminovho, Eli
dad, syn Chaselonov.

22.2 pokolenia synov Dan, Bokci,
syn Jogli.

23. Zo synov Jozeiových, z pokole
nia Manassesovho. Hanniel, syn Blo
dov.

24. Z pokolenia Efraimovho, Kamuel.
syn Seitanov.

25. Z pokolenia Zabulonovho, Eliza
tan, syn Pamachov.

26. Z pokolenia lzacharovho, knieža
Faltiel, syn Ozanov.

27. Z pokolenia Asserovho. Ahiud.
Sa .syn lomi.

28. Z pokolenia Nehalim, Pedael, syn
Ammiudov.

') Ceneret le mesto. od ktorého inzero zene
uretskč svole meno dostalo.

') Vlastne pred Jordana“. nn vychodne!m

ne Jordana. „
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29. Títo sú. ktorým prikázal Pán. aby 12. Keď v nich bude ten, ktorý ute
rozdelili synom izraelským zem Kaua- ká. nech ho príbuzný zabitého nesmie.
nejskú. zabit kým sa nepostaví pred obcou a

jeho záležitosť nebude súdená.
NUVA 35 13. A z tých miest. ktoré oddelíte

Mestá Levitov; mestá útoělstné; trestanie“: útočištu.
vražedelníkov. ' 14. nech budú tri za Jordánorn. a tri

1. Aj toto hovoril Pan Mojžišovi na
rovinách Moabských pri Jordáne. proti
Jerichu:

v zemi Kananejskej.
15. Tak pre synov izraelských. ako

pre príchodzích a cudzincov, aby tam
2. Prikáž synom izraelským. aby dali utiekol. kto nechcílc krv preliaL

Levitom zo svojich majetkov (.loz.Zl. z.) 16- Jestliže by kto železom ranil.
3. mestá na bývanie a kraje okolojtak že ten. ktorý bol poranený. zomrel:

nich. aby oni v mestách bydleli. a kraje vinný bude vraždy, a taký nech zo
aby pre ich dobytky a statky boly; mrie.

4. a tieto (kraje) nech von od múrov l7. Jestliže kameňom hodil tak. že
miest na tisíc krokov*) daleko do kola traiený zomrel: taký nech tiež tak bude
čahajú.

5. Na východ nech majú dvetisíc [Ok-j IB.?fleatliže drevom uderený zahynul:(ov.!) a na poludnie tiež dvetisíc: aj k nech búde krvou vražedelníka pomste
moru. ktoré je na západ. tú samú mieru. ný.*)
a severná strana sa rovnako dlhou hra- 19. Príbuzný zabitého nech usmrtí
nicou zavrie: :: budú mestá v prostried- vražedelníka; hneď. ako ho dostane.
ku a kraje z vonku. nech ho zabije.

6. Ale z tých miest. ktoré Levltom 20. Ktoz nenávisti posotil človeka. :i
dáte. oddeľte šest na útočištia. aby tam lebo z úkladu niečo na neho hodi:
utiekol. kto by vylial krv; a krom týelr Zl. Alebo. že mu bol nepriatelom.
dajte im ešte štyridsať a dve mestá. rukou ho uderil. a ten zomrel: ten. ktorý

7. To je spolu štyridsatosem (miest) uderil. vinný jevraždy; príbuzný zabité
s ich krajami. ho. jaknáhle ho dostane. hned nech ho

8. A tých miest. ktoré sa majú dat z zabije. '
majetkov synov izraelských, od tých, 22. Jestliže náhodou a bez nená
ktori viac majú. viac vezmete. a od visti
tých. ktorí menej majú. menej: každý 23. a nepriateľstva niečo takého uro
podla miery svojho dedictva nech dá bil?)
mestá Levítom. . 24. a to sa i pred slyšiacim to ludom

9. Pán riekol Mojžišovi: ' M T10. OVOl' synom izraelským & DO- úmysonostnemože _úzai. oto nariadenie dane

vedz im: Ked prejdete Jordan (a vo]- ?ääzhos'faĺŕ:53%;Šřtzqšmĺfšfääřääl»dete) do zeme kananejskej 0 ' “" " P" "=" =
ll- určite. ktoré mestá majú byť na 0- Šelůĺnřä'ľf'ů'šonää'15533.30'MJŠŽŽÍŠÍ'TŽ33?

chram, ľýCh ktorí by nechcúc“) krv nllo aby nad nevinnýmlnekonal.;sa knavti pom

prehah ') v. 17. 18. dľa hebr.. 1mm: by hodine ka

'l "obr.: Tisic loktov. inou loktov usi 484 me-xmeilomb ktorým by mohol zabit. uderil niekoho.""“; yzzomrel vražedelník ie. naftou umrie

l zum lokrnv asi om metrov. Teda na200„každej. vražedelnlk taký. A lestll bv hodiac drevan. ktozo štyroch strán mestu má byť na rým by mohol zabít uderit niekoho. tak že by
štvorcových lokľ'w. ciže 45.8 hektárov rozslahly. umrel. vražedelník le: smrťou umrie.pult-nokpreIevitov.l1ebr:5hodll bj.nanehonejakúvecalebo

'l K_toríniekoho bez timvslu zabili: u koho sa nejaký kameň. od ktmilm bv umrleí mohol.
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dokázalo“) a krvná ta záležitosť medzi 34. A tak čiste zachovajte svoje de
vrahom a príbuzným zavraždeného vy- dictvo, kde ja prebývam s vami: lebo ja
šetrena bola: som Pan, ktorý prebývam medzi synmi

25. Nech bude jako nevinný z ruky izraelskými.
pomstiteľa vyslobodený a súdnym výro—

kom nazpat zavedený do mesta, do kto— HLAVA 36.
rého utiekol, a zostane tam,) dokiaľ Z _ .
veiiký kňaz. ktorý je svätým olejom po- ákon o vydávmzälcgvžanmww ; [Ch
mazaný, nezomrie3) | '

26. Jestiiže by toho. ktorý zabil, za
hraniciami tých miest, ktoré boly pre 11
tekajúcich nariadené,

27. dostal a zabil ten. ktorý je po
mstiteľom krvi: nech bude bez viny, kto
ho zabije.

28. Lebo ten. ktorý utiekol, mal až
do smrti najvyššieho kňaza v meste by
dliet: keď však tento zomrel, vražcdelnlk
smie sa zase vrátil do svojej mac.

29. 'i'otonechvámbude“venie
večné vo všetkých vašich '

[. Pristúpili však i kniežatá čeľadi
jGaiád, syna _Machlr, syna Manassesov—
ho z rodu synov Jozefových: a hovorili
Mojžišovi pred kniežatmi izraelskými a

-'tiekli:
2. Tebe, nášmu pánovi, rozkázal Pán,

aby si losom rozdelil zem synom izrael—
ským, a aby si dcéram Saiiada, nášho
brata, dal dedictvo, ktoré patrilo otcovi:

3. Ak by si ich ľudia iného pokolenia
za manželky vzali, pôjde aj ich majetok

Mocná“ nimi,:\ prejdena iné pokoleniea z
.il). Vružedelnlk nech bude dľa vyzna- inášho dedictva ubudne.')

nia svedkov trestaný: na svedoctvo jed-,
ného nikto nech nebude odsúdený.

31. Nevezmite výplaty od toho,
rý je vinný krvi; nech hned i on zo-'l
mrie.

32. Vypovedanci a ti. ktori utiekli,
nech sa na žiaden spôsob nenavrátia do
svojich miest pred smrťou najvyššieho
kňaza.')

33. Aby ste nepoškvrnili zeme svojho
prebývania. ktorá krvou nevinných bý—
va poškvrnená a ináč nemôže byť oči
stená, len krvou toho, ktorý druhého
krv vylial.

') l1ebr.: Tedy súdil bude obec medzi bit

C031 a medzi priateľom zabiteho podľa týchtosú ov. ,
') Nie : pokuty; ale aby sa l on l lnl viacej

báli krv prelievaľ.
') Vzncsený obraz tej velikej pravdy. že ľudia.

ktorých Boh vo svojom nekon milosrden
stve za takých považuje. ktori viac zo slabosti
a nevedomosti. ako zo zlosti hrellll. im po smrti
najvyššieho kňaza. Ježiša Krista. do nebeskol
vlasti prijatí byt mohli. (Sv. .leron.)

') Hub .: Ani nevezmite výplaty od toho. kto
rý utiek do mesta svojho titočllľa. aby sa na
vrátil k bydleniu do svojej zeme. prv než by u
mrel kňaz.

4. A tak sa stane. že keď prijde milo
stivý rok, totižto pätdesiaty rok odpu

ktmřstenia, smieša sa rozdelenie Iosov. a
majetok jedných prejde na druhých.!)

5. Mojžiš odpovedal synom izrael—
ským. a na rozkaz Pánov riekol: Dobre
pokolenie synov Jozefových hovorilo.

6. A tento zákon vydal Pan o dcérach
Saliadových: Nech sa vydávajú za koho
chcú, len nech sú to ľudia z ich pokole
ma:

7. aby sa nesmiešalo dedictvo synov
izraelských jedného pokolenia s druhým.
Lebo tak všetci mužovia nech si berú
ženy zo svojho pokolenia a rodu.“)

8. A všetky ženy“) nech si berú mu

') Hebr.: Ked tieto niekomu zo symv iných
DOkolenlizraelských dane budú aa manželky. odi
de ich dedictvo od dedictva otcov a Pridané bu—
de k dedlctvu toho pokolenia. do ktorého bv sa
vydaly. a losu našho dedictva ubudne.

') V milostivom roku všetky predané majetky
na predošlých ich pámv pripadajú. Toto však ne
plati o dedictvach. Manžel. na ktorého manžel
ka svoje dedictvo preniesla. siiatkom dostal sti
le právo k nemu.

') "obr.: Ba každý syn izraelský nech sa pri
dŕža dedictva pokolenia svojich otcov.

') T. |. kotreho maly dedlctvo.
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žov tiež zo svojho pokolenia: aby dedic- 12. z čeľadi Manasses. ktorý bol syn
tvo v čeladiach ostávalo. Jozefov: a dedictvo. ktoré im bolo da

9. a pokolenia aby sa mrdešaly, ale ně. zostalo v pokolení a v čeladi ich
tak zostaly, otca.

10. jako ich Pán oddelil. A dcéry Sal-* 13. Tieto sú prikázania a súdy,
ladove učinily tak, ako bolo prikázané: ktoré prikázal Pán skrze Mojžiša sy

ll. A vydaly sa Mahla a Tersa a'nom izraelským na rovinách Mo
l'legla a Melcha a Noa za synov svojho abských pri Jordáne proti Jeri
strýca'l ' ,chu.
_..ITHCÍH'J Švollch strýcov. ĺ



PlATA KNIHA MOJŽIŠOVA.
DEUTERONOMIUM.



PIATA KNIHA MOJŽIŠOVA.
DEUTERONOMIUM.

Piata Kniha Mojžišova nazýva sa Damma/nimi, čiže Dru/rý alebo Opakovaný
zákon, preto, že obsahuje tn' reči Mojžišove. v ktorých zakony v predchádzajúcich
knihách obsažené opakuje, vysvetluje a čo najhlbšie do srdca lzraelitom vštepuje a
tú akoby znovu vyhlašuje.

Na rovinách moabských pred svojou smrťou napomlna Mojžiš vtroch rečiach l'ud
izraelský. aby verne uchovával prikázania. ustanovenia a súdy Panove.

V prvej reči (|. 6-4. 40.) upomína Mojžis Izraelitov na dôkazy spravedlivosti
a milosrdenstva Pána Boha. ktoré zkúsili za času svojho putovania na púšti.

V druhej reči (5. l -.26. 19.) predkladá zákon, opakuje. zdokonaľuje čiastočne
novým pomerom. ktoré po zaujatl prisľúbenej zeme nastal musia, prispôsobuje priká—
zania dané na hore Sinai a za času putovania na púšti.

V tretej reči (27. l—30. 20.) obracia sa k starším ľudu a prikazuje lm, aby. keď
prejdu za jordan. úkon s jeho požehnaniami a kliatbami slávnostne vyhlásili. Celým
zápalom svojej prehorlivej duse očituje potom vselike dobroty, ktoré Boh každému
lzraelitovi i vsetkemu ľudu daval ude za verné zachovávania prikázaní a zároveň o
znamuje tažké tresty. ktorými prestupovanie jeho zákonov stlhat bude.

Ostatné hlavy knihy (Sl-34.) hovoria o konci účinkovania Mojžišovho. jako

řozua za svojho nastupcu ustanovil a zákon Levítom' oddal; potom nasledujeeho prorocka piesen. jeho požehnanie a krátka zprava o jeho smrti. čo aspoň čia
stočne od iného pôvodcu. iste od jozua, pridané bolo.

Touto knihou dokondva sa pätoro knih Mojžišov'ch pod gréckym menom Pen—
tateuch, t. j. pat knih číže dielov, ktoré sa zase u Zi ov dohromady. vlastne T'hora,
t. j. zakon nazývajú. _ Prva kniha je vellkým úvodom do celého diela, druha. tretia
: štvrtá je jadrom a posledná doslovom; všetkých pät tvorí utešený celok.

Na základe mnohých výrokov Starého a Nového zákona i nepretrženého ústneho
podania Izraelitov a dla vnútorných znamok z Pentateuchu pripisuje sa kniha Mojži
šovi, jako jej Bohom vnuknutému spisovateľovi.

HLAVA l. ru, medzi Fáran a Toiel &Lában a Na
zcrot. kde je najviac zlataz')

Mojžiš pripomina to. čo sa so synmi izrael- _2_ Jedenásť dni cesty od Horeb na
akými prihodilo na ceste od hory Horeb až ceste k horám Seir až dO Kádesbarne.

do Kddemamc' ! 3. Štyridsiatcho roku.“) jedenásteho
[. Tieto sú slová. ktoré hovoril Moj—mesiaca. Prvý d8ň mesiaca hovoril Moj—

žiš všetkému Izraelu za Jordanom na
púšti. 'a rovine') proti Cervgnému mo-. ') V hebr.: Hazerota Dizahab(zlato majúce).

ktoré je iste meno Iného miesta.
; Izraeliti vyšli : Euypta asi 2152, roku po

') Na rovine moabskol. stvorení sveta: teda 40. rok bol bv 2792.
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žiš synom izraelským všetko, čo mu
prikázal Pán, aby im povedal:

4. keď už bol zabil Sehona, kráľa
amorrejského, ktorý býval v Haebon:
a Oga, kráľa Bázan, ktorý bydlel v A—
starot a v Edrai,

5. za Jordanom v zemi Moabskcj.
Tu začal Mojžiš vysvetľovať zákon a
hovoriť: (|V. Moji. 21. 24.)

6. Pán, náš Boh hovoril k nám na
Horebe a riekol: Dosť ste už na tejto.
hore zostávali:

7. Obráťte sa, a idte It hore Ainorej—'
ských a na iné miestá. ktoré blizko nej sú,
na roviny a vrchy i do údolia proti po—
iudniu a vedľa brehu morského, k zemi.
Kananeiskej a k Libanu až kveľkej
rieke Eufrat. '

8. Hľa. vraví. dal som vám ju: voj-!
dite do nej a vládnite ňou. o ktorej pri-\
sahal Pán vašim otcom Abrahámovi.
lzákovi a Jakubovi. že ju dá im a ich,
semenu po nich.')

9. A povedal som vám toho času: ,
10. Nemôžem vás sám zniesť. lebo'

Pán, váš Boli. rozmnožil vás a je vis)
dnes, ako hviezd nebeských. veľmi.
mnoho. (Il. Mojz. 18. 18.)

11. (Pán. Boh vašich otcov, pridaj,
k tomuto počtu mnoho tisicov a pože-f
hnaj vam, ako hovoril!) ,

12. Nevládzem sám zniesť vaše zli—,
ležitosti a nesnádze a spory. '

13. Dajte zo seba mužov múdrych a,"
rozumných a ktorých obcovanie bo-í
lo by zkúsené vo vašich pokoie-l
niach. nech vám ich ustanovlm zaĺ
kniežatá. :

14. Vtedy odpovedali ste mi: Dobrá,
je to vec, ktorú chceš učiniť.

15. A ja vzal som z vašich poho-f
Ienl mužov múdrych a šľachetných a
ustanovil som ich za kniežatá. za tisic-!
níkov a stotnikov a patdesiatnlkov a*
desiatnlkov. ktori by vás učili každej“
vec1.

') l Malt. 22. 17.

PIATA KNIHA M().l2lŠU\*.—\

16. A prikázal som im a riekolz')
Vyslúchajte ich.“) a jako je spravodlive,
súdte: nech si je on domáci alebo pri—
chodzl. (Ján 7. 24-)

17. Nech nebude žiaden rozdiel osôb,
tak malého vysiúchajte. jako veľkého:
a nehľadte na ničiu osobu. lebo súd
Božl je?) Keby sa vám niečo zdalo byť
nesnadným, prinesie predo mňa. a ja to
vyslyšlm. (111. M012. 19. 15. Nižšie 16. 19.
Prisl. 24. 23. Jak. 2. l.)

18. A prikázal som všetko. čo by ste
činiť mali.

19. Potom pohli sme sa z Horeb,
prešli sme túto hroznú a preveiikú púšť,
ktorú ste videli, po ceste k hore Amor
rejských. ako nám prikázal Pán, náš
Boh. A ked sme prišli do Kádesbarnef)

20. povedal som vám: Prišli ste až
k hore amorrejskej. ktorú Pán, náš Boh,
dá nám.

21. Pozri na zem. ktorú Pán. tvoj
Boh. dá tebe: id' tam a vládni ňou. ako
hovoril Pán. náš Boh. našim otcom: 11c
boj sa a nestrachuj sa.“)

22. Tu pristúpili ste ku mne všetci a
riekli ste: Pošlime mužov. ktorí by po
obzerali zem: a nám oznámili. ktorou
cestou máme tam isť a proti ktorým
mestám tiahnuť. uv. Moii. 13.3.)

23. A poneváč sa mi tá reč ľúbila,
poslal som z vás dvanásť mužov, po
jednom z každého pokolenia.

24. A tl šli a vstúpili na hory. prišli
až k údoliu hrozna: a poobzerali zem.

25. vzali sebou z jej ovocia. aby u
kázali úrodnosť, a priniesli it nám a rio
kli: Dobrá je to zem, ktorú Pán. náš
Boh, dáva nám. (IV. Moji. 13. 24.)

26. A nechceli ste ísť do nej, ale ne
veriac reči Pána, vášho Boha.

') Hebr.: Prikázal som to vašim sudcom 10110
casu. "

') Hahn: Vy slúchahe svolleh bratov . sddte
spravedllve medzi každým : lobo bratom : med
zl prichodzťrn.

') Sudcovia ste na mieste Boloni.
') Do púšti Fáran. (IV. M012. 13. l)
') Víťazstvo le istá Srov. v. 1.
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27. reptali ste vo svojich stánkoch

IW

| 41). Vy však obráťte sa a idte na
a povedali ste: Nenávidí nás Pán, apre—lpúšť cestou k Červenému moru.
to vyviedol nás zo zeme egyptskej. abyi
nás dal do ruky Amorrejčana a vyplienil.

28. Kdeže by sme šli? Poslovia na—
strašili naše srdce. a riekli:
sila ich je a postavou kde väčší od nás:
mestá veliké a až k nebu hradené, ba
synov Hnakových videli sme tam.

Naramná .

41. A odpovedali ste mi: Zhrešili sme
lPanu: pôjdeme a bojovat budeme jako
prozkázal Pán. náš Boh. A keď ste oz
brojení šli na horu. (lv. Moji. M. 40.)

| 42. riekol mi Pan: Povedz im: Ne
choďte, a nebojujte. lebo nie som s va
imi: aby ste nepopadali pred svojimi ne

29. A rickol som vám: Nestrachujtel priateľmi.
sa ani nebojte sa ich:

30. Pán Boh. ktorý je váš vodca.
sám bude bojovat za vás,
Egypte pred očima všetkých.

..3l A na púšti (sám si videl), (ako)

43. Hovoril som vám. a neposlúchli
*ste: ale protiviac sa rozkazu Panovmu

ako učinil v -a naduti pýchou vstúpili ste na horu.
(lv. Mon. M. 42.)

44. Tedy vytiahol Amorrejský, ktorý
nosil (a Pán. tvoj Boh, ako nosieva čle-| býval na horách, a prišiel proti vám a
vek maličkého svojho syna a to po vše—|prenasledoval vas. ako prenasledujú
tkej ceste, po ktorej ste šli, kým ste ne—wčely: a bil vas od Seir až do Honna.
prišli na toto miesto.

32. A ešte ani tak neuverili ste Pa
novi. svojmu Bohu.

33. ktorý predchádzal vás na ceste,
a vyhľadával vam miesto. na ktorom
by ste mali stany rozložit. v noci uka
zujúc vám cestu skrze oheň. a vo dne
skrze stlp oblakový. (lv. Mon. M. 14.)

34. A keď počul Pan hlas vašich reči, \
nahneval sa a prisahal a riekol:

35. Neuzrie nikto z ľudi tohoto poko
lenia najhoršieho tej dobrej zeme. ktorú
som pod prísahou sľúbil vašim otcom:

(lV Mojž. M. 23: Zalm. 94. 11)

36. Krome Káleba, syna .Ielonovho;
lebo on ju uzrie a jemu dám zem, po
ktorej chodil on i sjeho synom. preto,
že poslúchal Pana.

37. Ani niet divu, že sa nahneval na
ľud; vcd aj na mňa nahneval sa Pán a
riekol: Ani ty nm ojdeš tam:

45. A keď ste sa vrátili a narieknli
ste pred Pánom, neslyšal vas. ani vášho
hlasu nechcel sl všimnúť.

46.-Tak sedeli ste v Kadesbarne za
dlhý čas.

HLAVA 2

Mojžiš pripomina to, čo sa dlalo od Kádesbur—
ne až do porážky kráľa Sebona.

[. Ztadiaľ sme sa pohli a prišli sme
na púšť, ktorá vedie k Červenému mu
ru. jako mi povedal Pan: a obchádzali

isme horu Seir za dlhý čas.
\ 2. A Pán mi riekol:3. Dost ste už obchádzali túto horu:
id'te k strane severnej:

4. A ľudu rozkáž a riekni: Pôjdete
cez hranice svojich bratov. synov Ezan,
ktorí bývajú v Seir. a budú sa vás bat.

5. Preto hľad'te pilne. aby ste ne

38 Ale Jozue. syn Nun, tVOislužob- povstavali proti nim:') lebo nedám vámnik. on vojde miesto teba: tohoto po-'
vzbud a posilni. a on nech rozdelí zem
lesom lzraelovi.

39. Vaše dietky, o ktorých ste pove—

z ich zeme, ani čo by za šľapaj jednej
'nohy byt mohlo. preto. že za majetok
Ezan dal som horu Seir.

6. Pokrmov kúpte od nich za penia
dali, že ich zajaté odvedú, a vaši syno—ze a jedzte: vodu kúpenú naberajtc a
via. ktori dnes nevedia rozdielu medzi' pite
dobrým a zlým. ti vojdú do nej a tým
dám zem. a oni vládnuť budú ňou.

!—
l ') Aby ste sa hnevom nedali strhnút do bOiaprotl nim.



“B

7. Pán, tvoj Boh, požehnal ta vo
všetkej praci tvojich rúk: zná tvoju ce
stu. jako si šiel cez púšť túto veliků; za
štyridsat rokov býval s tebou Pán, tvoj'
Boh. a nič ti nechýbalo.

8. A ked sme prešli našich bratov.
synov Ľzan, ktori bývali v Scir, poľnou
cestou od Elat a od Aziougaber, prišli'
sme k ceste, ktorá vedie na púšť moab
skú.

9. A Pán mi riekol: Nebojuj proti
Moabským a nepúšfaj sa snimi do bit—
ky: lebo nedam ti ničoho z ich zeme.
lebo synom Lot dal som Ar') za ma
jetok. .

10. Ľmlti boli prvf') jej obyvatelia.
lud veľký a silný. a tak vysoko urasre
ní. jako z rodu Enakovcov.

11. tak že za obrov držaní boli a po
dobni boli synom Enakovcov. Ale Mo
ahiti nazývajú ich limitu.“)

12. V Seir »býn/ali prvej Horrfejsuij
ale synovia lizau ich vyhnali a vyplie
nili a osadili sa tam. ako učinil Izrael v
zemi svojho majetku. ktorú dal mu Pán.

13. Tedy sme vstali. aby sme presli
potok Záred a prišli sme k nemu.

14. Casu však. v ktorom sme šli
z Kadesbarne, až sme prejšli potok Zá—
red, bolo osematridsat rokov: dokým
nevyhynulo všetko pokolenie mužov bo-f
jovných zo stanov. ako bol prisahal
Pán:

15. Ktorého ruka bola proti nim. aby"
'vyhynuli z prostriedku stanov.

16. A keď všetci tí bojovníci vymreli.
17. hovoril mi Pán a riekol:
18. 'l'y prejdeš dnes hranice moab

ské. pri meste menom Ar:
19. a približiš sa k synom Ammon;

chráň sa. aby si nebojoval proti nim au
nepúštaj sa do bitky: lebo ti nedám zo
zeme synov Ammon. preto. že som ju.
synom Lotovým dal za majetok.

20. Za zem obrov bola držaná: a'

') Hlavné mesto Moabských.
') T. 1. pred Moabilaml.
') T. ). Strašllvl. liroznl.

Vl.-\'I'A KNIHA MUJZIŠOVA

v nej niekdy bývali obri. ktorých Am
lmoniti volajú Zomzomim,

21. lud veľký a početný a vysoké—
ho vzrastu, jako Enakim. ktorých vy—

'plienil Pan pred ich tvárou: a dal. aby
loni bydlcli na ich mieste.

22. jako učinil synom Ezan. ktori bý—
vajú v Seir; vyhubil Horrejských a ich
zem dal im, ktorou vládnu až do dneš
ného dňa.

23. Hevejčanov tiež. ktori bývali v
!l'lazerim až po Oázu. Kappadočania
:vyhnali. ktori vyjdúc z Kappadocie')
vyplienili ich a bývali miesto nich.

24. Vstaňte a prejdite potok Amon:
hla. dal som do tvojej ruky Sehona. krá
la Heuebon, Amorrejského. a jeho ze—
mou začni vládnut a bojuj proti nemu.

25. Dnes začnem púšťať strach a
lak pred tebou na ľudl. ktori bývajú

ipod všetkým nebom: že sa naľakajú.
ked' .počujú tvoje meno, a jako rodiace
triasť sa a botast mat budú.

. 26. l poslal som poslov z púšti Kade
řmot k Sehonovi, kráľovi Hezebon. so
|slovami pokojnými, a odkázal som mu:

2.7 Nech prejdeme cez tvoju zem.
verejnou cestou pôjdeme; neodchýlime
sa ani na pravo, ani na ľavo,

28. pokrmov za peniaze predaj nam.
aby sme jedli: vodu za cenu daj. atak
pit budeme. Len o to ide. aby si nám
dovolil prejst.

29. Ako učinili synovia lizan. ktori
:bývajú v Seir. a Moabiti. ktorí sa zdr
žujú v Ar: dokiaľ neprijdeme k Jorda
nu a neprejdeme do zeme, ktorú nám
Pán. náš Boh. dava.

30. Ale Sehon. kráľ Hezebon. nechcel
mám dať prejst: lebo zatvrdil Pán. tvoj
Boh. jeho ducha. a zatal jeho srdce. aby
bol daný' do tvojich rúk. ako teraz vidíš.

31. A riekol mi Pan: Hla. počal som
ti davat Sehona a jeho zem. začni vlád
nuť ňou.

') Hebr.: Kaitorejsld. ktori vyšll z Kaltor. Dl'a
- niektorých Kvetanla. — Doista nie Kappadočanla.
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32. A vytiahol Sehon proti nam so' 6. A vyplienill sme ich. ako sme uči—
všetkým svojim ľudom k boju do Jasa..ni1i Sehonovi. kráľovi hezebonskemu,

33. A dal ho Pán, náš Boh. nám: aĺvyhubiac všetky mestá i mužov i ženy
porazili sme ho s jeho synami a so vše-; a deti:
tkým jeho ľudom. ! 7. Dobytky všaka koristi miest rozo—

34. A vzali sme toho času i všetkyí brali sme sebe.
mesta. pobili sme ich obyvateľov. mu-j 8. [ vzali sme toho času zem z ruky
žov i ženy i deti: nenechali sme v nich dvoch kráľov Amorrejských, ktorí boli
ničoho. „za Jordanom: od potoka Amon až k

35. okrem hoviad, ktoré za podielhore Herman,
prišly na diel koristnlkom: a koristi z! 9. ktorú Sidončania Sarion volajú,
zniest, ktoré sme zaujali 'a Amorrejskl Sanir:

36. od Aroer. ktoré' je na brehu po-i 10. Všetky mesta. ktoré [dia na ro
toka Amon. od mesta, ktoré-v údoll leži, vine, a všetku z- Galád a Bázan až po
až po Galád. Nebolo dediny ani mesta,;Selcha a Edrai. mestá kráľovstva Oga
ktoré by ušlo našim rukám: všetky nám ,v Bázan.
dal Pán. náš Boh. * 11. Lebo sam len Og. kráľ v Bazan,

37. Okrem zeme synov Ammon, ku zostal ;: pokolenia obrov. Ukazuje sa je
ktorej sme neprišli: a všetkého. čo leži ,ho železná posteľ, ktorá je v Rabbat sy
pri potoku .lebok. :: miest na horách, i nov Ammon. devät loktov dlhá a štyri
všetkých miest. ktoré nám zakazal Pán, široká dľa miery lokta chlapskej ruky.
náš Boh. 12. A opanovali sme zem toho času

'od Aroer. ktoré je na brehu potoka Ar
HLAVA '.3. non. až do polovice hory Galád: a jej

Vim “'O nad kráľomo! 'mestá dal som Rubenovi a Gadovi.“* . ' i . 13. Ostatnú však čiastku Galád a

' ĺ- TU Obľáľĺlĺsme sa a Šli sme Jc'lvšetok Bazan kráľovstva Ogovho dal
Sto“ k Bázan: ' vyšiel 08. kráľ Bázan..som polovici pokolenia Manassesovho,
PľOiĺnám so svojim ľudom \( bojovaniu všetku krajinu Argob; a všetok Bázin
do Edrai. uv. Mojž.21.33; nižšie 29. 7.) ivglá sa zemou obrov.

2. A ľ'ĺBkOlľl'lĺPáll; NČĎO] sa ho, lebo l4_ Jair. syn Manassesoyg obdržal
S_ĺOtvojej "IKY daný ie s0 všetkým SVO-' všetku krajinu Argoh až po hranice Gesp
um ľudom i so svojou zemou: a urob suri a Machati. A nazval Bázan po
mu tak. ako 81 lll'Obil SChODOVi,kľáľOVi svojom mene, Havot jair. toiest. Jai“).
Amorrcjskému, ktorý býval v ľ'lezebone. ve dediny. až do dnešnčhg (j,-„L

(IV. Molž. 21. 34.)' (!V- 15103133, zo)
3. Dal teda Pán. náš Boh, do našich 15. Aj Machirovi som dal Galád.')

rúk aj ()ga. kráľa Bázan a všetok jeho 16. A pokolenim Ruben a Cad dal
ľud: a pobili sme ich a zničili. som zo zeme Galád až ku potoku Ar—

4. A spustošili sme toho času všetky non. až k polovici potoka jako hranice
jeho mestá: nebolo mesta. ktoré by nám až ku potoku Jebok. ktorý je hranicou
bolo ušlo: šesťdesiat miest. všetku kra- synom Ammon:
jinu Argob z kráľovstva Oga v Bal—' 17. a rovinu púšti Jordán. a kraje
zan. . Ceneret až k moru púšti. ktoré je slané.

5. Všetky tie mestá boly ohradené pod horou Fazga proti východu.
morami veľmi vysokými. i bránami a 18. A prikázal som vám v tom čase
závorami. okrem nepočetných miest
ktoré nemaly múrov. ') Cast zo zememud. smv. v. 13.
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& tiekol: Pán, váš Boh, dáva vám túto
zem za dedicstvo; teda vystrojení idte
pred svojimi bratmi, synami izraelský-'
mi, všetci mužovia silní:

19. bez žien a deti a dobytku. Lebo)
viem, že mnoho dobytku máte; ten
nech zostane v mestách. ktoré som
vám dal.

20. dokým by Pán nedal odpočinu—
tia vašim bratom. ako vám dal: aby aj
oni vládli zemou. ktorú im dá za .Ior
danom: vtedy navráti sa každý na svoj
majetok. ktorý som vám dal.

21. Jozuovi tiež toho času som pri—
kázal a riekol: Tvoje oči videly. čo učinil .
Pán. vaš Boh, dvom týmto kráľom:
tak učiní všetkým kráľovstvám. do kto
rých pôjdeš.

22. Neboj sa ich: lebo Pán. váš Boh.
bojovat bude za vás.

23. A prosil som Pana v tom čase
a riekol: (IV. Molž. 37. 18.)

24. Pane Bože, ty si začal ukazovat.
svojmu služobníkovi svoju velkost i ru
ku svoju presilnú; lebo niet iného Boha.
na nebi alebo na zemi. ktorý by mohol
tvoje skutky činil a prirovnávať sa tva-'
jej sile.

25. Preto (prosím), nech prejdem a
uzriem zem tú predobrú za Jordanom,
a horu tú výbornú,') a Liban.

26. A nahneval sa Pán na mňa pre
vás, a nevyslyšal ma. ale povedal mi:
Dost máš: ani nehovor viac o tom so
mnou.

27. Vystúp na vrch hory Fazga. a
obráť svoje oči k západu a k severu a
k juhu a k východu, a podlvaj sa.')
lebo neprejdá tohoto Jordánu.

(Nižšie 3l. 2—34. 4.)
28. Prikáž Jozuovi a posilní ho a

zmocní. lebo on pojde pred týmto lu—
dom a rozdelí im zem. ktorú uzrieš.

29. A tak zostali sme v údolí proti
chrámu (modly) Pozor.

') Na východe sú hornaté kraje úrodné. ale
plodlnv nre nedostatok vody pusté.

') . ron anl toho neobslehol.

PIATA KNIHA MOJZISOVA

HLAVA 4.

5Mojžiš napomlna k zachovávaniu zákona; od
deluje trl útočištné mestá pred Jordánom.

!. A teraz Izraelu, počuj prikázania
a súdy, ktoré ta ja učim, aby si ich ko

lnal a žil a vošiel do zeme a vládol ňou.
ktorú vám Pán, Boh vašich otcov
dáva.

2. Nepridajte nič k'slovu, ktoré vám
hovorim. ani neodnlmte z neho: zacho
vávajtc prikázdnia Pána. vášho Boha.

ktoré vám ja prikazujem.
3. Vaše 'oči videly všetko, čo učinil

Pán proti Belíegor, ako vyhubil vše—
tkých jeho ctiteľov z prostred vás.

(IV. Moji. 35, 4.)

4. Kdežto. ktorí sa prldfžate Pána.
vášho Boha. žijete všetci až do dneš—
ného dňa.

5. Viete, že učil som vás prikáza
niam a súdom, ako mi prikázal Pán.
môj Boh: tak plňte ich v zemi, ktorou
vladnut budete.

6. A zachovajte a splňte ich v skut
ku. Lebo to je vaša múdrost a rozum
pred luďmi. aby počujúc všetky tieto
prikázania povedali: Hla, ľud múdry a

;rozumný.') národ veliký.7. Ani niet iného národa tak veliké
ho. ktorý by mal bohov k sebe tak

lbllzkych, ako je náš Boh, prítomný vše

ltkým našim prosbám."')8. Lebo ktorý je iný národ tak sláv
'ny, ktorý by mal také pamätné obyčaje
la tak spravedlivé súdy, a všetok zákon.
lktorý ja dnes predložím pred vašima
očima?

* 9. Zachovaj teda seba samého a du
.šu svoju starostlive. Nezapomínaj na
'veci. ktoré videly tvoje oči a nech ne
\vypadnú z tvojho srdca po všetky dni
ťtvojho života. Uč ich svojich synov i

lvnukov
! ') Teda dľa vtedallcl mienky bol ľud rozmn
jný a múdry. ked avel. zákony nebavim!»
| ') Vo svätyni. kde na leve dáva svoju Brl
'tomnost. keď vydýchl nule proeby.
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10. odo dňa. v ktorom si stál pred danu a nevojdem do zeme tej predobrej.
Pánom. svojim Bohom, na Horeb, ked ktorú vám dáva. (Vyššie 1. 37.)
mi Pán hovoril a riekol: Shromaždi mi 22. l'll'a, umrem v tejto zemi. neprej
íud. aby očuli moje reči,') a učili sa ma ' dem Jordánu: vy prejdete. a vládnuť
báť po všetok čas. kým živí budú na'budete tou zemou výbornou.
zemi. a (tomu) aby učinil svojich synov. 23. Hla'd, aby si nikdy nezabudol na

11. Teda pristúpili ste pod horu. kto—smluvu Pána, svojho Boha. ktorú uza—
ra horela až do samého neba, a boly na vrel s tebou: a neučinil sebe rytého po
nej tma :: oblaka niráka.fll. Mojž- 19. 18.)ldobenstva tých vecí, ktoré činiť Pán

12. A hovoril Pán k vám z prostred'zakázal:
ohňa. Hlas jeho slov počuli ste, ale po—* 24. Lebo Pán Boh tvoj je zožieraiúci
doby žiadnej ste nevideli.“) oheň. Boh horlivý.

13. A vyhlásil vám svoju smluvu, 25. Ked splodítc synov i vnukov a

ktorú prikázal, aby ste plnili, a desaťibydlieť budete v zemi a zmýlení spra
slov, ktoré napísal na dvoch kamen-ivíte si nejaké podobenstvo a vykonáte
ných tabulách. 'zlé pred Pánom, vašim Bohom, aby ste

14. A mne prikázal v tom čase, aby ho k hnevu popudili: tu 12.29.)
som vás učil posvätným obyčajom a 26. Za svedkov vyzývam dnes nebo
súdom. ktoré by ste činiť mali v zemi. a zem, že skoro zahyniete zo zeme, kto
lrtorou vládnuť budete. lrou keď prejdete Jordán, vladnut bu

15. Teda pilne pečujte o svoje duše. dete; nebudete v nej bývať za dlhý čas,
Nevideli ste žiadneho obrazu toho dňa, . ale vyhubí vás Pán.
keď vám hovoril Pán na l'loreb z pro-. 27. a roztrúsi medzi všetky národy
stred ohňa: (ll. Moji. 20. 4.) ;a malo zostane vás medzi národami, do

16. aby ste snad nepoblúdili a neu—ktorých vás zavedie Pán. _
čin'll si rytého podoben'stva alebo obra— 28. A slúžiť budete tam bohomf)
zu muža a ženy. ktorí ľudskou rukou zhotovení sú, dre

17. podobenstva nejakého hoväda, vu a kameňu, ktorí nevidia ani neslyšia.
ktoré je na zemi. alebo vtákov pod ne- ani nejedia. ani nevoňajú.
bom lietajúcich. 1 29. A ked tam budeš hladať Pána.

18. a zemeplazov, ktoré hýbajú sa tvojho Boha. nájdeš ho: ak ho len ce
po zemi. alebo rý,b ktoré sú vo vo-' lým srdcom hladať budeš, a všetkou
dách pod zemou. “) skrúšenosťou svojej duše.

10. Aby si snád, ked pozdvihneš oči 311. Keď ťa všetko to najde, čo je
k nebu a vidíš slnce a mesiac a všetky predpovedané. v poslednom čase?) vrá
hviezdy nebeské. bludom oklamaný ne—tiš sa k Pánu, tvojmu Bohu, a poslúchať
klaňal sa im a necti! veci. ktoré stvoril budeš jeho hlasu.
Pán. tvoj Boh, k službe všetkým náro— 31. Lebo Boh milosrdný je Pán Boh
dom. ktoré pod nebom sú. tvoj: neopustí ta, ani zcela nezkazí, ani

20. Ale vás vzal Boh :: vyviedol zo nezabudne na smluvu, ktorú prisahal
železnej pece z Egypta. aby mal ľudtvojim otcom.
dedičný, jako je to dnešného dňa. 32. Pýtaj sa dní dávnych. ktoré ho

21. A rozhneval sa Pán na mňa prely pred tebou odo dňa. v ktorom stvoril
vaše reči a prisahal. že neprejdem Jor- Boh človeka na zemi, od jedného kraja

' He raci-deli: Welwnpgtčrrlímgddm DO- " ')Akí;l národ. nakoľko podmaní: sl m ctlte—dobu Božlu. (11.Mau 24.11.01 ““Od
') Neučlňte na ten cieľ; aby ste sa im khhll ') V podednom Cue takeho odondnuth. Teda

aimímbožskú úctu preukazovali. lZídln sa naposled) obrátia.
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neba až do druhého. či stala sa kedy 44. Tento je zákon. ktorý predložil
takáto vec. alebo či bolo kedy slýchat, Mojžiš synom izraelským.

33. aby počul lud hlas hovoriaceho 45. a tieto svedoctvá a posvätné o
z prostred ohňa. jako si ty počul a živy byčaje i súdy. ktoré hovoril synom izra
zostal.') _ elským. ked vyšli z Egypta.

34. alebo či učinil to Boh. aby prišiel 46. za Jordánom v údoll proti chrá
a vzal si národ z prostred národov, mu Fogor v zemi Sehona. kráľa amor—
skrze zkusovania. znamenia a zázraky, .rejského. ktorý býval v Hezebonc. kto
skrze boj a silnú ruku a vystreté rame—!rého porazil Mojžiš. A synovia izraelskí,
no. a hrozné videnia, jako učinil všetko
to pre vás Pán. váš Boh, v Egypte pred
tvojima očima;

35. aby si vedel, že Pán sám je Boh.
a niet iného krem neho. '

36. S neba dal ti počuť svoj hlas, aby
ta vyučil. a na zemi ukázal ti svoj oheň
preveliký. a počul si jeho slová z pro—=
stred ohňa. |

37. lebo miloval tvojich otcov a vy-'
volil ich semeno po nich. A vyviedol fa*
z Egypta a šiel pred tebou s mocou svo—:
jou veľkou. (ll. Mojz. 13, 21.)

38. Aby vyplienil národy preveliké a,silnejšie od teba pri tvojom prichode: a.
aby voviedol teba a dal ti ich zem do
majetku, jako vidíš dnešného dňa.

39. Vedz teda dnes a mysli v srdci
svojom. že Pán sám je Boh. na nebi ho
re. a na zemi dolu. a niet iného. ,

40. Zachováva] jeho prikázania a u-'
stanovenia. ktoré tl ja prikazujem, aby“
dobre bolo tebe. i tvojim synom po to!
be. a aby si zostal dlhý čas v zemi. kto—
rú ti Pán. tvoj Boli dá.

4l. Vtedy oddelil Mojžiš tri mestá za
Jordanom na východnej strane.

llV. Moiž. as. 6. 14.)

42. Aby utiekol do nich. kto by ne—
chcúc zabil svojho blížneho. nebol mu
nepriatelom pred jedným alebo druhým
dňom. a do niektorého z týchto miest
mohol sa utúlil:

43. Bozor na púšti. ktoré leží na ro—„
vine pokolenia Ruben a Rámot v Galád.
ktoré je v pokolení Gád a Golan v Bá—
zan. ktoré je v pokolení Manasses.

') Izraeliti iuiu verili. že nikto nemoze vldlet
Boha a zostal na zlve.

ktorí vyšli z Egypta. (los. 20, 8.)
47. zaujali jeho zem, a zem Oga.

kráľa Bázan, dvoch kráľov amorrej
ských, ktorí boli za Jordánom ku výcho
du slnka:

48. od Aroer. ktoré leží na brehu po
toka Aroon, až k hore Sion.') ktorá je i
Hermon,

49. všetku rovinu za Jordanom k vý
chodnej strane. až k moru púšti. a až
pod horu Fazga.

HLAVA 5.

Mojžiš vykladá desať Božích prikázaní.

]. l svolal Mojžiš všetok Izrael a rie
kol mu: Počuj. Izraelu, ustanovenia a
súdy. ktoré ja dnes!) hovorím do vašich
uši: naučte sa ich a v skutku ich plňte.

2. Pán. náš Boh. uzavrel s nami
smluvu na Horebe.

3. Nie“) s našimi otcami učinil smlu—
vu. ale s nami. ktorí sme teraz tu a ešte
žijeme.

4. Z tvári do tvári hovoril nám na
hore z prostred ohi'ia.

5. Ja som bol smluvcoin a prostred—
níkom medzi Pánom a vami v tom čase.
aby som vám oznámil jeho slová: lebo
ste sa báli ohňa. a nevyšli ste na horu;
i riekol:

6. Ja som Pán. tvoj Boh. ktorý som
tu vyviedol zo zeme egyptskej. z domu
služobnosti.
(ll. Molž. zo. 2; "L Moji. 26. l: Zalm. 80. 11.)

') Sedan.
') V čase. v ktotom uz skoro máte vrch!

Jordán.
') len.
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7. Nebudeš mat bohov iných pred
ohličajom (mimo mňa).

8. Neučiniš si rezby.') ani podoben—
stva nijakej veci. ktorá je na nebi hore,
a ktorá je na zemi dolu. a ktorá je vo
vodách pod zemou.
(ll. Mon. zo. 4; |||. M012.26. !: Zalm.%.1.)

9. Nebudá sa im klaňat ani ich ctit.
Lebo ja som Pán. tvoj Boh: Boh horli
vý. ktorý tresce neprávost otcov na sy—
noch do tretieho a štvrtého pokolenia,
tých. ktori nenávidia mňa,

(ll. Moji. 34. M.)
lt). Ale čini milosrdenstvo nad mno

ho tisicaml. tým, ktori milujú mňa a za
chovávajú moje prikázania.

ll. Nevezmošmena Pána Boha tvoj
ho nadarmo. lebo nebude bez trestu. kto
na márnu vec bral jeho meno.
(ll. Moji. 20, 7: lll. Moji. l9. l2: Mat. 5. 53.)

12- Zachovávaj deň sobotný, aby si
ho svätil. ako ti prikázal Pán, tvoj
Boh.

13. Šest dni budeš pracovat a robit
všetky svoje práce.

14. Siedmy deň ie'Qobotný. tojest.
odpočinutie Pána Boha tvojho. Neba-]

"3

19. A krádeže neučiniš.
20. Nepremluvtš proti svojmu bližne

mu krivého svedoctva.
21. Nepožiadaš manželky svojho bliž—

ného: ani domu, ani pola. ani služobni
ka, ani slúžky, ani vola, ani osla, ani
ničoho. čo jeho je. (Mat. 5. 28: Run. 1. 7.)

22. Tieto slová hovoril Pán všetké
mu vášmu množstvu na hore : prostred
ohňa a oblaku a mrákoty, hlasom vel
kým, a nič nepridal viac: a napisal ich
na dvoch kamenných tabulách. ktoré
dal mne.')

23. A vy, keď ste boli počuli hlas
z prostred tmy a videli ste horu horiet,
pristúpili ste ku mne všetky kniežatá po
kolenl a starší a povedali ste:

24. Hra. ukázal nám Pán Boh nás
svoju velebnost a velikost: počuli mie
jeho hlas z prostred ohňa a zkúsili sme

fdnes, že keď i mlúvil Boh s človekom.
človek (predsa) živý zostal.?)

25. Prečo tedy máme zomriet a má
nás spáliť tento oheň preveliký? Lebo

'ak dalej budeme počúvat hlas Pána Bo
'ha nášho, zomrieme.

26. Co je všelike telo. aby počulo
dá v ňom robit žiadnej práce ty ani ;hlas Boha živého. ktorý z prostred ohňa
tvoj syn. ani dcéra. sluha. ani slúžka. hovori, jako my sme počuli. a mohlo
ani vôl. ani osol. ani kdejaké tvoje ho-tžit?
vädo. ani prichodzi. ktorý je v tvojich! 27. Radšej ty pristůp: a pocuj všetko.
bránach: aby odpočinul tvoj sluha, i'čo ti povie Pán. náš Boh: a potom ty
tvoja slúžka. jako aj ty.
tl. Moji. 2. z: ||. Moji. zo. 10: za. 4. 4.)

15. Pamätaj. že i sám si slúžil v E
gypte. a vyviedol ta odtiaľ Pán. tvoj
Boh. v ruke silnej a v ramene vystre
tom. Preto prikázal ti, aby si zachova
val deň sobotný.

l6. Cti svojho otca i svoju matku.
jako prikázal ti Pán, tvoj Boh. aby si
dlho žil a dobre ti bolo na zemi. ktorú tl
Pán. tvoj Boh dá. (11.Moji. zo. 12; Bitku.
3. 9: Mat. 15. 4; Marek 7. 19 a Ľficz. 6, z.)

17. Nezabiješ.
l8. Nezcudzoložiš.

') Rezbárskou prácou zhotovené modly.
Pia-o Sv. Stanko ukon- ll.

hovorit budeš nám. a my budeme to
pocuvat i činit.

28. Keď to počul Pán. rlekol mi: Po
čul som hlas slov tohoto ludu. ktoré ti
hovorili: dobre všetko hovorili.

29. Kto im dá. aby mali takt) my—
isel. :) aby sa mňa báli a zachovávali vše
tky moje prikázania v každom čase, aby
dobre bolo im a ich synom na veky?

30. Chod a povedz im: Vrátte sa do
vašich stanov. '

' ') Druhé som la napisal: ale aj tieto main
taká vunost.

' “) A neumrel od strachu.') O. by všetci: takú myseľ mali!
by taki.

Neboli

8
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31. Ale zostat'i tu so mnou a hovorit
ti budem všetky moje prikázania a usta-I
novenia i súdy. ktorým ich učit budeš,!
aby ich činili v zemi. ktorá im dám zaĺ
majetok.

32. Tedy zacliovávajte a čiňte. čo
vám prikázal Pán Boh: neodchylujte sa
ani na pravo ani na lavo: *

3. Ale po ceste. ktorú prikázal Pán.
váš Boh. chodte. aby ste .žili a dobre.
vám bolo, a predlžily sa dni v zeml'

vášho vludárstvu. l
HLAVA 6.

O láske k Bohu.

]. Tieto sú prikázania a ustanovenia'
a súdy. ktoré prikázal Pán. váš Boh.'
aby som vás ucil. a aby ste ich činili
v zemi. ktorú idete vziat za svoju.

2. Aby si sa bál Pána Boha svojho
a zachovával všetky jeho ustanovenia a
prikázania. ktoré ja prikazujem tebe, i
tvojim synom i vnukom. všetky dni
tvojho života, aby sa pred žily tvoje dni.

3. Počuj, Izraelu. a hlad činit. čo ti
prikázal Pán. aby ti dobre bolo a roz
množil si sa ešte viacej. ako ti prisľúbil
Pán, Boh tvojich otcov. zem mliekom
a medom tekúcu.

4. Počuj. Izraelu. Pán. náš Boh. Pán
jeden je:—')

5. Milovat budeš Pána Boha svojho
z celého svojho srdca a zo všetkej svo—
jej duše a zo všetkej svojej sily.“)

6. A nech budú tieto slová. ktoré ti
ja dnes prikazujem. v tvojom srdci:

7. a vyprávaj“) ich svojim synom a
rozjlmaj') ich keď sedlš vo svojom do—

') Toto základne vyznanie žldovatva nevydo
vuje len lednosL ale viac samojedlnnost Boha !.
latina. Len leden le. ktorý zasluhuje menovaným
hvt Jahne. večne lestvuldcl a tento leden le Boh
izraelský. Teda nie le pravda. čo človek slobodo
mysel'nik povle: ..Mv všetcl jedného Boha ve
rlme.“

')- T. L toho ledlneho Pána Boha svojho bude!
milovat zn všetkej moci svojej duše. _

') V hebr.: Zaostrul. t. !. prisne prikaznl.
') Hebr.: Hovor o nich.
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me. a ked si na ceste. keď llhaš i keď
vstá-vaš.

8. A uviaž ich ako znamenia na svo
ju ruku a nech budú a hýbajú sa medzi
tvojirna očima: )

9. a napiš ich na prah a na dvere
svojho domu)

10. A ked ta vovedie Pán. tvoj Boh.
do zeme. pre ktorú prisahal svojim ot—
com Abrahámovi, lzákovi a Jakubovi: a
dá ti mestá veľké a velmi dobre. kto
rých si nestaväl,

ll. domy plné všetkých dobrých ve
jcl. ktorých si tiebudovalf) studne, kto
rých si nekopal, vinice a olivové záhra—
dy. ktorých si nesadil.

1:2. a jest budeš. a nasýtiš sa.
13. Chráň sa pilne. aby si nezabudol

na Pána, ktorý ta vyviedol zo zeme
egyptskej. z domu služobnosti. Pána
Boha svojho sa boj a jemu samému slúž
a v jeho mene prisahaj.

(Nižšie in. 20; Mat. 4, 10; Luk. 4. s.)
14. Nechoďte za cudzlmi bohami

žiadnych národov. ktoré okolo vás sú:
15. lebo Bob'horlivý. Pán Boh tvoj

uprostred teba je: aby sa niekedy ne
rozhnevala prchlivost Pána Boha tvoj-'
ho na teba, a smietol by ta s povrchu
zeme.

16. Nepokt'lšaj Pána Boha svojho.
jako si pokúšal na mieste pokušenie.)

(Mat. 4. 7; Luk. -l. 12.)

17. Zachováva] prikázania Pána Bo
ha svojho, isvedoctvá a ustanovenia.
ktoré ti prikázal:

18. A čin. čo lábaného je a dobrého
pred obličajom Pánovým. aby ti dobre
bolo, a aby si všiel a vláda] zemou vý

') Hebr.: Ako náčelnľk modal svollma očima.
]. má! ich mat vždy pred očima a v pamutl.

Pozdelit žldla brali to slovne a narobil ! notu—
mámve cedul'ky. na ktorých napisane boly url—

a pri modlitbe odvazovall si ich na

čelo a na rruku.') Heh Na veraloch svojho dann a na evo—
llcb bránach (mesta). A] toto brali pozdelšl židia
do slova. (Mat.23 5.)

"obr.: NenaplnlL
' Vlď ll. Mola. 11. 1.
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bornou. o ktorej prisahal Pán tvojim
otcom,

19. že vyplieni všetkých tvojich .ne
priatelov pred tebou, ako hovoril.

20. A keď sa ta spýta tvoj syn zaj
trá a riekne: Co sú to za svedoctva a
ustanovenia a súdy. ktoré nám prikázal
Pán Boh náš?

21. Povedz mu: Boli sme sluhovia
Faraonovi v Egypte a vyviedol nás Pán
z Egypta v ruke silnej:

22. a činil znamenia a zázraky veľ—l
ké a hrozné v Egypte proti Paraonovi
a proti všetkému jeho domu pred na
šim obličajom,

23. a vyviedol nás odtial, aby nás
sem priviedol a dal nám zem, o ktorej
prisahal našim otcom.

2—1.A prikázal nám Pán, aby sme či
nili všetky tieto ustanovenia a báli sa
Pána Boha svojho, aby nám dobre bolo
po všetky dni nášho života, jako je
dnes.')

25. A bude nam milosrdnýf) ked bu
deme zachovávai a činit všetky jeho pci
kázania pred Pánom _hom našim, ako
nám prikázal.

HLAVA 7.

Nakladá synom izraelským. aby sa s pohan
mi neonateiiii a ich modly aby znivoeili.
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ich až do posledného. Neuzaviera] s ní—
mi smluvy, ' nesmiluj sa nad nimi.“)

i. Moji. 23, 32: 34. lb. 16.)

3. Ani sa nespájaj s nimi manžel
stvom. Dcéry svojej nedaj jeho synovi
a jeho dcéry neber svojmu synovi:

4. lebo svedie tvojho syna, aby ne
nasledoval mňa a aby radšej slúžil bo
hom cudzím: vtedy rozhnevá sa prchli
vost pánova a vyhubí (a chytro.

(11. Moji. 23, 32.)

5. Ale radšej toto im učiňte: ich oi
táre porúcajte a ich modly rozdrúzzaj—
te a ich háje vyrúbtc, a ich rezby (o
brazy) spálte.

(u. Mojž. 23, 24; Nižšie 12. 3. to. 21.)

6. Lebo ty lud svätý si Pánu Bohu
isvojmu. Teba vyvolil Pán Boh tvoj, aby
,si mu bol ludom zvláštnym zo všetký :h
ludi, ktorí sú na zemi.

(Nižšie M. 2: 26, 18.)

' 7. Nie (preto) že by ste všetky ná
,rody počtom prevyšovali. pripojil sa k
tvam Pán a vyvolil vás. ved vás je me—
nej, nežli všetkých národov:

_ 8. ale že miloval vás Pán a zachoval
jprísahu. ktorú prisahal vašim otcom: i
;vyviedol vás v ruke silnej a vykúpil :
domu slúžobnosti, z ruky Faraona. krá—
la egyptského.

9. A zvieš, že Pán Boh tvoj je Bon
lsilný a verný, zachovávajúci smluvu a
milosrdenstvo tým. ktorí zachovávajú
Ijeho prikázania až do tisíceho pokole

l. Keď (a Pán Boh tvoj dovedie d0,nia:
zeme. do ktorej vchádzaš, aby si ňou
vládal, a mnohé národy vyplieni“) pred
tebou, "cien a Gergezea a Amorrea,
'Kananea a Ferezea a l'ievm a .lebuzea,
sedem národov :! mnoho'početnejšich
nežli si ty, a silnejších ako si ty:')

(il. Moji. 23, za: 33. 2.)
2. a dá ich Pán Boh tvoj tebe, pobi

') Hebm A aby nás uchoval pri živote. jako
to ani _ldnešnebo dna.

') r.: A spravedlnost mat budeme.
') ebr.: Zainle.
') Kum sám o sebe silnejší od teba.

10. a hned!) odplacujúci tým. ktori
ho nenávidia, tak, že ich srnetie a dalej
neodkladá, hneď int odplatí. čo zaslúžia.

!

l ') Prečo? Boh sám za dobrú uznal uda! pri—
!clnu; V0 veril a hovori: Lebo t) ľud svatý si
Pine Bohu svojmu. — teda musi! byt oddelený
od všetkých iných.

') Hebr.: Na leho vlasmel osobe. nie v jeho eo
koleni. Bob nečaká vždycky. aby bezbohtých len
v druhom žlvote potretie]: on trestá ! tu: a keď
ten trest nebyva videný. tým je hroznejší. Lebo
zaslepenosť ducha a zatvrdlivnsf srdca. ktoré
Boh ako tajné pokuty hriechu \ĺODÚŠfI.sil eo

všetkých trestov najhranejšie O'
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ll. Preto uchováva] prikázania a 23. A dá ich Pán Boh tvoj pred tvo—
ustanovenia i súdy, ktoré ti ja dnes pri—jim obličajom: a pobije ich, až konečne
kazujem, aby si ich činil. vyhubeni budú.

12. Keď poslúchať budeš tieto súdy 24. A vydá ich kráľov do tvojich rúk
a zachovávat a činit, zachová aj Pánja vyhladľš ich mená pod nebom: žiaden
Boh tvoj tebe smluvu a milosrdenstvo, nebude ti môcť odolat, kým ich nevy
ktore prisahal tvojim otcom: ,ničiš.

13. A milovať ťa bude i rozmnožl ťaj 25. ich vyrezávané modly ohňom
a požehná plodu tvojho života. i úrode'spái: nepožiadaj striebra a zlata, z kto
tvojej zeme, tvojmu obiliu a tvojmu'rých sú spravené, ani si nič z toho ne
vtnu. tvojmu oleju. a tvojmu stádu iivezmi, aby ti nebolo k úrazu, preto, že
ktdlom tvojich oviec na zemi, o ktorej]
prisahal tvojim otcom. že ju dá tebe.

je to obavnosť Pánu Bohu Wojmuĺ)
26. Ani neprináša] ničoho z modly.

l4. Požehnaný budeš medzi všetký- do svojho domu, aby si nebol preklzaty
mi národami. Nebude u teba neplodný
obojeho pohlavia, tak v ľuďoch ako v'
tvojich čriedach. (ll Mojž. 23. 26.)

15. Pán vzdiali od teba všetku cho
robu: a nemoci egyptských najhoršlch
ktore znáš. nedopusti na teba. ale na
všetkých tvojich nepriateľov.

lb. Pohltáš všetky národy, ktoré ;

jako i ona. Ako nečistotu v ošklivosti
ju maj a jakoby špinu a neriad v ohav
nosti. lebo prekliata je.

HLAVA 8.

Napomlnanic k poslušnosti a vďačnosti.

!. Každé prikázanie. ktoré ti ja dnes
Pán Boh tvoj dá tebe. Tvoje oko nechl prikazujem, hľad pilne vyplniť: aby ste
im neodpusti a neslúž ich bohom. aby
ti neboli ku pádu.

.7. Keby si povedal vo svojom srd
ci: Väčšie sú tieto národy, nežli ja, ja
kože ich budem môcť vyplieniť?

ls. Neboj sa. ale pamätaj na to, čo
učinil Pán Boh tvoj Faraonovi a vše
tkým Egyptčanom,

19. na rany prehrozné. ktoré videiy
tvoje oči a na znamenia i zázraky, i
silnú ruku. a vystreté rameno,-v ktorom
ťa vyviedol Pán Boh tvoj; tak učini vše
tkým národom. ktorých sa obávaš.

20. Okrem toho i sršne pošle Pán
Boh tvoj na nich. dokiaľ by neshladil a
ncvyplienil všetky. ktoré by pred te
bou utiekly a skryť sa mohly.

(il. Moji. 23. %; 103.24. 12.)
. Neboj sa ich. lebo Pán. tvoj Boh.

je uprostred teba. Boh veľký a hrozný:
22. (M vyplieni tieto národy pred

tvojim obličajom pomaly a po čiastkach.
Ty ich nebudeš môcť vyplieniť odrazu,
aby sa snáď poľná zver nenamnožila
proti tebe.

žit mohli a rozmnožili sa. a vyjdúc vlá

dli zemou, ktow prísahou prisľúbil Pánvašim otcom.
2. A rozpominaj sa na všetku cestu.

ktorou ťa viedol Pán Boh tvoj za štyrid
sať rokov po púšti, aby ťa ponížil i zku
sil, a známe bolo, čo bolo v tvojom srd
ci, či budeš zachovávať jeho prikázania
a či nie.

3. Trápil ťa nedostatkom. a dal ti za
pokrm mannu. ktorej si ty neznal, ani
tvoji otcovia: aby ti dokázal. že nielen
chlebom žije človek. ale každým sió—
vom, ktoré vychádza z úst Božích?)

(Mat. 4. 4: Luk. 4 4)

4. Tvoj odev. ktorým si sa zakrýval,
nijak nezodral sa starobou. a tvoja no
ha sa neodrela; hľa. štyridsiaty rok je!

5. Aby si si pomyslel vo svojom srd—

') Neubraliule tak zlata a striebra. ale čim
viac chce ich odťthhmn od modlil-stv

') Múdrosťl vlemhúcmst Bona zahanbil: va
še repuniel Aby Boh uchoval ľudský život lt
tomu nepmrebale obyčajneho pokrmu chleba. ale
slovom svale) moci môže vzdy opatrlť. 60 Mrtu
ie život. lako to marina dokazule.
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ci, že jako učí svojho syna človek, tak
Pán Boh tvoj učil teba,

6. aby si zachovával prikázania Pa
na Boha svojho a chodil si po jeho ee
stách a bal sa ho.

7. Lebo Pán Boh tvoj dovedie ťa do
zeme dobrej. do zeme potokov a vôd a
studnlc. na ktorej poliach a horách pry
štia sa priepasti riek:

8. Do zeme obilia, jačmeňa a vinlc,
v ktorej ligy, a granátové jablká a olivy
rastú; do zeme oleja a medu.

9. kde bez nedostatku jesť budeš svoj
chlieb a hojnosť všetkých vecl požlvať
budeš; ktorej kamene sú železo,') a z
jej vrchov kope sa rúda.

10. aby, ked' sa naješ, a nasýtiš, do—
brorečil si Pánu Bohu svojmu za pre
dobrú zem. ktorú ti dal.

11. Dávaj pozor a Chráň sa. aby
niekdy nezapomenul na Pána Boha
svojho a nezanedbal jeho prtkázanl a
súdov a ustanoVenl. ktoré ti ja prikazu
jem dnes:

12. aby ked sa naj a nasýtiš, do
mov pekných nastavá, bývaš v nich,i

1.3. a máš stáda hoviad a kŕdle oviec,
striebra a zlata a všetkých vecí hojnosť,

l-l. nepozdvihlo sa tvoje srdce a ne-*
pamätal by si na Pána Boha svojho,
ktorý tu vyviedol zo zeme egyptskej,
z domu služobnosti:

15. a tvojim vodcom bol v púšti vel-l
kej a hroznej, v ktorej boly hady, čo dý»4
chanlm palily, a šťuri a prejedovaté

hady,") a pražiadnej vody: ktorý vyviedol potoky zo skaly najtvrdšej,
(IV. Mojž. 29. 21 6; 11.Moji. 11. 6.)

16. a kŕmil ta mannou na púšti, o
ktorej nevedeli tvoji otcovia. A keď ťa
potrápil a zkusil, ku koncu smiloval sa
nad tebou,

17. aby si nepovedal vo svojom srd—
ci: Moja sila a moc mojej ruky toto vše
tko mirzaopatrily._l.

') T. ]. kde sa nachádza holnost železnel rudy. '
') Zlžnlvce. Lepšie: žlžnlvý. suchý kral. l

“7

18. Avšak pamätaj na Pána, svojho
Boha, že on dal ti sily, aby splnil svoju
smluvu, ktorú prisahal tvojim otcom,
ako to dokazuje dnešný deň.')_

19. Ale keď zabudneš na Pána Bo—
ha svojho a budeš nasledovať bohov
cudzích a ctiť ich a klaňať sa im: hla,
teraz ti predpovedám, že konečne za—
hynieš.

20. Ako národy. ktoré vyplienil Pan
pri tvojom vedenl, tak aj vy zahyuiete.
ked' nebudete poslušnŕ') hlasu Pana,
vášho Boha.

HLAVA 9.

Mojžiš pripomína ludu hriechy a napoml
na ho k poniženosti.

1. Počuj, Izraelu: Ty prejde; dm“)
si cez Jordan, aby si prevládal národy,

ktoré sú veľmi veľké a silnejšie, než si
ty, a mestá veliká a ohradené až k nebu.

2. Ľud veliký a vysoký, synov Enakových, ktorých si sám videl|) a o kto
rých si počul, proti ktorým sa nikto po
staviť nemôže.

3. Preto zviá dnes. že Pán Boh tvoj
.sam pôjde pred tebou ako ohen spal ujú
ci a sožierajúci. ktorý ich porazí a zničí
a rýchle vyženie pred tvojou tvárou,
ako ti hovoril.

4. Nehovor vo svojom srdci, keď ich
Pán Boh tvoj pred tvojim obličajom vy—
plienil: Pre moju spravedlnost doviedol
ma sem Pán, aby som túto zem za ma
jetok obdržal, kdežto tieto národy pre
svoju bezbožnosť boly vyplienené.

5. lebo nie pre svoju spravedlnosť. a
pravosť svojho srdca idei. aby si ich
zem za majetok obdržal: ale že oni bez—
božne činili, preto vyplienení boli. keď
si vchádzal: a aby Pán splnil svoje slo—

') Už teraz je to zjavne. keď Izrael stojí na
prahu od Boha smluvon nrlsľúbenel zeme.

') Pre neposlušnosť trati Izrael svoju prednosť
pred uml.

') Tern hned. o nedlho.
') Heim: O ktorých vies.
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vo. ktoré pod prísahou sľúbil tvo—l l7. hodil som tabule zo svojich rúk.jim otcom Abrahámovi, lzákovi, a a polámal som ich pred vašima očima.')

Jakubovi. _ _ i 18. A padol 'som (a ležal) pred Pá—6. Tedy vedz. že nie pre tvom spra—nom ako prvej. štyridsať dni a noci
vedlnosl dáva ti Pán Boh tvoj túto vý-ľchleba nejediac a vody nepijúc pre vše
bornú zem za majetok, lebo si l'ud pre-! thy vaše hriechy. ktoré ste Spáchali
tvrdej šije. !proti Pánovi. a ktorými ste ho k hnevu

-7. Pamätaj a nezapomlnaj. ako si kgvyzývali:
hnevu vyzýval Pána Boha svojho na 19. lebo bál som sa jeho prchlivosti
púšti. Od toho dňa. keď si vyšiel z_E—a hnevu, ktorým sa proti vám rozpálil

gyp'tapgž na totgdmieeto, vlždy Sl sa ?)ávypllenit vás chcel. A vyslyšal mapror novr na por s ava . n aj en raz.
(ll. Mojž. 11, 6—32. IS.)! 20. Aj na Árona sa náramne nahne

s_ Lebo i na l'lorebe vyzýval si |,o"val a chcel ho zabit. aj za toho som
a chcel ta vo svojom hneve vyplienit.:t3k PľOSĺl

„_ Ked som vyšiel na horu. aby 50ml 2]. Ale váš hriech. ktorý ste učinili,
prijal kamenné tabule, tabule smluvy. tojest tela, som schytll a ohňom Spá'
ktorú uzavrel s vami Pán: a můalďm a na kusy _zdrobila docela na prach

som na hore štyridsať dni a noci, neje- Otĺrátľ'l'v“ “gala-“0m ho do potoka, kto—. _ .. ,' _“ _ '). _

diac chleba a nepuúc vody. i ry 252 O? ;; zpzáílenlglřHMOŠÍŽ'Pagk(12:1?)
lll. a Pán mi dal dve kamenné tabu—1 ri. h] b h ž' d . pti' aľ

le. pisané prstom Božlm a obsahujúceigteppánšoůoímeä) ostivos ) vyzýv 'všetky slová. ktoré vám hovoril na ho- '

re z prostred ohňa. ked všetok lud shro—j 2'3k A_híd poslal z Kadwbame.
maždený bol. a ne gl. ddlte ophllmlžezuz, lggrú

11. A ked ubehlo štyridsať dnl a toľ- som v "' “' “po“ ' s e '“ “z "a, . Boha vášho a neverili ste mu. ani ste
ko noci. dal muPán dve kamenné tabule. jeho hlas počúvať nechceli.
tabule smluvy. 24. Ale vy ste vždy boli odpornl

12. a povedal mi: Vstaň, sld odtiaľto!od toho dňa, jako som Vás znat začal.
l'S'Clllc—lebo “mi “ld. ktorý Si vyviedol! 25. A ležal som pred Pánom štyrid
_2Egypta. chytro opustil CCSt“.ktorú Si sat dni a noci. v ktorých som ho úpen
"" Ukázal =!spravil Sl liaty obraz. live prosil. aby vás nezahladil. ako

(ll. Mon. 32. 7.) . hrozil:

13_ A zasehovoril mi Pán; Vidim, že» 26. a modlil som sa a hovoril som:
tento lud je tvrdej šije: 'Pane Bože. nezahladzuj svojho ľudu a

„_ pus! ma, nech ho striem a sh|a_fsvojho dedíctva. ktoré si vo svojej vel
dlm jeho meno pod nebom a ustanovlm; komocnosti vykúpil a v silnej ruke z lž
ta nad národom, ktorý by bol väčšl a gypta VYV'edO'! „
silnejší od tohoto. : 27. Rozpomeil sa na svopch služob—

15. A ked som s hory. ktorá horelalnlkov Abraháma. Izáka a Jakuba: ne, hlad na zatvrdlivost tohoto ľudu. a na

3223323“ “WC mm V“b“" "jehobezbožnosta hriech:
16. a videl som. že ste zhrešili Pánu ') Poltmenlo tlbdľ znamenalozrusenie smlu

Bohu svalmu. a spravili ste si hate tela. “'V-.)"ehm v hhh“ vu „_ Mau. "_ ,_
3 ChS/"0 Ste 09mm" jeho “35“— ktorú ') "elit.: v Masslh. vw n. M012.n. 1.
vám ukázal: *)throth ha Than. vm tv. Molž. u. 34.
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28. aby snad nepovedali obyvatelia
tej zeme, z ktorej si nás vyviedol: Ne
mohol ich Pán doviest do zeme. ktorú
im prisľúbil a nenávidel ich: preto vy—
viedol ich, aby ich pobil na púšti.

29. Ved oni sú tvoj ľud a tvoje de—
dictvo. ktorých si vyviedol vo svojej.
sile velikej a vo svojom ramene vy
stretom.

HLAVA lO.
Pokračovanie.

!. V tom čase') riekol Pan ku mne:
Vykreš si dve kamenné tabule, jako
prv boly a vstúp ku mne na horu: a
sprav i drevenú truhlu. (ll. Moji. 34. l.)

2. a napíšem na tabule slová. ktoré
boly na tých. ktoré si prv zlámal. i po—
lož ich do truhly.

3. Teda spravil som truhlu z agáto—
vého dreva. A keď som vykrcsal dve
kamenné tabule. jaké prvé boly. vyšiel
som na horu. nesúc ich v rukách.

4. A napisal na ta e dla toho, ja

koprv napísal.ma!, ktoréhovorilvám Pán na hore 2 p tred ohňa. keď
lud shromaždený bol: a dal ich mne.

5. l vrátil som sa s hory. sišiel som
a položil som tie tabule do truhly, ktorú
som spravil. ktoré až posiaľ tam sú, ja—
ko mi prikázal Pan.

6. A synovia izraelskí pohli sa z Be
rot synov .lakan do Mosera. kde ron
zomrel a pochovaný bol. miesto ktorého
Eleazar. jeho syn. konal úrad kňazský.

(lv. Moji. Z). 28. 29.)

7. Odtial prišli do Oadgad: z ktorého
miesta odišli a rozložili sa v Jetebata,
v zemi vôd a potokov.

8. Toho času oddelil pokolenie Levi.
aby nosili archu (truhlu) timluvy Pá
novej, a stáli pred nim v službe a po
žehnávali v jeho mene až do dnešného '
dňa.

9. Preto nemal Levi podielu. ani de
dičného majetku so svojim bratom. lebo

') Ked sa na arimluvu Molílšow uspokojil

ll9

sám Pán je jeho dedictvo. jako mu slú—
bil Pán Boh tvoj.

10. A ja stál som na hore. jako prv

štyridsať dní a noci: a vyslyšal ma Pan
aj teraz a nechcel ta zahubiť.

ll. A riekol mi: ld a predchádzaj
lud. aby vošiel a vládol zemou, ktorú
som prísahou sľúbil ich otcom, že im
ju dam.

12. A teraz, Izraelu. čo Pán Boh
tvoj žiada od tebe. jedine aby si sa bál
Pána Boha svojho a chodil po jeho ce
stach a miloval ho. a slúžil Pánu Bohu
svojmu z celého svojho srdca a z celej
svojej duše.

13. A aby si zachovával Pánove
prikázania a jeho ustanovenia, ktoré ti
ja dnes prikazujem. aby ti dobre
bolo.')

l-l. Hla. Pána Boha tvojho je neho
a nebies. zem a všetko. čo je na
nej:

15. a predsa sa Pán s tvojimi otcami
čo najužšie spojil, a zamiloval ich, a vy
volil ich semeno po nich. to jest vás. zo
všetkých národov, ako sa dnes dokazuje.

16. Obrelte tedy obriezku svojho
srdca-') a svoje šije nezatvrdzujte
viacej:

17. lebo Pán Boh váš. on sám je
Boh bohov a Pan panujúcich, Boh ve
liký a mocný a hrozný. ktorý neprijíma
osoby. ani darov.
(ll. Par. 19, ": Job. 34. W: Mudr. 6. 8: Ekkll
35. 15: Skutk. lO. 34: Rim. 2. 11. Gal. 2. s)

18. Cini súd sirote a vdovef') milu—
je prlchodzieho a dáva mn živnosť i o
dev.

19. Preto aj vy milujte prichodzích,
lebo i vy ste boli prlchodzi v zemi e
mtskei

20. Pana, svojho Boha. sa boj a len
') Boh. ktorý laraelltov no tak mnohých are

vinenlach proti spravedlnosti na miloat nrlhl
& im prisľúbená zem dat chce. žiada za to len
letim. aby ho dokonale milovali a svalu lasku
zachovávaním dnes (v. ls.) omamných prika—

Izanl dokazovali. Aj to žiada pre ich dolné.
') Očistte svole srdcia od hrlešnych žiadosti.
') Soravedlive súd].
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jemu siúž: jeho sa pridržiavaj a v jeho prikázania, ktoré vám ja dnes prikazu
mene prisahaj. ) jem a mohli ste vojsť. a vládnuť zemou.

(Vyššie 6. 13: Mat. 4. to; Luk. 4. 8.) do ktorej vchádzate.
21. On je tvoja chvála a tvoj Boh, 9. A aby stedlhožili v nej, ktorúpod

ktorý na tebe učinil tieto veiiké a hrozné prísahou sľúbil Pán vašim otcom. a ich
veci. ktosé videiy tvoje oči. semenu. ktorá mliekom a medom tečie.

22. V sedemdesiatich dušiach sostú— 10. Lebo zem. do ktorej vchádzaš.
pili tvoji otcovia do Egypta;“) a bia. te- aby si ňou vládal. nie je jako zem egypt
raz rozmnožil ta Pán Boh tvoj ako hvie—ská. z ktorej si vyšiel. kde na siatie,
zdy nebeské?) ktoré si rozsial. ako v záhradách vody

(|. Moji. 46.27: iLMoiz. 1.5.) bývajú vedené k svlažovaniu.')

HLAVA "_ il. Ale ma hory | udoha a z neba
očakáva dáždef)

Pripomína dobrodcnia. ktoré Boh ludu pre— 12 Ktorú Pán Boh tvoj vždy navšte
ukázui: dobrym požehnanie sľubuje, zlým vuje a jeho oči sú na nej od počiatku

kliulbousa hrozi - roka až do jeho konca. )
i. Teda miluj Pána Boha svojho a 13 Ak že teda poslúchať budete mo

zachováva] jeho prikázania a. ustano- je prikázania. ktoré vám ja dnes prika
venia. súdy i rozkazy v každom čase. zujem. aby ste milovali Pána Boha svoj—

2. Poznajte dnes. čoho neznajú vaši ho a slúžili mu z celého svojho srdca :|
synovia. ktorí nevideli karhania Pána z celej svojej duše: i)|_\'.ši'—ictu. 12.)
Boha vášho. jeho veiikých vecí a silnej l-i. dú dážď vašej zemi časný :\
ruky a vystreteho ramena. .pozdný. ') aby ste posvážali obilie a

s. znameni a skutkov. ktoré änii u—ivlnoa olej.

prostred Egypta kráľovi Paraonovi. a_ 15. i seno * na krm dobytku. :všetkej jeho zemi. 'aby ste i vy ] a sa nasýtili.
4. i všetkému vojsku egyptskému. a lo. Chráňte sa. aby snád nebolo

koňom i vozom. ako prikryly ich vody svedene vaše srdce. a aby ste neodstú
Cerveného mora. keď vás prenasledo—pili od Pána a neslúžili cudzim bohom.
\aií a vyplienil ich Pán až do pritomné- a nekiaňali sa im:
ho dňa. iT. A nenahnevai sa Pán a mam»

5. Aj vám. čo činil na púšti, kým ste rii nebo. aby dážde nepršaiy a zem n.:—
neprišii už k tomuto miestu: ;dávala svojej úrody; a zahynuli by ste

(i. a Dátanovi i Abironovi. synom E—rýchle z tej zeme výbornej. ktorú vam
liaba. ktorý bol synom Rubenovým: Pán dáva.
ako zem otvorila svoje ústa a pohltla 18 Siožte tieto moje slová do svo
ch s ich domami a stánkami a so vše- jich sŕdc a mysli. a zaveste si ich na
|kým ich majetkom. ktorý mali upro ..
stred Izraela (IV M012 16 l a?) ') anptčania púštail na svoje poli.-|vodu :

' . . . .\ . .
". Vaše oč: vudely všetky vehké skut- Žiĺ'šäa.'i1.3...""'J..'J"....."“"Ľ.L."ši'i"t"'i „33

i-y Pánove. ktoré činil. kde tu polievali) lúky a záhrady.
- . - ') Lv-rndnn't zeme Knnaneiskei neulell lake8. aby ste zachovavahvsetkyjehomnam „. m n.m. „..., „......

- " %.“.."ä'rf'ř'äř'iim'á'i"*iť'ä“? "") K ulsteniu a doklunlu |vd Prísahou na " “' |: V 9 V= ae " “
meno Pánovu (|» IQ.) uzmívrsa řln za iedtný ') Hoci ie u'ito zem i úrodná. predsa bude vim
najvyšší súd. dávat s\uju úrodu len dľa teho. iako sa budete

') Keď tvoji otcovia mamm do Ein-.ma bolo zachovú\ :|' k Bohu.
3d! "etkých spolu sedemdesiat. ') (asný dážď začal sa voktóbrí anai'hoineiile

') Teda zázračnú ie jeho moc a preto bol sa ho bolo \- decembri; nudný pred zrenim pricha
llh ll miluj ho dni v marc. :| \ apríli.
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znamenie na ruky a položte medzi svo-l ktorá sa chýli k západu slnka v zcrnl
je oči.

l9. Učte svojich synov rozjtmat o
.Kananejského. ktorý býva na rovinách
naproti Galgala. ktorá je vedľa údolia.

nich.') keci sede! budeš vo svojom do-ičo sa tiahne a vchádza ďaleko.
me. alebo keď pôjdeš cestou. keď lahneš|
i keď vstaneš.

svojho domu: (Vyssie6. 6)

3l. Lebo vy pôjdete cez Jordán. aby
jste opanovali zem. ktorú vám Pán Boh

20. Napiš ich na prahy a na dveref váš dáva. aby ste ju mali a vládli
.llOll.

2l. aby sa rozmnožily dni tvoje i, 32. Preto hľadte. aby ste splnili u
tvojich synov v zemi. ktorú Pán prisa—istanovenia a súdy. ktoré vám ja dnes
hou sľúbil dat tvojim otcom. dokiaľ ne—
bo rozprestiera sa nad zemou.

22. Lebo ked zachovávať budete pri
kázania. ktoré vám ja prikazujem a bu
dete ich činil. aby ste milovali Pána
Boha svojho a chodievali po všetkých
jeho cestách a pridržiavali sa jeho.

23. rozpráši Pán všetky tieto náro
dy pred vašou tvárou a vládnuť budete
nimi, hoci sú väčšie a silnejšie než vy.

24. Každé miesto. na ktoré vstúpi
vaša noha. bude vaše. ()d púšti a od
Libanu, od velkej rieky Eufratu až k zá

hranicepadném'u moru budú ' .
(Joz. [. 3.) :

25. Nikto sa o i proti vám:
strach a bázeň pred vami pusti Pán Boh
váš na všetku zem, do ktorej vkroěite.
jako vám hovoril.

26. Hla. predkladám vám dm po—
želmanic a kliatbu:

27. požehnanře. jestli poslúcha! bu—
dete prikázania Pána Boha svojho. kto
ré vám ja dnes prikazujem:

28. Kliatba. jestli nebudete poslúchať
prikázania Pána Boha svojho, ale sijdo
te s cesty. ktorú vám ja teraz ukazujem
a chodit budete za cudzími bohami. kto
rých neznáte. ")

29. A keď ta dovedie Pán Boh tvoji

predkladám

HLAVA 12.

U kueni modlárstva; o mieche obetovania:
o zdržovaní sa krvi a nenasledovaní pohanov.

. Tieto su prikázania i súdy. ktoré
činlitmáte v zemi. ktorú ti Pán Boh tvo
jich otcov dá. aby si |'|ou vládal po vše
tky dni. v ktorých budeš chodit po zemi.

2. Zkazte všetky miesta. na ktorých
ctili národy. ktorými vládnuť budete.
svojich bohov na horách vysokých a
na vŕškoch. a pod každým ratolestným
stromom.

J. Sborte ich oltáre a polámte sochy.
háje ohňom spálte a modly zmrvt-::
smette ich mená s tých miest.

4. Neučiňte tak Pánu Bohu svojmu.')
(Vyuie 7. 25; II. Mach. l2. 40.)

5. Ale na miesto. ktoré si vyvolil Pán
Boh váš zo všetkých vašich pokolení.
aby tu položil svoje meno.") a býval na
nom. chodievajte

o. a obetujte na tom mieste svoje zá—
.palné obeti a iné obeti. daiatky a prvo—
tiny svojich rúk. a sľuby i dary. prvo
rodené hoviad a oviec.

7. A jedzte tam pred Pánom Bohom
vašim: i veselte sa vo všetkom. k čomu

do zeme. do ktorej ideš bývať. vyriek—ste položili svoju ruku vy i vaše do—
ni požehnanie na hore Oarizim. kliatbumy. v ktorých požehná vás Pán Boh

na 3hore Heba].') . váš:.ktoré sú za Jordanom za cestou. 8. Tam nebudete robit. ako my tu

') Him: Rozmlúvajúc o nich. ') Ako Whanla unlevalú svollm bohom. slú
') Ktori sa nedokázali sou-m akuthml. la— žhc im Podľa "nie! rúbe—<U

ko Jahve. teda. nemalú práva na oovdaéml dcuu ') Aby |“, menom „.\-o"... domu a orlbvtku o
') Viď v. Moj). 27.: 101. a. so. .sm vtl.
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dnes robime. každý ako sa mu zdá za a všetkého. čo slúbžš a dobrovolne
dobré?) chceš obetovať. a prvotin svojich rúk.

9. Lebo až dosial neprišli ste k od-I 18. Ale pred Pánom Bohom svojim
počinutiu. a k majetku. ktorý vám Pán ich jedz na mieste, ktoré si vyvolil Pán
Boh váš chce dať. Boh tvoj, ty a tvoj syn i tvoja dcéra, a

10. Ale prejdete Jordán a budete bý—služobník i služka, i Levíta, ktorý sa
vať v zemi. ktorú vám Pán Boh váš dá, ' zdržuje v tvojich mestách: a vecer sa
aby ste pokoj mali od všetkých nepria—a občerstvi sa pred Pánom Bohom svo
teiov do okola: a bez všetkého strachu .jim všetkými vecmi. ku ktorým si prilo
bývali.

ll. Na mieste, ktoré si vyvolil Pán
Boh váš. aby tam bolo jeho meno: tam
budete prinášať všetko, čo kážem. lá-ĺ
palné obeti a iné obeti. i desiatky a
prvotiny svojich rúk: a čo predného je
v daroch. ktoré sľúbite Pánovi.

12. Tam hodujte pred Pánom Bo
hom vašim, vy a vaši synovia i dcéry,
sluhovia a služky, i Levita, ktorý sa vo:

lebo nemá'vašich mestách zdržuje:
iného podielu a majetku medzi vami.

ls. Chráň sa. aby si neobetoval zá
palných obetí na každom mieste, ktoré
uzrieš:

14. Ale na tom. ktoré si vyvolí Pán.
v jednom z tvojich pokolení, obetu] obc
ti,“) a učili všetko. čo ti prikazujem?)

llll. Mail. 11. is.)
15. Ale ak by si chcel jesť, a zažia

dalo by sa ti masa, zabi a jedz podľa
požehnania Pána Boha svojho, ktoré ti
dal u tvojich mestách: či je to nečisté,“
tojest. poškvrnené a chybné: a či čisté,
tojest. celé a bez škvrny. ktoré sa obe
tovať môže. jedz ako srnu a jeleňa;

16. len krvi nesmieš jesť i tu jako
vodu vyceď na zem.

l7. Nebudeš smieť jesť vo svojich
mestečkách desiatku svojho obilia a vlna
a oleja. prvorodeného z hoviad a oviec

') TÍ na mini nemôžeme všetky obradv Pl
nove tak dôkladne konať. v zaaldbeuul uni. kde
sa tnúcc usídlilo. musite sa vid! : vo všetkom

predpisov pridržiavať.'H) Záualnej obetí.
') Je reč o predpísaných obetách.
') Na obeť nesúce. Dl'a hebr. vzťahovať „to

má na ledíaclch: Nečlstý ) či“! noch ila. lulčbcl
nakladalú predpisy || mílse obetí. Zvlmu musia
byť čiste. vtedi- môžu sa k iedenlu .! Božím po
žehnaním zabíjať.

ižil svoju ruku.
l9. Chráň sa, aby si neopustil Leví

tu za všetok čas. kým prebývaš v zemi.
20. Keď Pán Boh tvoj rozširil tvoje

hranice. jako ti hovoril. a zachcelo sa ti
jest mäsa. ktoré žiada si tvoja duša,

' (|. Moíž. za. ||; ||. Moiz. 34. 24; Nižšie 19.8.)

Zl. ale miesto, ktoré si vyvolil Pán
\Boh tvoj, aby bolo tam jeho meno. bolo
ďaleko.') zabi z hoviad alebo z oviec,
ktoré budeš mať, ako som ti prikázal, a

'jedz vo svojich mestečkách. jako sa ti
ľúbi.

22. Jako sa jedáva srna a jeleň. tak
-ich jedz: *) | či nečistý jednako nech

jedia. _23. Len toh chráň. aby si krvi
nejedol; lebo ich krv je za dušu: a preto
nesmieš jesť dušu s mäsom.

| (|. Moiž.9. 4; |||. ||. ||.)24. Ale na zem vyced' ako voda.
25. aby dobre bolo i tebei tvojim sy—

nom po tebe, keď budeš činiť. čo sa ľúbi
pred obliůjom Pána.

26. Ale čo posvätiš. a Pánovi sľú
biš,"') to vezmeš a prijdeš na miesto.
ktoré si vyvolil Pán:

27. a obetovať budeš svoje obety.“)
mäso a krv. na oltári Pána Boha svoj
ho: krv iných obeti vyleješ na oltár,
mäso však smieš sám užiť.

28. Zachoval a počúvaj všetko, čo
ti ja prikazujem. aby dobre bolo tebe !

') Keby ku pr. niekto mimo mesta svltyna bý
\'8

bet.) T. ) ako také ktoré sa neupotrebúva k 0
') Obeta. ktorú dh nríkázanla alebo zo sľubu

chcel obetos at. _ Alebo zápalntl a pokohú obetu.
') Hebr.: zname nhety.
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tvojim synom po tebe na veky. ked bu—j of Jestlize by (a chcel nahovorit
deš činit'. čo dobrého je a milého pred '.tvoj brat. syn tvojej matky, alebo tvoj
obličajom Pána Boha tvojho. *syn, alebo dcéra, alebo manzelka, ktorá

29. Keď Pán, tvoj Boh, vyhubl pred je v tvojom lone, alebo priatel. ktorého
tvojou tvárou národy. ku ktorým voj—\milujá ako svoju dušu. a tajne') by rie—
dtš. aby si ich opanoval, a zmocnlš sa kol: Poďme. a slúžme cudzlm bohom.
ich a usadlš sa v ich zemi: (Nižšie19. 1.) ktorých neznáš ty ani tvoji otcovia.

30. chráň sa. aby si ich nenasledoval.! 7. (bohom) všetkých okolitých ná—
ked pri tvojom vojdenl vyhubení boli. a i rodov. ktoré sú bllzko alebo ďaleko. od
ncvypytoval sa na ich obyčaje a nerie—jedného konca zeme až do druhého.
kal: Ako ctily tieto národy svojich bo-ĺ 8. Neprivoluj mu. ani ho nepočúvaj
hov. tak ich i ja ctit budem.') la nech mu neodpustl tvoje oko, aby ai

31. Neučiň tak svojmu Pánu Bohu. sa slutoval a zatajil ho.
Lebo všetky ohavnosti. ktoré nenávidl 9. Ale hned ho zabi: nech je najprv
Pán. činili pre svojich bohov, i (svojich) tvoja ruka na ňom?) a potom nech vše
synov u dcéry obetovali a ohňom pálili. tek lud siahne (na neho) rukou.

32. Co ti prikazujem. len to čiň Pá- (Nižšie 17.7.)
nu: nepridaj ničoho ani neodnimaj. \ ln, Nech bude kamenovaný až na

'snirt; lebo ta chcel odtrhnúť od tvoj—
HLAVA „_ lho Pána Boha. ktorý ta vyviedol zo

zeme egyptskej z domu služobnosti:
ll. aby to všetek Izrael počul a bál

'sa a nikdy viac nečinil niečo tejto veci
1. Keď povstane ' vami prorok.:podobneho_

alebo ktorý by mä mal sen. a 12. Kebysi v jednomz tvojichmiwt.predpovedal by zn „_ a zázrak. ktoré ti Pán Boh tvoj dá na bývanie.
2- a stalo by sa:) čo hovoril. a PO'ipočul niektorých hovorit:

vedal by ti: Poďme a nasledujme bohov 13_ Vyšli synovia Bejjajovjl) z tvoj
cudzlch. ktorých nemáš & slúžme imt .ho prostriedku a odvrátili obyvateľov

3- Nepočúvai slov toho proroka ale-*svojho mesta. a riekli: Poďme a slůžme
bo snára: lebo zkusuje“) VÁSPáll 30h bohom cudzlm, ktorých neznáte:
váš. aby známe bole. čl ho milujete zo 14. Vyhľadaj pečlive a usilovne a
celého srdca a Z celej svojej dUŠC.Či nie. vyzved' pravdu veci a keď najdeš, že je

4- Pána Boha SVOÍHOnasledujte &ic- istč. čo sa hovori, a že tá ohavnost v
ho sa bojtc a jeho prikázania zachová- skutku spáchané boja,
Väitei jeho hlas počúvajte: jemu slúžte 15. hneď pobi obyvateľov toho me
319110sa držte. sta ostrlm meča. a vypliel'i ho“) a vše

5. Ale toho proroka alebo snara za- ujo, čo je v ňom j s hovädaml.
bite: lebo hovoril. aby vás odvrátil od |5_ A všetko. čo nábytku bude, shro
vášho Pána Boha. ktorý vás vyviedol maždi na prostred jeho ulice a i s tým
zo zeme eayptskei a vykúpil vás z domu mtom spal, tak' že pre Pána Boha
služobnosti;aby ta sviedols cesty.kto-'._

O falošných prorokoch a o svádzanl
* k modlaratvu.

rú ti prikázal Pán Boh tvoj: a tak od-i ') pokuuter le mllý. pokolenie le utne. 'tv

praceš Zlé Od seba. äedä gigante!poslúchnut. ale jeho skutok hneď

| ') Prl ukameňovml. na ktoré ho súd na svohl') "ju.: Tak | la učlnll'n. žalobu odsúdil.
') Teda to je možné. Srov. Mat. 24. 24: II.. ') Bezboinfk-OVLBell-I j. "|W.“ „m1.

Ten. 2. 9: Zlav. 13. 13. 14. | Savo.
') Donustl vás pokúšať. . ') Hebr.: Alto vec prekliatu zh: ho.
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svojho všetko zničlš; a nech bude bro-l vodách, tieto jedzte: ktoré majú plutvymada (sborenislto) na veky; a nebude, a šupiny. jedzte.
viacej stavané, | 10. Ktore bez plútiev a šupln sú, ne—

17. a z tých prekliatych veci nechvjedzte. lebo nečisté sú.
nič neostane v tvojej ruke: aby Pán od-j ll. Všetkých vtákov čistých jedzte.
vrátil sa od hnevu svojej prehlivosti, a; 12. Nečistých nejedzte: orla totižto.
smiloval & nad tebou a rozmnožil ta. a griía a orla morského.
jako prisahal tvojim otcom, 13. luňaka :: supa a kaňu a jej druhy.

18. keď budeš poslúchať hlas Pána; 14. A každý druh havranov.
Boha svojho. zachovávajúc všetky jehol 15. :: pstroša i sovu a racka, a ja
prikázania. ktoré ti ja dnes prikazujem, Ístraba dl'a ich druhov:
aby si činil, čo sa ľúbi pred obličajom 16. Potápku a labuť a íbisa
Pána, tvojho Boha. 17. a krehára. poriyriona a nočného

Lkrkavca.
| 18. Pelikána a volavku. všetky s ich

HLAVA „_ druhami: dudka i netopiera.
, . 19. A všetko. čo sa plazi a krýdla má,

U Čím“ 3.WW“ ““"-“d' ' [nechje nečistéa nebude jedené.
“ desh'tkow' . 20. Všetko. čo je čisté iedzte.

!. Buďtc') synovia Pána Boha váš-; 21. A čo odpadlé z toho nejedz'tc.
ho: (preto) nerežte sa, a nestrihajte “.Pricllodziemu. ktorý je v tvojich brá
na holo pre mŕtve-hor) lnach, môžeš to dat jest. alebo mu pre

2- lebo svätý ľud si Pánu Bohu svoj-ooj; lebo ty svätý lud si Pánu Bohu
mu: a teba vyvolil. aby si mu bol za svojmu. Nov * zlata v mlieku jeho
I'ud zvláštny zo všetkých národov. kto- matky, ("_ M" , 19; 34, 26.)
ré sú na zemi. (Vyššie 7. 6; nlžšle 26. na.) 22. Desiatu tku odder zo vše

3. Neiedzte nič-ohc. čo ie nečisté-3) tkých tvojich plodín. ktoré sa každo—

4. Tieto sú zvierata. ktoré jest smie-ť 23, a jedz pred obličajom Pána Bo
te: vola &ovcu :: kozu. "ha svojho na mieste. ktoré si vyvolil,

5- ieleňa a srnu. byYOIa. ĽOZOIIOŽGH.aby tam vzývané bolo jeho meno. de—
kamzlka, ledllOFOŽcat žlľaĺll- 'jsiaty diel svojho obilia a vlna a oleja 1

6. Každé szra. ktoré má kopytojprvorodené z tvojich lloviad a oviec:
rodeOlené a prežúva. ledzte. aby si sa učil bát Pána Boha svojho po

7. Avšak z tých, ktoré prežúvajú a všetek čas))
kopyta nerozdvojuiú. its! nemáme. iako 24. Keby však priďaleká bola cesta.
tava. zalaca. iež_a=tieto síce prežúvaiú. a miesto. ktoré vyvolil Pán Boh tvoj. a
ale kopyta nedelia, preto nech Sů vám požehnal by ta. a ty nemohol by si k _
"CČÍSÍČ- - nemu všetko to doniest.

8- Ai sviňa. kedže dell kopyta. ale 25. predaj všetko. a zpeňaž a vezmi
neprežúva, "BC-hje nečisté: 1011"1583 ne- cenu sebou; a choď na miesto' ktofé vy
jedzte a ich zdochliny sa netýkajte. volil Pán Boh tvoj:

9- ZO všetkých. ktoré sa Zdľžlliů V0 26. a kúp za tie peniaze všetko. čo
—— sa ti ľúbi.či z hoviad. či z oviec, 1vlna

. ' V o p o 0 . a

%.f'ju'gaĺšaĺ'euääľkofämm „ mm do! a my Silný nápOj. a všetko. čoho Sl žla
tela ani sl vlasov nad čelom do 11013nemtrl- __ .
hulle. jako to rnblevnjl'l pohanla. Bohu posvätené ') Prinášanlm deslatkn a prvorodeného pred

telo a korunu hlavy ncsmlete zohyzďoval. 'Pána vyznávajú svoju odvlslost od jeho Weima—') Heim: Nlč ohnutého. llia.
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da tvoja duša: a jedz ptal Pánom BO—'
hom svojim, &hoduj ty i tvoj dom.

27. A Levítu. ktorý je v tvojich bra
nach. hiad. aby si neopúštal. lebo ne
má iného podielu v tvojom majetku.

28. (Každého) tretieho roku oddellš
iný desiaty diel zo všetkého, čo sa ti
rodí toho času: a složiš vo svojich brá
nacli')

29. a pride Levita. ktorý nemá iného
podielu ani majetku s tebou, a prichodzl
a sirota a vdova, ktori sú v tvojich brá
nach. a budú jest a nasýtia sa: aby ta
požehnal Pán Boh tvoj vo všetkých'
prácach tvojich rúk. ktoré konáš.

HLAVA 15.

Udpustcnic dlhov i prepustenie otrokov; na
riadenie o prvorodzených.

1. Siedmeho roku“) učiň odpustenie,
2. ktoré sa týmto spôsobom diai bu

de: Komu je niečo dlžný jeho priateľ a—
lebo bližný a brat, ten nech nemôže žia—
dať nazpiit, lebo je r pustenia Pá—
novhoŕ)

3. ()d cudzinca a prichodzieho po—
žiadaj: ale od spoluobčana a bližného
nazpät žiadai nebudeš mat moci.

4. Celkom núdzneho a žobráka nech
nebude medzi vami: aby ta požehnal
Pán Boh tvoj v zemi. ktorú ti dá za ma—
ĺetOk»

5. keď len poslúchať budeš hlas Pána
Boha svojho. a zachovával budeš vše
tko, čo prikázal a čo ti ja dnes prika
zujem, požehná (a. jako prisľúbil.

6. Mnohým národom budeš požičia—
vat a sám od nikoho nič nevypožičiaš.
Nad mnohými odrodami budeš panovať,
a nad tebou nikto nebude panoval.

') Hebr.: Pri konci tretieho roku oddelil vie
tky dcúntky zo svojich úžitkov toho roku : slo
m ich. vo svojich bránach. Tento desiatok teda
nemusi byt strávený pri stánku. alc doma.

') Karlino siedmeho roku.') V roku veriteľ nesmie požadovať. Ten
to predpis je nutný dodatok k ll. Molž. 7.3. 10.—
11: preto že dlžnik v tomto roku nemal žiadne—
ho úžitku zo _wolci role.
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7. Keby niekto z tvojich bratov. kto
ri bývajú v bránach tvojho mesta v ze
mi, ktorú ti Pán Boh tvoj dá. zcbudob—
nel: nezatvrdzuj svojho srdca, a neza
vieraj svojej ruky.

8. ale otvor ju chudobnemu a poži
čaj mu. čo vidlš. že potrebuje.

(Mat. 5. 42; Luk. 6. 3-1.)

9. Chráň sa, aby sa ti snáď nevkra
dla bezbožná myšlienka. aby si nepo
vedal vo svojom srdci: Blíži sa siedmy
rok-odpustnýz') a neodvrátil by si svo
je oči od chudobného svojho brata a
nechcel by si mu, čo žiada, požičal: aby
nevolal proti tebe na Pána a nebolo ti
to k hriechu.

10. Ba daj mu: a nečlň nič neúprim—
ne. keď mu v jeho potrebách pomáhaš:
aby ta požehnal Pán Boh tvoj v ka
ždom čase a vo všetkom, k čomu prilo—
žiš ruku.

11. Nebude bez chudobných v zemi
tvojho prebývania: preto ti ja prikazu
jem. aby si otvoril ruku svojmu bratovi,
núdznemu a chudobnemu. ktorý s tebou
býva v zemi. (Mm. zo. 11.)

12. Keby sa ti predal-') tvoj brat,
žid alebo židovka, a slúžil by ti za šesť
rokov, v siedmom roku prepust ho slo—
bodného. ili. Moiž. 21. 2: let. 34. 14.)

13. A koho svobodou obdariš. toho
nepust prázdneho.

14. Ale daj mu na cestu zo svojho
stáda a z humna a z prešu, čim ta Pán
Boh tvoj požehnal.

1'5. Pamltaj. že aj sám si slúžil v ze
mi egyptskej a vysvobodil ta Pán Boh
tvoj, a preto ti ja teraz toto prikazu
jem.

16. Keby riekol: Nechcem odist:
preto že ia miluje, i dom tvoj. a citi. že
mu je dobre u teba:

17. vezmi šidlo. a prepichni jeho u—

') Svoju pôžičku nemôžem pred nastúpením
roku odpustneho zpät požadovať: aby si sa ta—
kouto námietkou nevyhovúral a núdzneho tak
neodmietol.

') Z bledv alebo zo zadĺženia.



Im PIATA KNIHA M(UZISUYA

cho na dverách tvojho domu,') a nech' trápenia“), lebo v strachu“) vyšiel si z

ti slúži až na veky: a tak učiň i svogej. Egypta. aby si si pamätal na deň. v kto
dievke. rom si vyšiel z Egypta. po všetky dni

.svojho života.
keď ich nepustlš svobodných: lebo ti -l. Nech sa neukáže kvas vo všetkých
za mzdu nájomnicku za šest rokov slú- hraniciach za sedem dni. a nech neosta
žili:"') aby tu požehnal Pán Boh tvoj vo .ne až do rána z toho mäsa, ktoré obc
všetkých veciach. ktoré činiš tované bolo večer prvého dňa.

19. Každé prvorodené mužského po- 5. Nebudes môcť obetovať Fáze v
hlavia. čo z tvojich hoviad a oviec na každom svojom mieste. ktoré ti dáva
svet prijde. posvät Pánu Bohu svojmu. Pán Boh tvoj:
Nepracuj 'na prvorodenom voiku a neo- 6. ale na mieste. ktoré si vyvoli Pán
strihaj prvorodených oviec. Boh tvoj, aby tam prebývalo jeho me

20. Pred obiičajom Pána Boha tvoj—no: obetuj Fáze večer pri západe slnca.
ho jedz ich každý rok na mieste. ktoré keď si vyšiel z Egypta.
vyvolil Pán, ty i tvoj dom. 7. A peč a jedz na mieste. ktoré si

21. Ale ak by malo na sebe vadu, že vyvoli Pán Boh tvoj, a ráno vstaň a
by bolo chrome alebo slepé alebo na chod do svojich stanov.
niektorej čiastke zpotvorené alebo sia- 8. Za šest dni jedz nekvasený chlieb:
bé. nech nebude obetované Pánu Bohu a siedmeho dňa, že je shromaždenie
tvojmu. Pána Boha tvojho. nerob žiadnej prá—

22. Ale v bránach svojho mesta toice.
jedz. tak čistý jako nečistý môže ho; 9. Sedem týždňov spocitaj si od to
jest rovne jako smu alebo jeleňa. ho dňa, v ktorom si kosák obilin priložil.

(lll. Moiz. 22. 21; Vyššie 12. 15) (Hi. Moiz. za, 14.)

23. Len to zachovaj. aby si ich krvi 10 A sla-viatok týždňov Pánu
nejedol. ale vyced ju na zem ako vodu. Bohu svojmu a obetuj dobrovoľnú obet

Isvojej ruky. podľa požehnania Pána.
HLAVA 16. tvojho Boha:

Hlavné slávnosti. ustanovenie sudcov. j ll. a hodu] pred Pánom Bohom svo
jim ty. tvoj syn i tvoja dcéra. tvoj slu

l. Zachováva] mesiac nových úrod. ha i tvoja dievka a Levita. ktorý je v

prvý na jar. aby si slávil Fáze Pánu tvojich bránach. prichodzi i sirota i
Bohu svojmu: lebo v tom mesiaci vy- vdova, ktori bývajú s vami: na mieste.
viedol ta Pán Boh tvoj z Egypta v noci.-iktore si vyvolil Pán Boh tvoj. aby tam

(ll. M011.|Z. 11:4. 9.2) prebývalo jeho meno:

2. A obetuj Fáze Pánu Bohu svojmu] 12. a rozpomeň sa. že si bol služob
(obetu) z oviec a z hoviad na niiesre.inikom v Egypte: i zachováva] a vyko
ktoré si vyvoli Pán Boh tvoj. aby tam návaj. čo je prikázané.
prebývalo jeho meno. 13. Aj slávnost stánkov svar za se

3. Nejedz v ňom chleba kvaseneho: dem dni. keď sberleš z humna a prešli
Za sedem dní jedz bez kvasu. chlieb'svoje úrody.

14. a hoduj vo svojej slávnosti ty.
') Na znak. že je tam príslušný. syn tvoj i tvoja dcéra. tvoj sluha i diev

náůnrlůbrnl Legoudvůjnásgbne viac než (zo mzdy" ' '" z ' avn "€: za ' “ "*“" ') Po dlhej porobe. pri trápnnm úteku. na pra
älmťhpázxsťtngyjztýliggdegnnl'kŕ'm anál: hu neistého putovaniaprvý raz ho jedli.
stravy ai DiÍCil dostáva. bol by pánovi dvojná- ') "obr.: Chvatom. nomlúc kedy chlieb akva
aobne tak drahý. sit.
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ka i Levíta a prichodzí, sirota a vdova, nejaka vada, lebo to je ohavnost Pánu
ktorí sú v tvojich bránach. u tvojmu.

15. Za sedem dní svät sviatky Pánu. 2. Keby sa našli u teba v niektorej
Bohu svojmu na mieste. ktoré si vyvoli z tvojich bran. 1) ktoré ti Pán Boh tvoj
Pán: a požehna ťa Pan. tvoj Boh, vo da, muž alebo žena, ktorí by činili zlé
všetkých tvojich úrodách, a v každej pred obličajom Pána Boha tvojho a
práci tvojich rúk a budeš veselý. prestúpili by jeho smluvu.

ló. Tri razy v roku nech sa ukáže vše- 3. že by šli a slúžili cudzim bohom.
tko. čo je medzi tebou mužského, pred a klaňali sa im. slncu a mesiacu. a vše—
obličajom Pána Boha tvojho na mieste, tkému vojsku nebeskému. čoho som ne
ktore si vyvoli; na slúvnost nekvase— prikázal: |||. Mojž.23.zo.)
ných chlebov. na slávnosť týždňov a na 4. a bolo by ti to zvestované a po
siavnost stanov. Nech sa neukáže pred čul by si o tom. a po pilnom vyšetrení
Pánom prazdny: našiel by si. že'je pravda. a že sa ohav

(u.Monza. |s, 34.zo mass.) nost stala v lzraeli:
l7. Ale každý nech obetuje podľa 5. vyved muža i ženu. ktori to pre

toho. čo bude mat dra požehnania Pana veľké zlé spáchali k branam') svojho
Boha svojho. ktoré mu udelil. mesta a ukamenujte ich na smrť.

18. Sudcov a správcov ustanov vo 0. V ústach dvoch alebo troch sved
všetkých tvojich bránach. ktoré ti Pán kov nech zahynie, kto má byt zabitý.“
Boh tvoj dá. v každom tvojom pokolení: |Nikto nech nebude zabitý. keď len jeden
aby súdili ľud spravedlivým súdom. proti nemu hovorí svedectvo.

l9. anenachylovalisauajednn stra- (Nižšiel9. l5: Mm “5 ló: " Kor l3. ))

nu. Nehlad na osobu.') ani na dary. 7. Ruka svedkov nech ho prva zabí
lebo dary oslepujú oči drych a pre- ja ) a ruka ostatného ludu nech sa na
vracajú slová sprave ch. posledy zdvihne na neho. aby si zlé z
(ll. Moji. 23- 8; 3. 19. 15; vyššie l. _17: prostred seba oddialil. (Vyššie |J. 9.)

m' 30'3!) 8._Keby sa ti súd medzi krvou a kr
20. Spravedlive. čo spravodlivého je. von.") záležitostou a založitostou. maio

nasledujk') aby si žil a vláda] zemon.'rnocenstvom a malomocenstvom zdal
ktorú ti Pán Boh tvoj dava. byť nesnadným a pochybnym: a videl

Zl. Nevysádzaj hája,“) ani žiadnebo' by si,že slova sudcov v tvojich bránach
stromu vedla oltára Pána Boha svojho.;sa nesrovnávajú: vstaň. a id na miesto.

22. Ani si nečiň. ani nepostav so-ľktore si Pán Boh tvoj vyvoli.
ciny,“) čo Pán. tvoj Bob. nenávidí. 9. A prijd ku kňazom pokolenia levit

. .skeho a k sudcovi. ktorý bude v tom
HLAVA " čase: i pýtaj sa ich a oni ti oznámia

Prikázania o obeti a modurstve; liahli/SSIpravdu súdu. “)
súd; o budúcom kráľovi. 10. A urob všetko. čo ti povedia.

]. Neobetuj Pánu Bohu svojmu ovce..ktorí sú predstavení toho miesta. hto
alebo vola. na ktorom je škvrna alebo; ré si Pán vyvolí.-a čo ťa naučia.

|

') Neda) v súde prednost žiadne] osobe. vie-|
tko má íst dl'a spravodlivosti.

') T. ). len pravo mal pred očlrna. \
') "obr.: Nevysadil si u oltára Pána Boha

svojho. orý sl vystavu. žiadneho svatého stro
mu; — im to činili oohanla. ktorí v takých bd
loch ohavnosti oáchalL

') Končlté stlpy iako znamenia úcty.

') T. |. v niektorom tvoiun meste.
') K sudcom lebo pri bráne sa súdy konávali.

') Keď boli dvala svedknvia vtedy mohol keďboli tr.:ua vtedy musel sudca vi hlásiť za vlnnéhn
') To si lalošný svedok dobre roma“.

W yselnou a nelbnyselnnuvraždou.ll. Paral. IO. l0. nazýva sa tento súd. sú
dom Pamvým lebo platil za neodvolateľný a od
Pána potvrdený.
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11. podla jeho zákona: inasleduj ich
rozsudok: a ncodchyluj sa ani na pravo.
ani na ľavo.

12. Kto by však z pýchy nechcel
poslúclmut rozkazu kňaza. ktorý toho
času koná službu Pánu Bohu tvojmu,
rozsudku sudcu. ten človek nech zomre
a odstráň zle z Izraela.

13. A všetek lud. ktorý to počuje.
nech sa bojí. aby sa nikto potom nena
dýmal pýchou.

14. A ked vojdeš do zeme. ktorú ti
Pán Boh tvoj dá. a vladnut budeš ňou
:: bývat budeš .v nej a povieš: Ustano
vlm nad sebou krála. jako majú všetky
okolite národy:

15. toho ustanov. ktorého Pán Boh
tvoj vyvoll z počtu tvojich bratov. Ne
smicš z iného národa človeka. ktorý by
nebol tvojim bratom. učinil kráľom.

16. A keď bude ustanovený. nech si
ncnamnoží koní a nech nevedie lud na—
zpak do Egypta. opierajúc sa na počet
svojich jazdcov.') zvlášh: poneváč Pán
vám prikázal, aby ste sa nikdy viac tou
cestou nevrátili.

17. Nech nemá mnoho žien. ktoré by

k sebe privábily jeho srdce.?) ani zála—hy striebra a zlata.)
18. A ked sadne na stolicu svojho

kráľovstva. nech si do knihy tohoto zá
kona napíše. vezmúc predlohu od kňa
zov Ievltskeho pokolenia.“)

19. a nech ju má pri sebe a nech číta
po všetky dni svojho života. aby sa
naučil bát Pána Boha svojho. a zacho
vávat jeho slová a ustanovenia. ktoré
sú v zákone prikázané.

20. A nech sa nedvlha jeho srdce
v pýche nad jeho bratov.“) ani nech sa

') Hebr.: Z pričlru' rozmnoženla koni. Slovom
nemá byt výbojný. aby preto žiadal vydobyť Ľ
not. ktorý má holnost html.

') A tak ho od Boha odvrátili.
') Ktoreby : lakomstvaWonu obta—

žujúc svojich poddaných.
') Pôvodlnu. : ktorej odols nčtnlt |M. dbat-ne

od kňazov. ktori ju strážia.
') Ako by sa mu tá prednost pre neho sameho

a ||lc : milosti Párvn ei bola dostala.

)

|

)

PIATA KNIHA MOJZIŠOVA

neodchyluje na pravo alebo na ľavo.
aby dlho kráľova] on i jeho synovia
nad lzraelom.

HLAVA 18.

Práva kňazov :| Invitov: zákaz modloslu
: mrak velký prisľúbený.

1. Kňazi a Levíti a všetci. ktorl sú
z toho pokolenia. nech nemajú podielu
a dedictva s ostatným lzraelom, lebo z
obeti Pána a jeho dary budú jest.

(IV. Mon. 18. 20. 23: l. Kor. 9. la.)

Z. A nič iného nech nedostanú z
majetku svojich bratov: lebo Pán sám
je ich dedictvo. jako im povedal.

3. To nech bude právo kňazom') od
ludu a*) od tých. ktorí obetujú obeti:
či hovado alebo ovcu obetujú. nech da
jú kňazovi lopatku a žalúdok?)

4. prvotiny obilia. vina a oleja a
čiastku') vlny so strihu oviec.

(IV. MOlž. 18. 21.)

5. Lebo jeho vyvolil Pán Boh tvoj
zo všetkých tvojich pokolení. aby stál a

slúžil menu P'vmu on ) jeho synoviana veky.
6. Keby vyšiel Levíta z jedného z

tvojich miest zo všetkého Izraelu. v kto
rom býva. a žiadal by prist na miesto.
ktoré vyvoll Pán,“)

7. nech slúži mene Pána Boha svoj
ho. jako všetci jeho bratia Leviti. ktorí
stát budú toho času pred Pánom.

8. Rovný diel pokrmov nech dosta
ne. jako aj ostatní: krome toho. čo mu 
v jeho mene z otcovského dedictva pri
slúcha.

9. Keď vojdeš do zeme. ktorú ti Pán
Boh tvoj dáva. chráii sa. aby si nena
sledoval ohavnosti tých národov.

10. A nech sa nenajde u teba. ktorý
by viedol svojho syna alebo dcéru cez

') T.). núleiat bude právom.
').. ml sa “nechat.
') Hebrejský text pridáva: oboju čeľust
') "obr.: rvotln'.
') Keby niektorý levlta mimo svojho vyzna

čeného času z púhej horlivostl v stánku Božom
slúilt sl žladal.



DĽĽTERONUMI L'M

oheň; aby ich očistoval. alebo ktorý by
sa tázal hadačov a dáva] pozor na sny
i na znamenia; ani nech nebude čaro-.
deiník. (lll. M012.A1. a.)

11. Ani zak1inač, ani ktorý by sa ra—
dil duchov a veštcov. alebo od mŕtvych
vypytoval sa na pravdu. iL Kráľ.28. 7.)

12. Lebo toto všetko ošklivi sa Pa
novi. a pre takéto ohavnosti vyplieni
ich. keď vojdeš.

13. Dokonalý buď : bez škvrny s
Pánom Bohom tvojim.

l4. Tieto národy. ktorých zemou
vladnut budeš, vtakoveštcov a hada
čov poslúcbajú: ale ty'si od Pána Boha
svojho ináč vyučený.

15. Proroka z tvojho národa a z
tvojich bratov, ako som ja, vzbudí ti
Pán Boh tvoj'): toho poslúchaj.
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18. Proroka vzbudlm im z prostred
ich bratov, podobného tebe: a vložlrn
svoje. slová do jeho úst. a bude im ho
vorit všetko, čo mu prikažem.

(Jan 1. 15; Skutk. 3. 22-)

19. Kto by však nechcel poslúchat
jeho slov, ktoré mluvit bude v mojom
mene, ja budem pomstitelom.

20. Ale keby prorok pýchou nakaze
ný chcel hovorit v mojom mene, čoho
som mu ja neprikázal. aby mluvil, ale
bo v mene cudzich bohov (chcel by
mluvit), nech bude zabitý.

21. Jestliže mlčky v sebe odpovieš:
Jako môžem poznat to slovo, ktorého
Pán nehovoril?

22. Toto budeš mat znamenie: Co
v mene Pána ten prorok predpovedal. a
nestalo sa: to Pán nehovoril, ale z pý

(Ján 1. 6: Skutk-3. 22) chy svojej duše ten prorok vymyslel: a
16. Ako si žiadal od Pána Boha svoj- preto neboj sa ho!

ho na Horebe. keď všetok ľud bol shro
maždený, a riekol si: Nech viac neoču—
jem hlasu Pána Boha svojho, a ohňa

toho prevelikého na“ viac nevidim.aby som neumrel. (! ojž. 20. 19.)
17. A riekol mi Pán: Dobre všetko

hovorili.

') Miesto toto vztahuje sa na Krista. proroka
najvyššieho. Na zaklade tohoto predpovedania o
čakávali tuta za času Kristovho príchod veli—

ap 3. 2.1 Ale ono sa vztahuje ! na starozákonný
úrad prorocký vôbec až k jeho dokončeniu v Kri
stn Pánovi. Dl'a celého súvisu .\ predchádzajúci
mi zakonaml o súdoch. " kráľovi a kňazoch : zo
úkazom pohanského veštenia (v-nz.) sľubuje
Mojžiš svojmu ludu trváeu ustanovizeň. ktorú
na čas stardho zákona k ůžltkn : prospechu l'udu
izraelskemu od Pána Boha ustanovená bola. U
rad prorocký. ako stála ustanovizeň bola Izrae—
litom natvýs užitočná. ba v istom stupni potreb—
ná. abv nealahli po nedovolených prostriedkoch“

mali byt | u ľudu. jako Mojžiš (. ako som ja")!" by tam utekal. ktorého žWOt má byt
pohanského veštectva a čarodejníctva. Proroci

stranami a podporovateľmi svete!. s Bohom u
zavretej smlavy. Mojžiš má od svojho ľudu odist
k svójlm otcom. odkázanle na asi 0 1400 rokov
neskôr prist majúeeho Messi“: nebolo by tu po
trebám ! udu dostačovalo. Teda čo Moliiš na tom
to mleste sľubuje. to vztahuje sa na prorocký
úrad na “etkých prorokov starého akcna i s
Krk—'to. najvyššiu prorokom. učlt loni a záko
nodar . ktorý je hlavou všetkýc
vyplnitel'om a dokonateľom všetkých proroctvt
starali) zakona.
Pia-o Sv. sumo lakom. Il.

prorokov a nom I:; boly

HLAVA 19.

Oddelenie miest útočišmých; zákon () sved—

| koch.

! !. Keby Pán Boh tvoj vykorepil na—
[rody, ktorých zem tebe dáva, a vládol
|by si ňou a býval by si v jej mestách!
li v domoch:

keho proroka. (Jan !. l9——21.:(>. M.: 7. 40. Sk.| 2. oddel si tri mestá z prostred ze—
me,') ktorú ti Pán Boh tvoj dáva za
majetok, uv. Moji. 35. u; Joz. 20. za)

3. sprav pilne cestuzz) a všetku kra
jinu svojej zeme rozdel' na tri rovné
xiastky: aby mal z blízka. kto pre vraž—

ldu uteká. kam by mohol utiect.
4. Toto bude právo vražedlníka. kto

zachránený. Kto by svojho blížneho no
vedome (nevoľky) zabil a o ktorom sa
dokáže, že nenávisti nemal proti nemu
ani včera ani predtým.

') Útočlštne mestá. Iné tri mestá pred Jordá
ustanovene 4. 41—43.

Je:. 20. 7. menované tri mesta lentv na
vrchoch. treba bolo ich spravit prístupnými.

9
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5. Ale že odišiel s nim s dobrým ů-'
myslom do lesa dreva narúbat 'a pri rů
ba'ni dreva'sekera vyšmykla sa mu z
ruky a železo spadlo z toporiska a jeho
priateľa traiilo a zabilo ho: taký nech
utečie do jedného z Vyššie pot'edaných
miest a žil bude:

6. aby snád najbližší toho, ktorého
krv bbla 'vyliata, žiarom pudený nepre—
nasledo'iml a nedohonil, jestliže by cesta
daleka bola a nezabil jeho dušu. ktorý
nie je vinný s'mrti: lebo sa môže doka—
zat, že prv nijakej nenavisti nemal proti
tomu. ktorý bol zabitý.

7. Preto prikazujem ti, aby si tri me—
stá. rovnako jedno od druhého vzdiale
ne. oddelil.

8. Keď však Pan. tvoj Boh. rozšíri
tvoje hranícč. jako prisahal tvojim ot
com. a dá ti všetku tú Zem ktorú im
prisľúbil.

0. ak že by si zachovával jeho pri
kázania. a činil. čo ti dnes prikazujem.
aby si miloval Pána Boha svojho. a
chodieval po jeho cestách každého ča
su. teda pridaj si ešte tri iné mestá a
počet vyššie rečených troch miest
deOjnasobni:

lO. Aby sa nevylievala krv nevinná
v prostred zemi. ktorú ti Pán Boh tvoj
dá. aby si ňou vládol. aby si nebol vin—
ný krvi.

li. Ale keby kto v nenávisti mal
svojho biižn'ého a čihal by na jeho ži
vot. a napadol ho a zbil. že by zomrel.
i utiekol by do jedného z vyššie poveda
ných miat.

12. nech pošlú staršl toho mesta a
vezmú ho z mesta vtitočisthého.a dajú do
ruky blížneho toho. ktorého krv bola
vyliala. a nech zomre.

13. Nesmiluj sa nad nim a odnlm
nevinnú krv s lzraela.') aby ti dobre
hOlO. (|V. Mnjĺ 35. 20.)

') Smlkernevinne preliatu krv a tak zbavíš ľud
tuning-ktor mohla by pri:! nail. keby sa vramtlvai | prava na neho dopustit ne
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14. Nevezmi :\ neprens medznlku
svojho biižneh'o. ktorý položili predko—
via v tvojom majetku. ktorý ti Pán Boh
tvoj dáva v zemi. ktorú obdržlš, aby si
ňou vládol.

15. Nech nepovstane svedok jed.:n
proti niekomu. akýkoľvek bol by 10
hriech alebo ohavnost', ale v ústach
dvoch alebo troch svedkov nečh stoji
každé slovo.

(Vywe 11. 6; Mat. 18. 16: 11.Kor. 13. l.)

16. Keby ' povstal falošný svedok
proti človeku, a obviňoval ho z prestú—
penia.

17. ne'ch postavia sa ti dvaja. ktori
tú rozopru majú, pred Pánom. pred
kňazmi alebo sudcami. ktori v tých
dňoch budú

19. a ked tito po najpilnejšom vyše
trovaní poznali. že falošný svedok po
vedal proti bratovi svojmu lož:

(Jan. 1.3. 62.)

19. nech mu r'tak odpiatia. jako on
svojmu bratovi učiniť zamýšľal a tak

odstráň zlé odOna:20. aby to mi počuli a báli sa. a
nikdy také učinil sa neopovážili.

21. Nesmiluj sa nad nim. ale dušu za
dušu. oko za oko. zub za zub. ruku za
ruku. nohu za nohu žiada].
(ll. Moiž. 21. 23; lll. Molž. 24. 29; Mat. 6. 38.)

HLAVA 20.

Zákony válečné

1. Keď vytiahneš na vojnu proti tvo
jim nepriateľom. a uvidíš jazdcov a vozy
a väčšie množstvo nepriateľského voj—
ska. jako ty máš. neboj sa ich: lebo Pán
Boh tvoj. ktorý tu vyviedol zo zeme
egyptskej. je s tebou.

2. A keď sa už približuje bitka. nech
vstúpi kňaz pred usporiadane vojsko a
takto nech hovori k ľudu:

3. Cuj lzraelu. vy dnes so svojim ne—
priatelom máte sa bit. nestrachuj sa va—
še srdce. nebojte sa, neustupujte. ani sa
ich neľakajte.

4. lebo Pan. vaš Boh. je v 'ptost'red
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vás, a bude za vás proti nepriatelom bo—
jovat. aby vá's z nebezpečenstva vy
Uhol.

5. Vodcovta tiež v každom hůie nech
volajú. aby to Vojskopocula: Kto |e ten
človek. ktorý vystavil nový dom a ne
posvätil ho? Nech ide a vráti sa do svoj
ho domu. aby snad neumrel v bitke, a
niekto iný ho neposvatii. (|. Mach. 3. 56.)

6. Kto je ten človek. ktorý vysadil
vinicu a ešte neučinii. aby bola k obec
nému úžitku. že by z nej všetci smeli
jest? Nech ide a vráti sa do svojho do
mu. aby snád neumrei v bitke. a niekto
iný jeho povinnost konal. '

7. Kto je ten človek ktorý zasnúbil!
si manželku a (ešte) nevzal ju? Nech ide,
a vráti sa do svojho domu. aby snád
nenmrel v bitke a niekto iný ju vzal.

8. A keď to povedajů, nech ešte ďa—
lej hovoria ludu: Kto je bojazliVý a la
kavého srdca? Nech ide a vráti sa do
svojho (tomu. aby nestrašil srdca svojich
bratov ako'|e sam strachom predesený.

(sud. 7 3.)

9. A keď zamlknu 'odcovia vojska.
a prestanú hovorit, nech každý svoje
húfy k bitke pripravi. ')

10. Keď pritiahneš k mestu. ) aby si
ho dobýval. ponúkni mu najprv pokoj.

11. Ked“ho prijme a otvorí tí brany.
všetok ľud. ktorý je v ňom. nech bude
'zachovaný. a nech tislúži pod daňou.

12. Keby však žiadnej smluty s te—'
bou uzavierat nechcelo. a počalo by boj
proti tebe. dobijaj ho.

13. A keď ho Pán Boh tvoj dá do
tvojej ruky, pobi všetko. čo je v ňom
pohlavia mužského. ostrim meča.

14. okrem žien a deti. hoviad a vše
tkého. čo ešte v meste jesto. Všetku ko—
risl' rozdei vojsku a jedz : koristi svo

älch nepriatelov. ktorú ti Pán Boh tvojdal.
15. Tak učiň všetkým mestám. ktoré

sú od teba velmi ďaleko a nie ša z

') l'iebm Nech predstavil I'udu vodcov hútov
') Nie Kananeiskemu.
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tých miest, ktoré máš za majetOk obdr
žat.

16. Ale z tých miest. ktoré ti dane
budú. dokonca žiadneho žiť nenechaj:

17. Ale pobi ostrím meča, tojest He—
tea a Amorrea & Kananea, Ferezea a
Hevea a Jebuzea. jako ti prikázal Pán
Boh tvoj:

18. aby vas snád neučili činit všetky
tie ohavnosti. ktoré oni činili pre svojich
bohov a hrošili by ste proti Pánu. svoj—
mu Bohu.

19. Keď oblieha! budes niektoré mes
to za dlhý čas a ohradami obtočlš. aby
si ho dobi1.nevytinaj stromov. skto—
rých môže sa jest. ani sekerami okolite—
ho kraju nenivoč: lebo je strom a nie
človek a nemôže proti tebe rozmnožiť
pocet bojovnikov. (Vyššie ?. |.)

20. Avšak stromy. ktoré nie sú ovoc—
né. ale divé a k iným potrebám súce. tie
vytinaj. rob z nich válečné nástroje.
kým si nepodmaniš mesto. ktoré je s te
hou v boji.

HLAVA 21.

R'oziictn.lpreddsy pre súkromný život.

1. Keď v zemi. ktorú ti Pán Boh tvoj
daVa najdené bude telo zabiteho člo
veka a nevedelo by sa. kto je vinný
vraždy.

2. nech vyjdú tvoji Starši & sudco
vin') a odmerajú diaľku od miesta mŕt
voly ku všetkým mestám v okoli:

3. a ktoré za bližšie od ostatných
uznajú. toho mosta starší. [nech vezmú
jalovica zo stáda. ktorá ešte netahaia v
jarme, ani zeme nekrájaia radlicou.

4. a vyvedú ju do doliny ostrej a
skalnatej. ktorá nikdy orana nebolo. ani
semena neprijala: a tam nech sotnú šiju
jalovice.

5. Potom nech pristúpia kňazi. syno
via Levi. ktorých v_vvolilPán Boh tvoj.
aby mu slúžili a v jeho mene požehna—

'l Tých miest. ktoré talla v únii ubitého: tým
zabezpečnie sa nestrannicke pokračovanie.
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vali a dla ich slova aby každá záleži- jednu milúa druhú nemilú, i splodily by
tost. a čo je čisté, alebo nečisté. súdené z neho deti a bol by syn nemilej prvo—
bolo.')

6. A staršl toho mesta nech prijdú k
rodeným,

16. keby chcel svoj majetok medzi
zabitému, i nech umyjú svoje ruky nad svojich synov rozdeliť: nebude môcťsy
jalovicou, ktorá v doline zabitá bola, novi milej dat právo prvorodenstva a

7. a povedia: Naše ruky nevylialylprednost pred synom nemilej,
tejto krvi, ani naše oči nevidely. *)

8. Milostivý bud ludu svojmu izra—
elskému, ktorý si vykúpil, Pane, a nepri
čltaj krvi nevinnej“) svojmu ludu izracl-i
skému. A odňatá bude od nich vina tej
krvi:

9. A ty oslobodený budeš od krvi ne
vinného, ktorá vyliata bola, ked učinlš,
čo prikázal Pán.')

10. Keď vytiahneš na vojnu proti
svojim nepriatelom, a dá ich Pán Boh
tvoj do tvojej ruky, a zajal by si ich

ll. a videl by si v počte zajatých
peknú ženu?) a zamiluješ ju, a chceš si
ju vziat za manželku.

12. prived' ju do domu svojho. nech
si ostrihá vlasy a obreže nechty,“)

l3. a složl rúcho, v ktorom si ju za—
jal: potom nech zostane v tvojom dome
a oplakáva svojho otca a matku za je—
den mesiac: a potom vojdi k nej a obcuj
s ňou a bude tvojou manželkou.

14. Keby ti potom odpadla od srdca,
prepust ju svobodnú nemôžeš ju ani
predat za peniaze.) ani utlačovat mo
cou,) lebo si ju ponížil.

15. Keby mal muž dve manželky,

') Mehr: Podľa Ich vypoved! súdlt sa budú
vlellké rozoprv : každárrana.

') Tak nemohll sme mu pomôcť a nemáme
žiadnej |l|||- na jeho smrti.

Iny. vraž .ktorou neznámy Clovek Vrlhl
túto nevinnú krv ľudskú.

) Her.h-A || odnlmes krv nevinného : pro
atrledku svojho. keď učlnl do preňho je pred
očima. Pánovy

') Nle z Kananejských.
')NNle na znamenie smútku. ale : orla" o

člstenia.
') Jako otrokyňn.
') Ani ty jn nesmle! zadržať || seba jako otro—

kyl'ua. ——Boh dovolll manželské rozlúčenle. aby
väčšie zlč zamedzil. čo pri tom surovom ľade
ľahko povstať mohlo. Ale Kristus ustanovil man
želstvn za nerozlučltel'ne. čo kresťania jako do—
konaoe dletkv Božle zachovat malú.

17. ale syna ncmilej nech uzná za
lprvorodeného a nech mu dá z toho, čo
má, všetko dvojnásobne: lebo on je po—
čiatok jeho deti a jemu prislúcha prvo—
rodenstvo.

18. Keby splodil človek syna vzdoro—
vitého a rlezbedného. ktorý by neposlú—
chal rozkaZu otca alebo matky, ba ani
trestaný nechcel by poslúchať:

19. nech ho vezmú a zavedú ku star—
šlm toho mesta, a ku bráne súdu,

20. a nech im rieknu: Tento náš syn
nezbedný a vzdorovitý na naše napoml
nania nič nedbá, oddáva sa obžerstvu
a smilstvu a hýreniu.

Zl. A ľud mesta nech ho hkameňuje:
a nech zomrie,') aby ste odňali zlé „z
prostred vás, a všetok Izrael to počula
bál sa.

22. Keby sa človek dopustil hriechu.
ktorý má byť smrťou trestaný, a odsú
dený na šibenicuz')

23. nech jeho mŕtve telo nezostane“)
na dreve, ale hneď toho dňa ho pocho
vaj. lebo zlorečený je od Boha, kto visí
na dreve: a nijako nepoškvrň svojej
zeme. ktorú ti Pán Boh tvoj dáva za
majetok. (Gal. 3. 13.)

') () blaho svojej tamllle dbat náležalo otcov):
on musel mat | Práve odstraňovať všetko. &) by
blahu tažko poskodit mohlo. Dospelý svn. ktorý
nechcel znáht-nauomtnatnanl otcových. moholopustit
dom otcovský. jako to márnotratný svn učlnlLKeď
vsetky namáhanla rodičov u neposlušného. uraza—
júceho syna darobne boly. mali právo. ale vo
vlnnosť. žalovať syna u sudcov. Otecl matka
masell žalovat a musell mat dvoch svedkov. Na—

Wrovanle: čl rodičiatoho „na peč
llve v1.chovávall. čl mu dobrý priklad a snaslteľnč
napomlnanla dávall. Ked sa o jednej z tých veci
dalo mhybovat. svnovi dostalo sa sudcovSkeho
pokarhanln.

') Na hanbu a výstrahu.
') Ce: noc.
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HLAVA 22.

iné rozlične zákony

l. Neuvid hovada alebo ovce svojho
brata') blúdit, tak že by si ich obišiel;
.ale prived ich k svojmu bratovi.

(ll. Mojž. 23. 4.)

2. A keby nebol blízky tvoj brat, a
neznal by si ho: zaved' ich do svojho .to—.
mu a nech budú u teba, kým by ich tvoj
brat zas nedostal.

3. Tak učih s oslom a s rúchom a s
každou vecou svojho brata, která sa
ztratila: ak ju najdeš, nezanedbaj ju jako
cudziu.

4. Keď vidiš, že osol tvojho brata
alebo vôl padol na ceste. neopovrhni,
ale zdvihni ho s nim.

5. Zena nech sa neoblieka do rúcha
mužského,“ ani muž nech nenosí odevu
ženskú: lebo ohavný je u Boha, kto to
činí.

6. Keby si idúc po ceste na strome
alebo na zemi hniezdo vtáčie našiel a
matku sediacu na mladych alebo na vaj—
c'ach: nevezmi jej s mladými,“)

7. ale ju nechaj odletel. a zadrž si
mladé: aby ti dobre bolo a aby si za
dlhý čas žil.

8. Keby si staval novy dom, sprav
zábradlie okolo strechy)) aby_ nebola
vyliata krv v tvojom dome, a bol by si
vinný, keby niekto padol a dolu sa svalil.

9. Neposej svoje vinice druhým se
menom: abyi semeno. ktoré si sial, í ú
roda z vinice spolu neboly posvätné.“)

m. Neor volom a oslom spolu.
11. Neodievaj sa rúchom, ktoré je z

vlny a ľanu sotkane.
12. Na krajoch svojho plášťa. ktorým

. ') lzraelltu.
') Zena nech “to menej noc muz vystupuje

svevol'ne : prlrodzeuosti. ktorú Bob ustanovil a

nťch nestiera prirodzených hraníc svojho pohlava.
') Tp by sa rovnalo vykvnoleulu.
') Vo východných krajoch so strechv na do

moch ploche. tak to sa po nlch prechadzat môže.
') Aby : pokuty svätyni neprepadlv.
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sa odievaš, na štyroch rohoch sprav si
strapce. (lV.Molž.13.38.)

13. Keby niekto vzal si ženu, a po—
tom mal by ju v nenávisti,

14. a hľadal by pruhmi, ako by
ju prepustil, vyčítajúc jej meno najhor
šie a povedal by: Túto ženu som si vzal
a keď som všiel k nej, nenašiel som ju

pannou.
15. Teda nech ju vezmú jej otec a

'matka a prinesú sebou znamenie jej pa
nenstva ku starším mesta, ktorí sú v
bráne:

16. a otec nech povie: Dcéru svoju
dal som tomuto za manželku: na ktorú
on, poneváč ju nenávidí,

17. sháňa meno najhoršie a hovorí:
Nenašiel som tvoju dcéru pannou: a
hla, toto je znamenie panenstva mojej
dcéry: a nech roztiahnu rúcho to pred
staršími mesta:

18. Teda nech starší toho mesta chy
tia muža a zbijú ho.

19. A na to uložia mu pokutu, sto
sikl'ov striebra, ktoré nech da otcovi
dievčaťa: lebo rozchýril meno najhor—
šie o panne izraelskej: i nech ju má za
manželku a nesmie ju prepustil po vše
tky dni svojho života.

20. Ale keby bola pravda, čo vytý
ka, a pri dievčati nie je najdené pauen:
stvo: 1

21. nech ju vyhodia von predo dvere
domu jej otca a ukamenujú mužovia toho
mesta a zomre: lebo sa dopustila našla
chetnosti v lzraeli, že smilnila v dome
svojho otca, a tak odstrániš zlé z pro
stred seba.

22. Keby muž obcoval s manželkou
druhého, obidvaja nech umrú. tojest cu
dzoložnlk i cudzoložnica, a odstráni!
zlé z izraela. (lll. Moiž. 20. 10.)

23. Jestli si muž dievča pannu zasnú
bil a našiel by ju niekto v meste a ob—
coval by s ňou.

24. vyved oboch ku bráne mestskej
a ukamenujte ich: dievča. že nekričalo.
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keď bolo v meste: muža, že ponížil man
želku blížneho svojho: a odstrániš zlé
z prostred seba.

25. Keby však na poli našiel muž
dievča.,ktoré je zasnúbená, a učiniac jej
násilie obcoval by s ňou. on nech Zo
mre sám:

26. dievča nech nič netrpí, nie je
hodná smrti: lebo jako zbojník povstáva
proti svojmu bratovi a zabije jeho dušu,
tak i dievča utrpelo.

27. Sama bola na poli: kričala. ne—
bolo tam nikoho, kto by ju oslo
hodil.

28. Keby našiel muž dievča pannou,
ktorá nemá ženícha, a násilie jej učinil,
a vec prišla by k súduz')

29. nech ten, ktorý obcoval s ňou.
dá otcovi dievčaťa pátdesiat siklov strie
bra a ona nech bude jeho manželkou.
lebo ju ponížil: nebude ju môcť prepu—
stit po všetky dni svojho života.

30. Ziaden nech si neberie manželky
svojho otca.-') a nedvíha jej prikrytia.

(ll. Moji. 22. U.)

HLAVA 23.

Varovanie od rôznych hriechov.

l. Kleštenec so stlčenými alebo vy—
rezávanými nárokami alebo rezaným
srydlivým tidom nech nevojde do obce
Pánovej. ")

2 Mamzer, tojest zo smilnice zrode—
ný, nech nevojde do obce Pánovej až'
do desiateho pokolenia.

3. Ammoníti a Moabiti ani po dnia
tum pokolení nech nevojdu do obce Pa
novej. až na veky: (Neit. l3, t.)

4. preto že nechceli proti vam vyjst
s chlebom a vodou na ceste, keď ste vy—
šll z Egypta: a že najali proti tebe Ba

'l Hehr.: : boli hv postihnutí
.) S\ojej mlcoclu'.
*) Kleštenel. ktori ľudskou rukou holl zmrzl

čeni. ncmall požhal občianske práva vyvolené—
ho ľudu. aby tak vyznamenania sa dusevni do
kon-imt ku ktorej sa l'ud Bodl má mumžovat.
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láma, syna Beorovho. z Mezopotánie
sýrskej, aby ta preklial:

(IV. Moji. 22. 5; Joz. 24, 9.)

5. a Pán Boh tvoj nechcel slyšat Ba
lam, a obrátil jeho kliatbu na tvoje po.—
žehnanie, preto, že (a miloval.

6. Neuzavieraj s nimi pokoja, ani ne—
hladaj ich dobrého po všetky dni svojho
života na veky.

7. Nemaj v ošklivosti ldumejčana,
lebo je tvoj brat: ani Egyptčana. lebo
si bol prichodzim v zemi jeho.

8. Ktorí sa z nich narodia, v tretom
pokolení nech vojdú do obce Pá—
novej.

9. Ked' vytiahneš na vojnu proti sve—»
jim nepriatelom, chráň sa všelikej zlej
vec|.

10. Keby bol medzi vami človek,
ktorý sa nočným snom poškvrnil. nech
vyjde von zo stanov

ll. a nevojde do nich, kým sa k ve
čeru vodou nejtmyje: a po západe sln—
ka nech zase vojde do stanov.

l2. Maj von stánami miesto. na
ktoré by si vyc ádzal na potrebu pri
rodzenú.

l3. A nos lopatku za pásom: a ked
si tam sadat budeš. pokop dokola a vy
hrabanou zemou prikry to,

14. od čoho si sa oblabčil: (lebo Pán
Boh tvoj chodí medzi stánami, aby ta
vytrhol a dal ti tvojich nepriateľov) a
nech sú tvoje stany sväté. a žiadnej
mrzkosti nech sa v nich nenájde. aby

.ta neopustil.
15. Služobnika, ktorý k tebe') utie—

kol, nevydaj jeho pánovi.
16. Nech býva s tebou na mieste,

ktoré sa mu ľúbi, a v niektorom z tvo
jich miat nech zostane: a nezarmu—
cuj ho.

17. Nech nebude smilnica žiadna z
dcér izraelských. ani smilník zo synov
izraelských.

18. Neobetuj mzdy smilnice. ani

') K tebe lzraelltm-i. z cuduho národu.
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mzdy psa ) v dome Pána Boha svojho.
čokoľvek je to. čo Si Sľĺibil:lebo pred
Pánom Bohom tvojim je to oboje ohav—.
nosť.

19 Nepožičiavaj svojmu bratovi na'
úroky anipeňazl, ani obilia. ani ktorej—
koľvek inej veci: (lll. Mojž. 25. 37.)

20. ale cudziemu. Svojmu však bra—
tovi požičaj to bez úrokov. čoho potre
buje. aby ťa požehnal Pán Boh tvoi v
každom tvojom skutku v zemi, do kto
rej vojdes, aby si ju obdržal.

21. Keď sľub učinlš Pánu Bohu svoj—
mu. nemeškaj ho splniť; lebo ho poža—
dovať bude Pán Boh tvoj; a ked budeš
meškať. bude ti počítané za hriech.

22. Jestliže nechceš sľubovať. budeš
bez hriechu.

23. Ale čo raz vyšlo z tvojich úst.
to zachovaj a učiň. ako. si sľúbil Pánu
Bohu svojmu. a zvláštnej vôle a svo
jími listy si hovoril.

24. Ket! vojdeš do vinice svojho bliž—
neho. jedz hrozno. koľko sa ti bude ľú—
biť. ale von nevynášaj so sebou ničoho.

25. Keď vojde?) do obilia svojho
priateľa. natrbaj klasov a rukou vymrv,
ale srpom nesmieč žať.)

HLAVA 24.

Pokračovanie

l. Keby si človek vzal manželku a
mal by ju a nenašla by milosti pred je
ho očima pre nejakú mrzkosť: nech na
piše priepustný') list a dal ho do jej ru

') Mzdy za ohnvný hriech aodomeltý. Pohania
za mzdu oddáva" sa tejto ohavnosti. a tak zl
siranú mzdu nbeim-zivaii chrámu mitm boha.

') Nle úmyselne. ale náhodou.
') Nikto zó svätého ľudu nesmie bez pomoci

trpieť hlad a amid: ale zaopatrovat sa z cudzie—
ho do predku sa nesmie.

') Prepdlťanle manželiek má byť obmedzene.
Mandel nesmie ! hociaku) príčiny preoustit a keď
mi právnu príčinu. musi zachovať Ne formality.

Ile musí na osvedčil. aby svoboda k uza
vretiu- nove'ho manželstva bola odôvodnená a ke
by sa ! toto lakokol'vek rozišla. abv ima proti

požiadavkám prvého jej manžela bola zabezpe—čen .
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;ky, a nech ju prepusti zo. svojho
domu. (Mat. &.31:19 7- Marek to. 4.)

2. A ked odišla & za druhého muža
sa vydala.

3. a ten tiež by ju nenávidel a dal
by jej priepustný list a prepustil by ju
zo svojho domu. alebo by umrel:

4. nebude ju môcť prvý manžel zase
vziať za manželku: lebo poškvrnená' je a
ošklivou sa stala pred Pánom;' ) nedaj
zlueši! tvojej žene. ktorú ti Pán Boh
tvo_j dáva za majetok.

5. Keď si človek nedávno vzal man
želku, nech nejde na vojnu. ani nech sa
na neho žiadna obecná ťarcha nekladie.
ale nech bez viny zostane doma. aby
za jeden rok veselil sa zo svojou man—
želkou. (VYŠŠ|:. 20. 7.)

(|. Nevami na záloh spodného a
vrchného žernova. lebo svoju dušu t_i
zalozil.)

7. Keby zastihnuiý bol pri tom nie—
kto, že proti svojmu bratovi zo synov
izraelských úklady stroji, a za peniaze
ho predal.“) nech bude zabitý. ;. ty od—
stráň zlé z prostred seba.ť|i. Moji. 21. 16.

ti. Dávaj pilne pozor na seba. ab
si neupadol do rany malomocenstva.)
ale čiň všetko. čo ťa naučia kňazi ie,

'vltskeho pokolenia dľa toho, čo som im
,prikázal, a vyplň to starostlive.

9. Pamätaj na to. čo učinil Pán Boh
váš Marii na ceste. keď ste vychádzali
z Egypta. uv. Moiž. na. to.)

') Hebr: Lebo to labv sa vrátila k prvemu
mužovi) je ohavnost pred Pánom. Blizko bolo
by podozrenie že prvý muž ani nemyslel na
skutočný rozvod. ale že len chcel dovollt men—
žitie svojej ženy: — alebo bola to pokuta za
prenáhlenle.

') Ked blížnemu Vezme! ručný mlvn. km
mu je potrebný k udržaniu zivota. lebo laka si
bez neho namele na chlieb? to toľko znamená.
jakobysimuzlvotdodlohuvui.

') rit—br.:Keby brata ukradol a ho za sluzeb
nlka uzivzil a predal. — Mysli sa na predanie do
cudziny. tak. že by ůbohý vytrhnutý bol : izra—
elskei spdočnostl: skutok. ktorý sa vražde rovná.

') "obr.: Dai pozor pri rane malunoeemtva.
aby si uchoval pilne a činil váetlto ako vás budú
učiť kňazi. Leviti iako vám prikazujem. tak za—
chovalte a tak člnte.
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10. Keď požadovať budeš od svojho neposbieraj pozostalých strapcov. ale
bllžného nejakú vec. ktorú ti je dlžen. nech sa dostanú prichodziemu. sirote a
nevojdi do jeho domu. aby si záloh vdove.
vzal: 22. Pamätaj, že i ty si slúžil v E

11. ale stoj vonku a on nech ti vy- gypte. a preto ti prikazujem. aby si to
nesie. čo bude mat. učinil.

12. A keď je chudobný. nech nepre—
trocuje u teba záloh. (ll. M012.12. za.) HLAVA 25.

13. Ale hned mu ho vrat pred zapa- _ _
dom slnka. aby vo svojom rúchu spalf) () spravodlivosti sude; o vzbudenl semena
a teba pôžehná'val &ty aby si_mal spra— s\ojmu bratovi: a iné zákony.
vedlnost pred Pánom Bohom tvojim. 1. Keby bola rozopra medzi niekto

14. Neodopri mzdy núdznemu a chu- rými a odvolali by sa na sudcov. nech
dobnému svojmu bratovi, ani pricho- tomu, kohozaspravedlivého uznajú. da
dziemu. ktorý s tebou býva v zemi. a jú palmu spravedlivosti:') koho za bez—
je v tvojich bránach: božneho. toho nech pre bezbožnost od

(m. Mojž. 19, 13: Tob. 4. 15.) súdia,

15. Ale hned toho dňa daj mu mzdu! 2. Ale ked vidia, že vinný hodný je
za jeho prACepred západom slnka. lebo tbitia, nech ho kažu položil a pred se—
chudobný je. a tým sa živí: aby nevo—iboubit. [)ľa miery previnenia nech bu
lai proti tebe k Pánovi, a pokladané by ;de 1 počet úderov.
ti bolo za hriech. 3. Avšak tak. aby od štyridsať viac

16. Nech nebudu otcovia usmrcovanl úderov nebolo: aby tvoj brat škarede
za synov.-') ani synovia za otcov. ale dosekaný neodišiel pred tvojimi očam'.
každý nech za svoj hriech zomiera. . (ll. Kor. 11.24)
"V. Král. M. 6: ll. Par. 25. 4; Buch. 18.20.) 4, Nezaviaž úst volu tlačiacemu 'na

17. Neprevracaj prdva prichodziemu holohumnici tvoje obilie.?)
a sirote, ani neber do zálohu odevu (i. Kor- 9. 9: 1-Tim 5» lS)
vdovy. 5. Keby bratia spolu bývali a umrel

18. Pamätaj. že si slúžil v Egypte, by jeden z nich bez deti, manželka toho
že (a vyslobodil Pán Boh tvoj odtiaľ. mŕtveho nech sa nevydá za druheho:
Preto ti prikazujem. aby si činil toto: ale nech lll vezme jeho brat a vzbudí Sk'

19. Ked budeš žat obilie na svojom meno svojho brata. )
poli. a zabudol by si tam niektorý snop. ' (Mat. 22. 27: Marek 12 19: Luk--Hl.-28)
nevracaj sa. aby si ho vzal: ale nechaj. 6. a prvorodeného syna z nejmnech
nech si ho vezme prichodzl a sirota a'jehď) menom nazve. aby jeho meno
vdova. aby ta Pán Boh tvoj požehnal nezmizlo z lzraela.
pri každej praci tvojich rúk. 7. Keby však nechcel vziat manžel

20. Keď budeš sberat ovocie olivo- ku svojho brata. ktorá mu právom pri
vé. nevracaj sa. aby si posbieral čo zo
stane na stromoch: ale nechai prícho. ') 7.1spravodlivéhoČi nevinného\!th
dziemu sirote & vdove ') Stari mlesto mlateniavytlaeovall vyliahovali obilie dobytkom. Keď a Boh tak stara o

21. Keď budeš oberat tvoju vinicu. zvierata. čim viac start sa o ľudi!
')Toto je takzvané manželstvo levlratake.

dľa ktoreho bezdetná vdovu povinný bol vzlat
') Chudobní dávali dn zálohu svoje vrchné rú- za ženu brat nebohého muza. aby tak jeho meno

cho. ktorým sa ldúc sna! vrlkrývali. čoho bolo nov|htnulo : rodlnm majetok do rúk cudzich
treba vo východných krajoch. kde noci bývajú neprišiel. len bratia. ai'novla jedneho otca boli
chladu povinnl: lebo išlo o otcovske dedlctvo. »

') Aki nin cui un|.o\:|i u snrmvch národov- ') Zomreléhn.



DEUTERONOMIUM

chodí, nech ide žena ku bráne mesta a
nech požiada starších a povie: Brat
môjho muža nechce vzbudiť meno svoj
ho brata v Izraeli: ani mňa vziať za
manželku. (Rut 4. 5.)

8. Hned nech ho dajú predvolať a
nech sa ho pýtajú. Ak odpovie: Ne
chcem ju za manželku vziať:

9. nech pristúpi žena k nemu pred
staršími a nech stiahne obuv s jeho no
hy,') a napíuje mu do tvári a povie:
Tak nech sa stane človekovi. ktorý ne—
buduje domu svojho brata.

10. A nech bude zvané jeho meno
v- Izraeli: Dombosého.

ll. Keby mali dvaja mužovia svadu
medzi sebou. a dali by sa jeden s dru—
hým do bitky a manželka jedneho chce
la by svojho muža vytrhnúť z ruky_sii—
nejšieho. a vystreia by ruku a chytila
by ho za jeho hanbu:

l2. odtni jej ruku a nenakíoii sa k nej
žiadnym mllosrdenstvom.

13. Nemaj vo svojom vrecku rozlič
ných závaží. väčšieho a menšieho?)

l4. Ani nech v tvojom dome nebude
korec“) väčší a menší.

l5. Váhu maj spravedlivú a pravdi
vú. a tvoja miera nech je rovnaká a
pravá: aby si dlho žil na zemi. ktorú ti
Pán Boh tvoj dáva.

16. Lebo oškliví sa tvojmu Pánovi
ten, kto to činí a protiví sa mu každá
nespravedlivosť.

l7. Pamätaj na to. čo ti učinil Ama—
lek na ceste. ked' si šiel z Egypta.

(ll. Molž. 17. 8.)

18. Jako vyšiel proti tebe: a zad
ných tvojho vojska. ktorí unavení na
zadku ostali. pobil. keď ty si bol hladom
a trampotami strápený. a nebál sa Boha.

(Judlt 4. 13.)

19. Preto keď ti Pán Boh tvoj dá od—
počinutie a podmaní všetky okolité ná—

') Vůuue obuví je znamením zrieknutia a
práva.

') Väčšieho ku kúpe. menšieho k predaju.
') Eta. miera na suché vecí. ovocia.
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rody zemí. ktorú ti sľúbil: vyhlad jeho
meno pod nebom. Hlad. aby si na to
nezabudol.

HLAVA 26.

U prvotinách :: desiatkoch.

]. A keď vojdeš do zeme. ktorú ti
Pán Boh tvoj dáva, aby si ňou vládol
a opanajaš ju a bývať budeš v nej:

2. vezmi zo všetkých svojich úrod
prvotiny, a vlož ich do koša a id na
miesto. ktoré Pán Boh tvoj vyvolil, aby
tam vzývané bolo jeho meno:

3. a pristup ku kňazovi. ktorý bude
v tých dňoch, a povedz mu: Vyznávam
dnes pred Pánom Bohom tvojim. že
som vošiel do zeme, o ktorej prisahal
našim otcom. že ju dá nám.

4. A kňaz nech vezme koš z tvojej
ruky. postaví ho pred oltár Pána Boha
tvojho:

5. a ty hovor pred obličajom Pána
Boha svojho: Syrský prenasledoval
môjho otca. ktorý sišiel do Egypta a
tam bol ako príchodzí vo veľmi malom
počte: ale vzriastol na lud veľký :\ mo
hutný bez počtu.

6. A trápili nás Egyptčania a prena—
sledovali nás a kládli na nás preťažké
bremená:

7. a volali sme na Pána Boha na
šich otcov. ktOrý nás vyslyšal a shíia—
dol na naše uníženie a na našu prácu
'a súženie:

8. a vyviedol nás z Egypta v ruke
silnej a v ramene vystretom. v preve
likom strachu. v znameniach i zázra
koch:

9. a priviedol nás na miesto toto a
dal nám túto zem mliekom a medom te—
kúcu.

10. A preto teraz prinášam prvotiny
úrody zeme. ktorú mi dal Pan. —- A
nechaj ich pred obličajom Pána Boha
svojho :: pokloň sa Pánu Bohu svojmu.

ll. A hoduj vo všetkých dobrých ve
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cinch, ktoré dal Pán Boh tvoj tehei tvoj—_
mu domu. ty a Levíta a prichodzí, kto
rý je s tebou.

12. Keď vyplniš desiatky zo všetkých
svojich úrod. tretieho roku. (roku) de—
siatkov. daj Levítovi a prichodziemu a
sirote a vdove, aby jedli v tvojich brá—
nach a nasýtili sa:

13. A hovor pred obličajom Pána
Boha svojho: Vyniesol som. čo bolo
posvätené, z môjho domu. a dal som
to Levítovi a príchodziemu a sirote i
vdove. jako si mi prikázal: nepreitúpd
som tvojho prikázania, ani som neza
budol na tvoj rozkaz. (Vyššie 14. 29.)

14. Nejedol som z toho vo svojom
smútku. ani som ich neoddelil v jakej
koľvek nečistote, ani som nevynalozil
ničoho z nich na pohrab.') Poslúchol
som hlasu Pána Boha môjho a učinil
som všetko, jako __simi prikázal.

15. Shliadni so svojej svätyne a s vy—
sokého nebeského príbytku a požehnaj
ludu svojmu izraelskému i zemi. ktorú
si nám dal. ako si našim otcom prisahal,
zemi mliekom a medom tekúcej.

uw. 63. |5; Baruch 2. 16.)

16. Dnes ti Pán Boh tvoj prikázal,
aby si činil tieto prikázania a súdy. a
aby si ich zachovával a plnil zce
lého svojho srdca a z celej svojej
duše.

17. Dnes vyvolil si Pána. aby ti bol
za Boha a aby si chodil po jeho cestách
a zachovával jeho ustanovenia. a pri
kázania a práva a poslúchal jeho roza
kaz.

18. A Pán vyvolil dnes teba. aby si
mu bol ludom zvláštnym, ako tí hovoril
a aby si zachovával všetky jeho priká—
zania. (Vyššie 14. 2.)

19. A aby som ta vyvýšil nad vše
tky národy. ktoré stvoril, k svojej chvá
13-a cti, a sláve: aby si bol svätý lud
Pána. svojho Boha. jako hovoril.

')Rozumol: 'lieto pnutiny molel úrody iako
posvlltene nehm al som od všetkel nečistoty zá
Rovnej menovite od nečistoty nohrabnel
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HLAVA 27.

Vyhlásenie zákona s jeho požehnaním
a kliatbou.

1. A Mojžiš a starší izraelskí priká—
zali ľudu a riekli: Zachovávajte všetky
prikázania, ktoré vám dnes prikazu—
jem.

2. A keď prejdete cez Jordán do ze
me. ktorú ti Pán Boh tvoj dáva. postav
veliká kamene a vápnom ich uhlad.

3. aby si mohol na ne napísat všetky
slová tohoto zákona,') ked prejdaš .lor—
dán: aby si vošiel do zeme, ktorú ti
Pán Boh tvoj dáva. do zeme mliekom
a medom tekúcej, ako prisahal tvojim
otcom.

4. Keď teda prejdete Jordán. postav.
tc kamene a ktorých vám ja dnes “pri.
kazujem, na hore Hebal, a uhíad ich
vápnom:

5. a vybuduj tam oltár Pánu Bohu
svojmu z kameňov. ktorých sa železo
nedotklo,

6. a z kameňov nekresaných a nevy—
hradených, a obetuj na ňom zápalné o
beti Pánu Bohu svojmu:

?. a obetuj i obeti pokojné, a jedz
tam a hoduj pred Pánom Bohom svo
jim.

8. A napíš na tie kamene všetky slo
vá tohoto zákona zretelne a jasne.

9. A hovorili Mojžiš a kňazi levltske
ho pokolenia ku všetkému Izraelu: Po
zoruj a počuj. Izraelu: Dnes si sa stal
ludom Pána Boha svojho.!)

10. Poslúchaj jeho hlas a čiň jeho
prikázania a práva. ktoré ti ja prikazu—
jem.

11. A Mojžiš prikázal ludu toho dňa
a hovoril:

12. keď prejdete Jordán. títo nech sa
postavia na hore Garizim. aby žehnali

') Zákona. ktorý sa i vo v 26. spomina. ted:
iste odsek (|. 1—7. 11. ako znamenie obmvenel
smluvv ktorý Jozue skrátený : pdehnanlaml ||
kliatbrtml čítal (loz. 9. 32): dľa Iných len onie—
hnania a kliatby.

'l Skrze obnovenie sniluvv.
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ľudu: Simeon. Levi. Juda. lzachar. .Io
zet a Beniamin.')

13. A naproti, na hore Hebai. nech
sa postavia. aby mu zlorečili. tito: Ru
ben, Gád a Asser a Zabulon. Dan a Nei—
tali.

14. A Levltř) nech vyhlasujú. a ho—
voria ku všetkým mužom izraelským vy
sokým hlasom: (Dan. 9. ll.) 

15. Zlorečený človek. ktorý robi vy
rezávaný alebo liaty obraz, ohavnost
pre Pána. dielo rúk remeselníkov. a po
staví ho v skryte, a všetok l'ud nech od-'
povedá a riekne: Amen.

l6. Zlorečený. kto necti svojho otca
a matky a všetok lud nech riekne: A—
men.

l7. Zlorečený, kto prenáša medzníky
svojho bližného a všetok lud nech riek—
ne: Amen.

18. Zlorečeny'. kto zavádza slepého.
aby blúdil na ceste. a všetok l'ud nech
riekne: Amen.

l9. Zlorečený. kto prevracia právo
príchodzieho. siroty a vdovy. a všetok
lud nech riekne: Amen.

20. Zlorečený. kto ohcuje s manžel
kou svojho otca a odkrýva prikrytie
jeho lože. a všetok l'ud nech riekne:
Amen.

Zl. Ziorečený, kto obcuje s ktorým
koľvek hovädom. a všetok lud nech riek
ne: Amen.

22. Zlorečený. kto obcuje so svojou
sestrou. dcérou svojho otca. alebo svo
jej matky. a všetok ľud nech riekne:
Amen.

23. Zlorečený. kto obcuje so svojou
svokrou, a všetok lud nech riekne: A
men.

') Z olenla týchto šest Datriarchov pochá
dzalúcl udla mail stáť na hore Oarizlm :\ slo—
vom Amen mali potvrdil žehnanla. ktoré Vyrie—
kall Levltl a kňazi stolár.! s archou úmluvy v do—
llne. Na druhej strane tejto doliny na hore He
bal postavili sa ľudia z ostatných šest pokolenl.
ktori mll odvotávat Ana-n na preklinanla.

týmto spôsobom obnovlll Izraeliti smluvu s Boom.
') K tomu ustanovení.
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24. Zlorečený. kto potajomne zabije
svojho blížneho. a všetok lud nech riek
ne:

25. Zlorečený. kto berie dary. aby
zabil dušu nevinnej krvi. a všetok ľud
nech riekne: Amen.

26. Zloreůený. kto nezostáva v re
čiach tohoto zákona. a skutkom ich ne
plnl. a všetok lud nech rielme: Amen.vm ' ' Wn—J

HLAVA 28. '

Požehnanie Božie poslušným. kliatba nepo
slušným.

[. Ale ked poslúchať budeš hlas Pá
na Boha svojho. že učinlš a zachováš
všetky jeho prikázania. ktoré ti ja dnes
prikazujem. vyvýši ta Pán Boh tvoj nad
všetky národy. ktoré žijú na zemi.

(lll .Molž. 26. 3.)
2. A prijdú na teba všetky tieto po

žehnania a dostanú sa ti: keď len po
slušný budeš jeho prikázaniam.

..i Požehnanj' budeš v meste a po—
žehnaný na poli.

4. Požehuaný plod tvojho života a
úroda tvojej zeme. i plod tvojho statku.
stáda tvojho velkeho dobytku a ovčiar
ne tvojich oviec.

5. Požchnané tvoje stodoly a pože—
hnané tvoje zásoby.

6. Požehnaný budeš. ked vchádza!
i keď vychádzašf)

7. Dá Pán. že tvoji nepriatelia. ktori
povstanú proti tebe, porazenl budú pred
tvojim obličajom: jednou cestou prijdú
proti tebe. a siedmimi utekat budú pred
tebou.

8. Sošie Pán požehnanie na tvoje
pivnice a na všetky práce tvojich rúk:
i požehná ta v zemi. ktorú obdržlš.

9. Pozdvihne ta Pán za svoj svatý
lud ako ti prisahal: ked budeš zachová
vat prikázania Pána Boha svojho &
chodit.po jeho cestách.

10. A uvidia všetky národy zeme. že

'! Keď niečo podnikali \ keď tu Výkon“.
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meno Pánovo bolo vzývané nad tebou
a bát sa ťa budú.

ll. Pán učini, že budeš mať hojnosť
všetkého dobrého, plodu svojho života
i plodu svojho statku, úrody svojej ze—
me, o ktorej prisahal Pán tvojim otcom,
že ju tebe dá. '

12. Svoj najlepši poklad, nebo, otvo
rl Pán, aby vydalo dážď tvojej zemi v
čase svojom: :: požehná všetkým prá
cam tvojich rúk. A požičiavať budeš
mnohým národom a sám od žiadneho|
nepožičiaš.

13. Za hlavu a nie za chvost ustano
vi ťa Pán: a budeš vždy hore a nie do
lu: ale len keď budeš poslúchať prikáza
nia Pána Boha svojho, ktoré ti ja-dnes
prikazujem a ich zachbvávať a člniť', '

14. a neodchýliš sa od nich ani na
pravo, ani na ľavo, a nebudeš nasledo
vať bohov cudzich ani ich ctiť.

15. Ale ked nebudeš chcieť poslúchať
hlas Pána Boha svojho, aby si zachová
val a činil všetky jeho prikázania a u—
stanovenia. ktoré ti ja dnes prikazujem,
prijdú na teba tieto všetky kliatby a za—
chvátia ťa.

16. Zlorečený bude! v meste, zlore!
čený na poli.

17. Zlorečená tvoja stodola a zlore
čené tvoje zásoby.

18. Zlorečený plod tvojho života a
úroda tvojej zeme. stáda tvojich hoviad.
a kŕdle tvojich oviec.

19. Zlorečený budeš. keď vchádza!
a zlorečený, keď vychádzaš.

20. l'llad a nedostatok') pošle Pán na
teba a trestanie na všetky tvoje práce,
ktoré konášz'dokým ťa nezotrie a rý
chle ncvyhubi pre tvoje zlé vymysle—
né skutky. v ktorých si ma opustil.

21. K tomu nech pridá ti Pán mor,
dokým ťa nevyplieni zo zeme. do kto
rej vojdeš, aby si ju opanoval.

22. Nech ťa Pán bije núdzou. zimní
cou a zimou. pálčivosiou a suchotou,

') Lepšie: Zluirečenle. akormútenle :: biedu.
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'a nakazeným povetrim i hrdzou, a pre
nasleduje, dokým nezhynieš.

23. To nebo, ktoré je nad tebou, nech
bude jako medené: a zem, ktorú šlia—
paš, ako železná.')

24. Nech dá Pán tvojej zemi miesto
dážda prach a z neba nech padá na te—
ba popol, dokým nebudeš sotrený.

25. Nech dá Pán. aby si padol pred
svojimi nepriateľmi; jednou cestou tia

jhni proti nim a siedmimi utekaj, a roz
prášený buď po všetkých kráľovstvách
zeme.

26. A tvoje mŕtve telo nech bude za
pokrm všetkým vtákom nebeským a
zverom zemským a nech nebude, kto
by ich odohnalf)

27. Nech ťa rani Pán vre'dom egypt
ským. a na čiastke tela. ktorou neriad
vychádza. i chrastami a svrabom: tak.
aby si sa nemohol vyhojiť.

28. Nech ťa rani Pán ztratenim ro
zumu a slepotou i šialenosťou.

29. A hmataj o poludnl, jako ohma

ltáva slepý vo tme. a nenajdi pravej ce
sty. A po všetok čas znášaj útisk a trp

Inasilie a nemaj. kto by ta vysvobodilř)
30. Vezmi'si manželku a iný nech

obcuje s ňou. Vystav dom a nebývaj
v ňom. Vysad vinicu a neoberaj v nej.

31. Tvojho vola nech zabijú pred
tebou. a ty nebudeš z neho jesť. Tvojho
osla nech ti vezmú pred tvojou tvárou.
a nech ti ho viac nedajú. Ovce tvoje
nech sa dajú tvojim nepriateľom, a
nech nebude. kto by ti pomohol.

32. Tvojí synovia a tvoje dcéry nech
budú vydané inemu ľudu a tvoje oči
nech to vidia a omdlievajú. dlvajúc sa
na nich celý deň. a nech nebude sily v
tvojej ruke.

33. Urody tvojej zeme a všetky tvo

'i Nebo nevydá dázda. následkom čoho zem
zatvrdne jako železo

:) Lebo su nikto neomváll opustiť avol dum.
') Hehr.: A nebudeš mať šťastia na svojich ce—

stách: k tomu aj utlskaný bude! . liipený po
\'šetkv dni
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je prace nech pojie lud, ktorého neznaš:
a znašaj vždy potupu. a bud potlačený
po všetky dni.

34. a omráčený od strachu pre tie
veci. ktoré uvidia tvoje oči.

35. Nech ťa Pan raní vredom naj
horšlm na kolenách a na lýtkach tak, že
sa nebudeš môcť vyhojiť od spodku tvo
jej nohy až do vrchu hlavy.

36. Pán zavedie teba i tvojho kráľa,
ktorého ustanovlš nad tebou. do naro
da, ktorého ty neznáš ani tvoji otcovia:
a slúžiť budeš tam bohom cudzim. dre-|
vu a kameňu.')

37. A budeš ztratený na príslovie a
posmešnú rozprávku všetkým náro
dom. medzi ktoré ťa zavedie Pán.

38. Mnoho zrna vhodlš do zeme a
málo shromaždlš: lebo kobylky zožerú
všetko. (Mch. 6. 15; Au. !. 6.)

39. Vinicu budeš sadiť a kopať: ale
vlna nebudeš piť; ani oberať nebudeš:
lebo spustošia ju červy.

40. Olivy mať budeš na každom svo—
jom pozemku. ale nepomažeš sa olejom:
lebo spŕchnu a zkazia sa.

41. Synov splodlš a dcéry a nebudeš
sa tešiť v nich: lebo ich odvedú do za—
jatia.

42. Všetky tvoje stromy a úrodu tvo
jej zemi zkazl hrdza.

43. Prichodzl. ktorý s tebou býva v
zemi. vyrastie nad teba a bude vyššl:
ale ty upadneš a budeš nižšl.

44. On ti bude požičiavať a ty nebu
deš požičiavať jemu. On bude za hlavu
a ty budeš za chvost. .

45. A prijdú na teba všetky tieto!
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40. A budú znamenia a zázraky na
tebe i na tvojom semene až na veky.')

47. A preto, že si neslúžil Pánu Bo
hu svojmu s radosťou a veselosťou srd—
ca, pre hojnosť všetkých veci:

48. slúžiť budeš svojmu nepriateľovi.
ktorého pošle na teba Pan, o hlade a
smäde, a nahote, a všelikom nedostatku:
a položí železné jamio na tvoju šiju,
dokým ťa nesotrie.

49. Pán privedie na teba národ z da
leka. a z najdalšlch koncov zeme. ktorý
sa jako orol letmo prirúti. ktorého ja
zyku nebudeš môcť rozumiet:

50. národ veľmi nestydatý. ktorý ne
šanuje starého a nesmiluje sa nad die
ťaťom,

51. a zožerie plod tvojich hoviad a
úrodu tvojej zeme: dokým nezahynieš.
a nenechá ti pšenice. vína a oleja. čried
hoviad. a kťdlov oviec. kým ťa ne-u
zhubh

52. a nezničl vo všetkých tvojich
mestách. a nepadnú tvoje múry silné a
vysoké, v ktorých si svoju nádej zakla—
dal, vo všetkej tvojej zemi. Obležaný
budeš v tvojich bránach vo všetkej tvo
jej zemi, ktorú ti dá Pán Boh tvoj:

53. a jesť budeš plod svojho života.
a maso svojich synov a svojich dcér.
ktoré ti dá Pán Boh tvoj. v úzkosti a
núdzi, ktorou ťa zavall tvoj nepriateľ.

mariek. 4, to; Baruch. 2. z.)
54. Človek v tebe rozmaznaný a v

rozkoší vychovaný. závidieť bude svoj
mu bratovi. i manželke, ktorá spl v je
ho Ione,

55. tak, že im nedá z mäsa svojich
kliatby a budú ťa prenasledovať a stt-jsynOV. ktoré iiez preto, že nič iného ne—
hať. kým nezahynieš: lebo si neposlúchal ,má v obležanl a v núdzi. ktorou zhubia
hlasu Pána Boha svojho ani nezachoval \fa WOÍÍnepriatelia V0 všetkých tvojich
jeho prikázanl a ustanovenl. ktoré ti pri- :bránach.
kázal, < 56. Zena chúlostivá a rozmaznané.

iktorá po zemi chodiť nemohla a ledva
') Nalvyššla kllatba. Preto. to Izrael zrušiliľĺOhou sa leĺ dOÍýkala Pre Príušnú [02

m:“ m_ľm' guägásřeľpäfmftmaznanosť a chúlostivosť.zavidietbu
zdvlhnuta: lzraelltl budú do pohanského sveta'
\'vtlsnutL a ich kráľ nemoze tch od toho u-l
chrániť.

') Na týchto hroaMrn docela eh
'trestoch na veky poznajú ruku Božiu.
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de svojmu mužovi, ktorý leži v jej lane,
mise zo syna a dcéry,

57. ba i tu nečistú postieľku. ktorá
vychádza z nej pri pôrode. a deti, ktoré
sa v tej hodine narodily: lebo ich tajne
jest budú pre nedostatok všetkých veci
v obležanl a v núdzi. ktorou ta priVali
tvoj nepriateľ v bránach tvojich:

58. keď nebudeš zachováva! a činit
všetkých slov tohoto zákona, ktoré na—
pisane sú v tejto knihe, a bát sa jeho
mena slávneho a hrozného, to jest Pá—
na. svojho Boha.

59. Rozmnožl Pán tvoje rany, a ra
ny tvojho semena. rany veľké a trvan—
livé, nemoci najhoršie a ustavičné.

60. A obráti na teba všetky súženia
egyptské, ktorých si sa bál a budú sa
ta pridržiaval.

61. K tomu i všetky choroby a ra
ny. ktoré nie sú napísané v knihe toho
to zákona, privedie Pán na teba. dokud
ta nezničl.

62. A zostane vás málo, kdežto vas
prvej bolo mnoho jako hviezd nebe
ských. lebo si neposlúchal hlasu Pána
Boha svojho.

63. A jako prv veeelil sa Pan nad va
mi, keď vám dobre činil :! vás rozmno—
žovai: tak bude sa veselit. keď vás zkazl
a vyhubí. aby ste vyplienení boli so ze
me. do“ktorej ideš. aby si ňou vládol.

64. Roztrúsi la Pán medzi všetké ná
rody od jedného konca zeme až do dru
heho jej konca: a budeš tam slúžiť bo
hom cudzím. ktorých ani ty neznáš ani
tvoji otcovia. drevám a kameňom.

65. Ani medzi tými národmi si ne
oddýclmeš. a tvoja noha nebude mat'
miesta. kde by odpočinula. Lebo ti dá
Pán tam srdce lakavé a oči slabnúce a
dušu žalostou utrápenú.

66. A bude tvoj život ako (na nitke) o' Ok
zavesený pred tebou. "Vodne v noci bu
deš sa bát a nebudeš 'veňť svojmu ži—
votu.')

erebudoeJul vo dne ani _.vnoci svonm žl—
votmn istý
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67. Rano povieš: Kto mi dá večera?
a večer: Kto mi dá rána? pre strach
svojho srdca, ktorým sa lakat budeš. a
pre tie veci, ktore svojima očima vidiet
budeš.

68. Zac ta zavedie Pán na lodiach
do Egypta') cestou. o ktorej som ti ric—
kol. aby si jej viac nevidel. Tam predaný
budeš tvojim nepriateľom za sluhov a
slúžky. a nebude kto by ta kúpil.“)

HLAVA 20.

Obnovenie smiuvy.

[. Tieto sú slová smluvy, ktorú pri—
kázal Pan Mojžišovi uzavrieť so synami
izraelskými v zemi moabskej: okrem tej
smluVy, ktorú učinil s nimi na Horebef)

2._A Mojžiš zavolal všetok lzrael a
riekol im:“Vy ste videli všetko. čo činil
Pán pred vami v zemi egyptskej Farao
novi a všetkým jeho služobníkom i vše
tkej tej zemi, (il. M012. 19. 4.)

3. tie veľké zkusovania. ktoré videiy
tvoje oči. tie velmi velké znameniu i zá—
Zraky,

4. ale nedal vám Pán srdca rozumné
ho a oči vidiacich & uši, ktoré môžu po—
čuť. až do tohoto dňa.')

5. Viedol vás štyridsať rokov po pú
šti: vaše šaty Sa nezodraly a obuv na
vašich nohách sa starobou neztrhala.

(Vyššie 8, 2, 4.)

6. Clileba ste nejedli. vina a opojného
nápoja ste nepili:") aby ste vedeli. že ja
som Pán. váš Boh.

7. A prišli ste na toto miesto: i vytia

') Nikdy sa lzrne'm-i tak zle nevadilo. lake v
Ľuote. T3 sa vrátit. znamena mlvičllu hleda.
vlčšlu od tel. ktnrcl Ich Mojžiš zbavil.

Ani t nebudeš tain' nikomu hodný. ako
r .
') Mojžiš v zemi moabskei obnovuje smluvu.

laku ju na Horebc uzavrel.
') A to vašou vlnou. lebo ste jeho milosti

vždy vip-me vzbrovall a pred iiou svoie srdcia
utvrdzovul. oči a uši utvárali. No Multi! dla.
že to na na budúc: lepšie bude.

') Bez toho som vas v dobrom spôsobe : zdra.
vi zachoval
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hol Sehon. kral Hesebon. a 03, kral Ba- '
zan proti nám k boju. A zblli sme ich '

(Vyššie 3. l.)
8. a vzali sme ich zem a dali sme ju

za dedictvo Rubenovi a Oádovi a polo-*
vicu pokolenia Manassesov ho.
(11.Mon 32. 29; vyssie 3.15: Joz.l.'-1.8; 22. 4.)

9. Teda uchovávajte slova tejto
smluvy. a plňte ich. aby ste boli rozum
ní vo všetkom. čo činlte.')

ll). Vy všetci dnes stojíte pred Pa
nom, vaším Bohom, vaše kniežatá a po
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19. A keď by počul slova tejto prí—
sahy. dobrore'čil by sebe vo svojom srd
ci, a rlekol: Pokoj mat budem a chodit
budem v neprávosti svojho srdca: strá
vila by opilá žížnivú,')

20. a Pán nech mu neodpustí: ale
nech vtedy čo najviac rozpáli sa jeho
prehlivost a horlivost proti tomu člo
vekua spustla sa na neho všetky kliat
hy, ktoré písane sú v tejto knihe: a nech
vyhlad! Pán jeho meno pod nebom.

21. a vyhubí ho do zahynutla zo
kolenia a starší a učitelia. všetok ľud i-|všetkých pokolení izraelských podľa zlo
zraelský.

ll. vaše deti a manželky a prichodzí,
ktorý s tebou bydlí v stanoch. ba i tí.
ktorí rúbajtl drevo. 1 tí. ktorí nosia
vodu:

12. aby si prešiel do timluvy Pána
Boha svojho. a do prísahy. do ktorej
dnes Pán Boh tvoj vchádza s tebou:

13; aby ta sebe dnes vzbudil za ľud
a on bol tebe za Boha. jako hovoril te
be a jako prísaha] tvojim otcom Abram
hamovi. Izákovi a Jakubovi.

14. A nie s vami samými ja túto
smluvu uzavieram a tieto prísahy po—ĺ
tvrdzujem.

rečení. ktoré sa v knihe tohoto zákona
i úmluvy obsahujú. 

22. A budúce pokolenie. a synovia.
ktorí sa potom narodia a cudzinci. kto
rl z ďaleka prijdú. rieknu. uvidia rany
zeme a neduhy. ktorými ju Pan trapit.

23. sirkou a žeravostou soli ju vy
páliac. tak. že sa viac nemôže siat. ani
nič zeleného na nej vzchodit za príkla

dom zkazy Sodomy a Oomory. Adamy
a Seboim. ktoré Pán vo svojom hneve

'a svojej prchlivosti do základu sboríl.
(|. Moji. 19. 24.)

24. Áno. všetky národy rieknu: Pre—
lčo tak učinil Pan tejto zemi? jaký je to

15. ale sovšetkýmíprltomnýmianc—'hnev jeho prchlivosti nesmierny?
prítomnými.

16. Lebo vy viete, jako sme bývali
(lll. Kráľ. 9. 8: Jer. 32. *.)

25. A odpovedia: Preto. že opustili
v zemi egyptskej a jako sme prešli pro- smluvu Pánovu. ktoni učinil s ich otca
striedkom národov. a keď sme precha—
dzali.

mi. keď ich vyviedol zo zeme egyptskej:
26. a slúžili cudzim bohom. a klaňali

17. videli ste ich ohavnost a neriadqsa im. ktorých neznali. a ku ktorým ne
tojest ich modly. drevo a kameň. strie-;
bro a zlato. ktoré ctili.

18. Nech že nebude medzi vami muž
alebo žena. čeľaď alebo pokolenie, kto
ného srdce by sa odvrátllo dnes od Pa
na Boha našho: a šiel by a slúžil by'bo
hom tých národov: a nech nebude me
dzi vami koreň plodiaci žlč a hor—
kosí?)

') item.: Aby sa vim “utne vledlo Všetko.
čo by st ' člnlll.

') K niektori alebo mnohí odpadmi:: toho

by re vsetkych vzdania m :; horkost. umierný horký nule-lak

boli pripísaní.
27. Preto rozhnevala sa prchlivost

Panova na túto zem. tak. že priviedol
na ňu všetky kliatby. ktoré sú v tejto
knihe napísané;

28. a vyhnal ich z ich zeme v hneve
a v prchlivosti a vo veľkom rozpálení a
vyhodil ich do zeme cudzej. jako sa to
dnes dokazuje.

29. Skryté veci patria Pánu Bohu

l) Prl suchom |J mokré zborl.
snuuvy skrze lednodtvvch
cele) zemi.

Aj znalcom
môže priniesť zkazu
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nášmu: ale čo je zjavené, (to náležl)
nám a našim synom až na veky, aby
sme plnili všetky slová tohoto zákona))

HLAVA 30.

Boh bude kalúcim milostivý; odplatl plnlte—
lom zákona.

1. Keď teda prijdú na teba všetky
tieto reči, požehnanie alebo kliatba, kto—
ré som predložil pred tvojim obličajom;
a ty pohnutý súc ľútosťou svojho srdca
medzi všetkými národami, do ktorých
by ťa rozohnal Pán Boh tvoj.

2. k nemu sa obrátiš a poslúchneš je
ho prikázania. jako ti ja dnes prikazu—
jem, ty i tvoji synovia: z celého svojho
srdca a z celej svojej duše:

3. teda Pán Boh tvoj zase privedie
ťa zo zajatia a smiluje sa nad tebou a
zase ťa shromaždl zo všetkých národov,
medzi ktoré ťa predtým rozpustil.

4. Keby si bol i na koniec neba za—
hnaný. odtiaľ zase privedie ťa Pán Boh
tvoi.

5. a shromaždi ťa a povedie do zeme,
ktorou vládli tvoji otcovia. a obdržíš ju;
a požehná ťa a rozmnoži ťa viac než
tvojich otcov.

6. Pán, tvoj Boh, obrežez) srdce tvo
_je isrdce tvojho semena: aby si miloval
Pána Boha svojho z celého svojho srd
ca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť.

7. A všetky tieto kliatby obráti na
tvojich nepriatelov a na tých, ktori ťa
nenávidia :\ prenasledujú.

Q Ty však sa vrátiš a budeš poslú—
chať hlas Pána Boha svojho: i činiť bu—
deš všetky prikázania, ktoré ti ja dnes
prikazujem:

9. a dá ti Pán Boh tvoi hojnosť vo
všetkých prácach tvojich rúk, v plode
tvojho života. a v plode tvojho dobytku.
v úrode tvojej zeme. a výdajnosti vše
t_kýchveci. Lebo navráti sa Pán. aby sa

') Co na nás v budúcnosti prllde. to le u Br»
ha skryté. nám : našim deťom dostačl plniť zre-'
teľne zlavenú povinnosť smluvv.

') Svolhnl súdaml zlomí tvolu zátvrdlťvosť :

de?mi svolal milosti vzbndl v tebe dôveru aás u
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radoval nad tebou vo všetkom dobrom,
ako sa radoval v tvojich otcoch:

10. ale len keď budeš poslúchať hlas
Pána Boha svojho a zachovávať jeho
prikázania a ustanovenia, ktoré sú v
tomto zákone napisane: a vrátiš sa k
Pánu Bohu svojmu celým tvojim srd—
com a celou svojou dušou.

11. Toto prikázanie, ktoré ti ja dnes
prikazujem, nie je nad tebou,') ani da
leko od teba,

12. ani v nebi postavené, aby si mu—
;hol povedať: Kto z nás môže vstúpiť do
neba aby ho priniesol k nám, aby sme

ho mohli počuť i skutkom sľlniť?Rim 10. 6.)

13. Ani za morom nie je složené: aby
si sa vyhováral a'riekol: Kto z nás bude
môcť preplaviť sa za more a až k nám
ho priniesť: aby sme mohli počuť a či—

niť čo je pr' ?
14. Ale slovo je velmi blizko teba, v

tvojich ústach, a v tvojom srdci, aby si
ho činil.

15. Pováž, že dnes predložil som pred
tvoj obličaj život a dobré. a zase smrť
a zlé:

16. aby si miloval Pána Boha svoj—
ho a chodil po jeho cestách a zachová

|va| jeho prikázania a ustanovenia i sú
!dy: a žil, a aby ťa rozmnožil a požehnal
*v zemi, do ktorej vojdeš. aby si ňou
vládol.

17. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, a
nebudeš chcieť poslúchať, a dáš sa
sviesť, klai'iať sa budeš bohom cudzim,
:: slúžiť im:

18. predpovedám ti dnes. že zahy—
nieš a o krátky čas zomreš v zemi, do
ktorej sa cez Jordán berieš, aby si ňou
vládol.

19. Za svedkov vzývam dnes neho a
zem. že som vám predložil život 1smrť,
požehnanie i kliatbu. Teda vyvol' si ži—
vot. aby si žil ty i tvoje semeno:

20. a miloval Pána Boha svojho :\

') Hebr.: Nie le skryte pred tebou. totiž aby si
ho nemohol !: milosťou Božou nom-ť : olnlť.
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poslúchal'jeho hlas a jeho sa pridtžal,
(lebo na je tvoj život, a dlhost tvojich
dal) aby si býval v zenu, ktorú prísahou
sľúbil Pan dat-tvojim otcom, Abrahá
movi, lzákovi a Jakubovi.

HLAVA 31.

Jozue nástupca Mojžišov; o-ldanie knihy zá
kona kňazom.

1. A Mojžiš šiel a hovoril všetky tie
to slová ku všetkému lzraelovi.

2. A tiekol im: Stoadvadsat rokov
som dnes starý, nemôžem viac vychá
dzal a vchádzat,') zvláste keďže i Pán
mi povedal: Neprejdeš toho Jordánu.

11V.M011. 21. 13; We 3. 21.)

3. Teda Pán Boh tvoj pôjde pred te—
bou: on vyplieni všetky tie národy pred
tvojlm obličejom, a vládnu! budeš nimi:
a tento Jozue pôjde pred tebou, jako
hovoril Pán.

4. A učiní im Pán, ako učinil Sebono—
vi a Ogovi, kráľom amorrejským a'lcb
zemi, i v'yplieni ich. uv. Mull. 21, 24.)

5. Preto ked i týchto vám dá, tedy
učii'ite im tak ako som vám prikázal. '

(VM 7.2.)
6. Zmužile sa majte a budte silnl: ne

bojte sa, ani sa neľakajte ich tvári, lebo
Pán Boh tvoj sám je tvojlm vodcom,
on (a neopustí a [zanechá.

7. A zavolal MojžišJom a tiekol
mu pred všetkým lzraelom: Buď silný
a maj sa udatne: lebo ty povedie! tento
rud_do zeme, o ktorej pr'sallal' Pln ich
otcom, že ju dá im a ty ju'loeom roz
dellš. (Joz. [. o; Král. 2, 2.) '

8. A Pán, ktorý je váš vodca, m-bu—
de s tebou: neopustí ta ani nezanechá:
neboj sa ani sa neľakajl ' .

9. [ napisal Mojžiš tento zákon _adal
ho kňazomf) synom Levi, ktori nosili

') Vulm vodcom byt . vás spravoval: myslel
ešte zvláštne na Spravovanie vo volne. 60 ale

je *próttve s 34. 1.Kňaz! : starsi. duchovná . svetská vrcbnmt
malo o uchovávanie zákona dbat . na lebo vy
konávaní epolutlčtnkovat.
I'd-o But- sun— zano-. II.
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archu úmluvy Pavlovej, a všetkým star
ším izraelským.

10. A prikázal im a riekol: Každého
siedmeho roku, v roku odpustenia, na
slávnosť stánkov,

11. keď sa sijde všetok lzraeI, aby sa
ukázali pred obličajom Pána Boha tvoj
ho na mieste, ktoré vyvoll Pán, čítaj
slová tohoto zákona pred všetkým lzra
clom, aby počuli,

12. a pred všetkým shromaždeným
ludom, tak mužom ako ženám, dietkam,
a prlchodzlm, ktorí sú v tvojich bránach:
aby počúvali a učili sa a báli sa Pána
Boha vášho, a zachovávali l plnili vše
tky slová tohoto zákona.

13. Aj ich synovia, ktori ho teraz ešte
neznaju;') nech počúvajú a boja sa Pána
Boha svojho za všetky dni, v ktorých
bydliet budú v zemi, do ktorej vy idete,
aby ste ju prejdtlc Jordán obdržali.

14. A Pán riekol Mojžišovi: 111.1,

'bltzko sú dni tvojej smrti: zavolaj Jozua,a postavte sa v stánku svedectva, nech
lmu prikážem."') Sli tedy Mojžiš a Jane,
la stáli v stánku svedectva:
. 15. a ukazal sa tam Pán v oblako

švom stlpe, ktorý stál vo dverách stánku.
' 16. Tu riekol Pán Mojžišovi: lila, ty
budeš spat s tvojimi otcami, a tento lud
povstane a bude smilnit, nasledujúc bo—
hov cudzich v zemi, do ktorej vchádza.
aby bydlel v nej: tam ma opusti a zrusi
smluvu, ktorú som uzavrel s nim.

17. Potom rozhnevá sa moja prehli
vost ptoti nemu toho dňa: a opustim ho
a skryjem svoju tvárod'neho a bude
sožraný: prijdú na neho všetky zlé veci
a súženia, tak že pOVietoho dňa: Veru
preto, že Pán nie je so mnou, prišly na
mňa tieto zle veci!

l8. Ale ja schovám a skryjem svoju
tvár teho dňa pre všetko to zlé, ktoré
páchal, že nasledoval bohov cudzich.

') Ktorl sú elte nedospelého rozumu a pochopit
toho este nemozu.

') Nech ho ustanovlm za vodcu.
10
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W. Preto teraz itapište') si túto pie
seň a učte ju synov izraelských: aby ju
v pamäti držali a ústami spievali, a táto
pieseň nech mi je za svedectvo medzi
synmi izraelskými.

20. Lebo privediem ich do zeme, kto
rú som prísahou sľúbil ich otcom, mlie
kom a medom tekúcej. A ked sa nejedia
:| nasýtia a stučnejú, odvrátia sa k bo—
hom cudzím a tým budú slúžiť: a budú
mi utŕhat a zrušia moju smluvu.

21. Keď potom prijde na nich mnoho
zlého a súženia. nech im na svedectvo
odpovie |áto pieseň. ktorú žiadne zapo
menutie nesotrie z úst ich semenaf)
Lebo prv než ich privediem do zeme,
ktorú som im sľúbil, znám ich myšlien
ky, čo oni dnes činil budú.

22. Tedy napisal Mojžiš tú pieseň a
učil ju synov izraelských.

23. A Pán prikázal Jozue, synovi
Nun, a riekol: Bud silný a ma] sa zmu—
žile: lebo ty privedieš synov izraelských
do' Zeme. ktorú som im sľúbil, a ja bu
dem s tebou.

24. Keď teda Mojžiš napisal slová to—
hoto zákona do knihy a ičb dopise].

25. prikázal Levltom, ktori nosili ar—
chu úmluvy' Panovej a riekól:

26. vezmite túto knihu, a položte ju
na strane archy úmluvy Pána Boha
vášho: nech je tam p'roti tebe na sve—
dectvo.

27. Lebo ja znám tvoju vzpurnost a
tvoju šiju najtvrdšie. Ešte za momo ži
vota a za môjho obcovania s vami vždy
ste vzpttme činili proti Pánovi: čím viac
ked ja zomricm?

28. Shrómaždite ku mne všetký
starších svojich pokolení a učiteľov;
aby som pred nimi tieto slová vyhlásil
a proti nim nebo a zem vzýval.

29. Lebo viem. že po mojej smrti ne
práve činit budete. Chytre odchýlite sa
_') Mom!: Jozue

') Ked priide na nich to mnoho zlého. bude
táto pieseň svedčii. že Pán predvldei odpadnutie
lzraeiovo || oredozntmll ieho trest.

') Plsárov.

Pl ATA KNIHA MOJZISOVA

s cesty„ ktorú som vám prikázal: a.prij—
de na vás tpizlé v poslednom čase, keď
budete činil zlé,.pred tvárou Pánovou.
aby ste ho popúdzali skutkami vaši-eh
rúk

30. Tedy Mojžiš hovoril a celá obec
izraelská počúvala slová tejto piesne až
do konca.

HLAVA 32.

Mojžišom pieseň a jeho predpovedanie.

[. Počujte. nebesá. čo mluvim, zem
nech počuje slová mojich úst.

2. Nechysa leje jako dážď učenie mo
je, tečie jako rosa moja reč, ako príval
na zeiinu a jako kropaje na travinu.')

3. Lebo meno Pánovo chcem vzý
vat: preakážte velkost nášmu Bohu.

4. Božie konania sú dokonalé a všeli
ké jeho cesty spravodlivé. Boh je verny'
a bez všetkej neprávosti, spravedlivy' :|
priamy.

5. Zhrešili mu, nie synovia jeho v ne—
č|s táell;') pokglae zkazeaé :: prevraten.

6_.-mg či tým sa Pánovi odplácaš.

lude “lezulvý a nerozumný? Ci nie jemi tvo otec, ktorý si (a vlastnil“) a ta
učnil a stvoril?

7. Rozpomeň sa na dní staré, pomy
sli na jednotlivé pókolenia; opýtaj sa
stjho otea a on ti oznam: svojich pred—
kov a ti povediati

8. Keď N_aiVyšširozdelil národy: keď
rozsadil synov Agamových, ustanovil
hranice nár'odOv podľa počtu synov izra—
clských ). (Job. &.a.)

9.Lebo Pánov podiel je lud jeho:
Jakub |e dedictvojemuodmeraná.

') Male učenie neck prinesie úžitok hoirn'. akodážď a' rosa na zemi
') tiebr: bmw-na _ mu vlastnouminu

mrzknstou. aká vzdialená le od lebo synov.
'K)Ktorý si tu nadobudol-_ svetmi preveilkou

dobrotivmfon
') Chv'stal mu príhodné obydlia. vo vyvoleael

zemi tak rozsiahle lake boly potrebné. aby vlc
tci Izraeliti v nich prebýval mebli. keď!) ! um
opanovali.
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lt). Naliczol ho v zemi pastel. v ||)ch
ste hrůzy a pustoty šíre]: vôkol vod?!ho'
a učil a ho strážil jak zomlčku svojho'OIta.

ll. Jako orol vdhi k letu svoje mladé
a*nad nimi poleťule. tak rózopiaí svoie
krýdla a vzal ho a-niaol'na ramenách
svojich.)

12. Pan sám bol mu vodcom: a ne
bolo s ním cudzieho boha.

l3. Postavil ho na zem vyvýšená?)
aby jedol p'oťndúrodu: aby mal med'zo
skaly. a olej zltameila 'naltvrdšlehozi)

14. maslo od kráv a od nviec mlieko
s tukom jahniat a baranov synov z Bd
zan.') a kotlov s najlepším žitotn“) a

krv') hrozna nalčisteišiu aby pil.
15. A miíděek' ) stučnel a vybOč—l:

stučnel. stlstnul. rozšíril sa; tu opusnl
Boha. svojho Stvoriteľa-. odsmpil od
Boha. svojho Spasiteľa.

í6. Rozdráždili ho cudzími bohy.'a
hanebnosťaml k hnevu popudill.

17. ()hetovali zlým duchom a nie
Bohu. bohom. ktorých nepoznali: novým
anedávno prišlým. ktorých nectievali
hh otcovia.
. 18. Boha. ktorý teba zrodil. si opu

cti).a zapomnel si na Pána. svojho Stvo
Ihla.
:. 19. Pan to videl a do hnevu prišiel:

lebo ho dráždili jeho synovia a dcéry.
f_Zĺ).Tedy riekol: Skryiem svolu tvár

nad nimi, a podívarn sa ich koncu'.)
lůasú to pokolenieprevrátené a never-.
nédeti.

„ZJ. Oni ma dráždili tým nebohom a
rmhorňovali svoimi márnosťami; tak i

' - Bunta bezpečne nebezpečnou púšťou ho

limitů krallnu Palestínu. k orhe a k cho
dobytka prihodmi.

eva-|| osadzulů sa \ skallskdch. : kto—
lIod kvapká :| „hu rada na dala.-'

': tak i hon ! .mm čakalú na
lzrlďl : poielmanhu.

') Z krajin) Bilan kde huh z||.|me||lt|. pastvy
') $ lídrom Dlenlce
') Cme \'íno.
')hul Izraelský.
') Uzrlem. kam ||| dovedú ked sa tu prestanem

|| ||lch starať.

|||"

ja ich podrazdim neíudom') a rozhorčlm
hlázniv'ým národom.

(Jet. |s, ||: Rím. |||, |||.)
22. Oheň sa rozpálil v mojom hneve.

.| ten horieť bude až do najhlbšieho pc—
kla:') :) žrať búde zem i s ie] rastlinou a
zapáli základy hôr.

23. Shromadím na nich nešťastie a
vystrieíam na nich svóle štply.

24. Hlad ich strávi a kusanl'm najhor
kelšlm požerů ich vtáci: '*') zuby divých
zveri pošlem na nich, s vztekíosťou') po
zemi plaziacich sa hadov.

25. Z vonku pustošiť ich bude meč. a
vnútri) hrůza. tak mládenca jako pan—
nu. tak koicnca iako starca.

26. Riekol som: Kdeže Sú?) Zruším
medzi ľudmi ich pamiatku.

27. Ale pre hnev nepriateľov odložil
som: aby snáď ich protivníci nespýšneli
a nepovedali: Naša vyvýšená ruka a nie
Pán učinil toto všetko.

28. ľud je to bez rady a bez rozum
nosti. ller. 9 12.)

29. () hy múdri boli a porozumeli“) a
posledné veci p'redvidall!

30. .lako by ich leden“) horieť mohol
tisíc. a preč zahnať dVaia desaťtisíc? Ci
niepreto že ichPán ichpredala thn
ich vydal? '

31. Lebo náš Boh nie je jako ich ho—
hovia: a to naši nepriatelia sami súdia.')

32. Z vinice Sodomskei ich vinica a

') Ako si lzrael vo svale] zemi vyvolí neboli:
na miesta Pta- aodrohí ho naladu. !. |.
nie svoimuľudu.a lokohrací hltanu Milne
Pána. tak Pln toho aodvilnn hill-hem ľudu.

') Oheň Božieho hnevu romdlmý wm celým
svetom al do nalhlbiieh toho kmebv. : kahv ho
pokánie a milosťnezadrhvaly. men by “etko

') Mr.: Hlčivými neduhy a mehorkým na

kušnlmmmorovvrniranl budú.
') V pribytkoch z ktorých Ich vytrhne.

älehm Rlukol by som: Rozpraím ich po
') Ze ich zúfalému položeniu pričlnon le Idlod

oadmltieododnaPú
') Nepriateľ Bozi
') Bol! tohoto svedkami. lako ni! Bull chrani

svoí ľud :| preto nás neverných santi DosudIí
mozu.

IU'



z predmestia zomorskéhoť) ich hrozno
ic hrozno zlči. a ich zrnká naihorlreišie.

33. Dračia žlč ich víno a ied zmiie
neuzdravitelný?)

34. Niesú tieto veci skryté u mňa.!) a
zapečatené v mojich pokladniciach?“

35. Mola ie pomsta. a la odplatim ča—
som svoilm, keď ich noha začne klesať:
blizko le deň zahynutia a časy sa poná—
hl'aiú tu byt.“)

(Bkkli. 28.1: Rim. 12.10. 2m. iO. so.)
36. Súdit bude Pán svoj ľud, a pri

svojich siužobnlkoch sa sl'utulez') uvidl.
že zoslabnutá je ich ruka. a zavrenf'i
tiež sú siahl. a ostatni sú strávení.

(n. Mach. 7. 6)

37. A povie: Kdeže sú ich bohovia. v
ktorých nádel mali?

38. 7. ktorých obeti tuk iedávali a z
obeti mokrých vina piiávaii? Nech vsta—
nú a vám pomôžu a v potrebe nech vás
chránia.

39. Uznaitc. že ia som sám iedinv. a
že nieto Boha krome mňa: la zabliam.
:\ la oživuiem: la ranlm i uzdravuiem a
niet žiadneho. kto by vytrhnúť mohol z
moiei ruky.

40. Dviham k nebu svoiu ruku a ho
vorim: Žijem la na veky'i

41. Keď naostrlm ako blesk svoi meč
.1do súdu dá sa mala ruka: splatlm pom
shi svolim nepriatelom :! tým, ktori ne
návidia mila. odplatlm.

42. Dám sa opit svolim šipom krvou

') Mola vinica vysadená "ochotnými kmennmi
na vitalita: mol ľud. km zo svätých meny DO—
ciuidza <tal na bezbožntrm ako sodnmakt.

"i Hehr.: iikrutnv.
'i Pin nezabúda na to. lakti ie Ikato v ľude .

me ovocie nrlnašn.
talomstve Božom ic l trest. ktorým trestat

.: A chytro prichádza to čo le im orl
nmvcnč.

') Z toho súdu nldú Flo-žlslužobníci zachrá
neni Boh zastane sa práva svnlho ľudn vted\.
keď neimde nilakel inet moci a pomoci odporov-t
non iatei'orn

Všcllrlnnkovykladané: snad nallenile:
l-ranni a ozbrolenl.

') ZlvotBožl le no všetkého nallstelšl. ten
nlrukou istoty slaba Deildin
—uhcsamom

Bez- l

_Boh orlaahápri |

PlATAKNIHAMawson

a mol meč žrat bude mäso. z krvi za
bitýdl. a zo zaiatých. (miso) obnaženel
hlavy nepriateľov.')

43. Chválte národy l'ud teho. lebo sa
vypomsti za krv svojich služehnlkov: a
ich nepriateľom. splatl pomstu: a ie-mi
lostivý zemi svojho ľudu!

44. Teda Moižiš prišiel zahovoril vše
tky slová tejto piesne pred sluchom ludu.
on : Jozue. syn Nana.

45. A keď všetky tieto reči hovoriac
ku všetkému lzraelovi. dokonal.

46. riekol im: Priložte svoie srdcia
ku všetkým slovám. ktoré vám la dnes
dosvedčulem: aby ste prikázali svolim
synom. aby ich zachovávali a &nill a
všetko plnili. čo je napisane v tomto zá
kone.

47. Lebo nie nadarmo sit-vam prika
zané. ale aby každý v nich žil: a vy.
keď ich činit budete. dlho ste zastávali
v zemi. do ktorel cez Jordan tiahnete.
aby ste ňou vládli.

48. A hovoril Pán Molžišovi toho dňa
a rlekoi:

49. Vstup na horu tuto Aharlrn. to
iest priechodov. na vrch Nebo. ktorý je
v zemi moahskei naproti Jericha: a po
divai sa na zem Kananelsků. ktorú ia
dávam synom izraelským do maletku. a
zomri na vrchu.

50. Keď vstúpiš naň. priooiený budeš
k svoimu ľudu. iako umrel Áron. tvoi
brat na hore Hor. a pripoicny bol k-svoi—
mu ludu: (IV. M012. 20. 26; 21. 12)

Sl. lebo prehrešili ste sa proti mne
medzi svnami izraelskými pri vode od
poru v Kádes na púšti Sin: a ncposvll
till?) ste ma medzi synmi izraelskými.

(IV. Mniž- 20. 12: 21. lt.)

52. Naproti uzrieš zcm. ale ncvoideš
do nei. ktorú ia dávam synom izrael—
ským.

') Helin.
nepriateľa.

'iNeoslivill ste ma.

Z hlavv dlhých vlasw (volvnduwi
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HLAVA 33.

Posledné mždlnanle Mojžišovo

1. Toto je požehnanie, ktorým po
žehnal Mojžiš, muž Boží, synov izrael—
ských pred svojou smrťou.

2. A riekol: Pán so Sinaj prišiel.
zo Soir povstal nám: zjavil sa s hory
Fáran. a s nim tisíce svätých.') V pra
vici jeho bol ohnivý zákon.

3. Miloval mal.?) všetci svätí") sú v
jeho ruke: a ktorl sa približujú k jeho
nohám. obdržia z jeho učenia.

4. Zákon prikázal nám Mojžiš. de
dicťvo obce Jakubovejf)

5. Bude králom nad spravedlivýmř)
keď sa shromaždia kniežatá ľudu s po
koleniami izraelskými. _

6. Nech žije Ruben a neVymiera, ale
buď malý v počte.

7. Toto je požehnanie-ludmi: Počuj.
Pane. hlas Judov a k.jeho ludu ho prif
ved: jeho ruky budú bojovať zaň. a
on“) bude mu pomocníkom proti jeho ne
priateľom.")

8. A Levimu riekol: Tvoja okolnosť :|
náuka') patria tvojmu svätému mužovi.
ktorého si zkůsil v pokušenl') a súdil pri
vode odporu,

0. ktorý") riekol svojmu otcovi a
svojej matke: Neznám vás; a svojim

') spravneme Kádes. |.|| Kádes Barnea (lv.
20.l.)1'o|la'l'lsleo svitých.ale: A

lol k vodám odporu v Kádcs.
Dvanásť pokolení.

') .lcho svätí.
') Zákon a kráľovstvo slubil Boh za omluvu

na Slnal. ohole zavrh'l lzraolltl ' Kádes. obale
.lo—latlzase po dlhom mm

") Tnlito Boh je kráľom nad vyvoleným m_w
Jom wojlm izraelským.

') Boh.
:) VYSIVŠmodlitbu Judovu. keď za avol ľud.

Izraelitov. bojuje || || Šťastllvý návrat prosí.
') Urlm :| Thnmmlm. najvvule vyznačenle po

holenia chl \ hlavnom kňazovi
') Hehr:

\ody rutal čo bolo zkĺllkou

vody

.V Massu". kde [ml pre nodmtatokjvl v horiacom k

MO

bratom: Neviem o vás; a neznali svo
jich synov. Tito zachovávali tvoju. reč.
a zadržali tvoju smluvu.

10. tvoje súdd'y. o Jakube. a tvoj zá—kon, o lzraelu;) klásť budú kadidlo v
tvojom hneve. a zápalnú obeť na tan

a oltár.
11. Zebnaj, Pane, jeho sile. a práce

jeho rúk') prijmi. Bi chrbáty jeho nepria—
telov: a ktorí ho nenávidia, nech nepo
vstanůř)

12. A Beniaminovi riekol: Najrnilšl
Pánov bezpečne bude bývať s nim: ako
na Ioži celý deň zostane a medzi rane
nými odpočinie.

13. A Jozetovi tiekol: Z požehnania
Pánovho buď požehnanl jeho zem. o
vocím nebeským. a rosou i vodou z hl—
bočiny.

14. úrodami slnka i mesiaca.
15. Z vrchu prastarých hôr. ovocím

večných vŕškov:
16. a úrodou zeme. a jej plnosťou.

Požehnanie toho. ktorý sa zjavil v krvi.
necb sljdena hlavu Jozefovu a na vrch
hlavy Nazarejského medzi jeho bratmi..

17. .lako prvorodeného býka je jeho
krása. rohy nosorožca sú jeho roky:
tými smetať bude národy až do končín
zeme. Toto sú množstvá Efraimove: &
toto tislce Manassesovefj

18. A Zabulonovi riekol: Vesel sa.

') "obr.: Vyučovať budú “mitm právam. la
kube. a tvolmll zákonu. lamelu

') Jeho služba vo svltvnl.
') Tento ver! mohol by sa viac vzťahovať na

Slmoona. Na toto pokolenie hodí sa želanie nm
v.boloch ale ale na kňazské pokolenlc

Levi. Tu snáď vypadol nadol—: ..A Slmeonovl rlc

“kol'h'ako h) 6 pred požehnanlm nad Rubenom (A.
') Púdeplu Jouťonnu male vlahv dazda l

|rosv. tepla alnka. plodln osou-ných stromov. dre
va m horách. hrozna a olala na vŕškoch nhllia
na poll. Pozehnanlc toho. ktorý sa zlawl Montic

rl. noch solvnle na pokolenlc Jo
eoM Mila a Aro—lzeťovo.ktorý je vyvoleným. Bohu zasvlteným

na ktgrdlviak dobre obstáll.1nlč pri druhej " prútom. Nech toto pokolenle vvnllut. lako mladelunoa vynikajú svojou krásou. nech je mocný roh
") Ktorý vo svojich wh a v coil-| avojom jeho S")! a slávy; takto nech to požehnaná l tá

pokolení : horllvmtl za Coat Both! zavrel clty ča! pokoloulaprlrodene.
out:]oulovho. ktorá pochádza odled—

n oaypalehpllrallaa.l luoddruheho syna.
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Zabulone. vo svojom vychádzaní?) ::
a lzacharu vo svojich stánkoch!)

19. Svolajú na horu ľudiz') tam bn
dú obetovať obeti spravedlnosti. Ktori
hojnosť mamm jako mlieko ssat budú
a skryte poklady v piesku.)

20. A Oádovi riekol: Požehnaný O_ád
v širokostic“) jako lev od očiva a „uchvá
ti rameno a vrch hlavy. '

Zl. A videl svoju prednost. lebo' v
jeho podiele je učiteľ složenýz') ktOrý
je u kniežat ľudu a vykonáva spravedl—_
nosť Pánovu a svoj súd s Izraelom. |

22. Danovi tiež riekol: Dan je ľviča.
potečie hojne z Bázanu.")

23. A Neitalimu povedal: Neftali' bu
dc hojnosť poživat. a plný bude pože
hnunl Pánovýeh: morom a polude
vládnuť bude.

24. A Asserovi riekol: Požehnaný v
synoch. Asser nech sa ľúbi svojim bra
tom a nech omočí v oleji svoju no
Int.")

25. Železo a med sú jeho obuv.") Ako
dni tvojej mladósti. tak aj tvoja sta
rohu.")

26. Niet Boha ineho, jako Boha spra
vodlivého: ktorý vstupuje na nebesá.
tVoj pomocník. Jeho velebnosl'oů bežia
oblaky.")

27. jeho pribytók je hore. a dolu j'e

') Vo vývoze : privoze všellkčho zbotlu. lebo;
byval pri mori.

') izaehar má si pokojne žltd
) Iste pohanských súsedm. zvláste ľeničanov.

') Plavbou :| obchodom na mori zbohzlrni") Hahn; Pnžebnaný. ktorý rozum] O.:lda
l'rržehnanle vztahuje sa na Boha. ktorý deci(lido
\! ohšlrnv :| rozsiahli kraj za ..lordánom

') Ked jako korlst územie za lordinom obdr
tu)

') Dľa hebr.: ()patrll si prve (prvú v_vdolwlů
zem). lebo tam leži podiel pre jedného vodcu (Do-'
kolenla). () Molžilovom hrobe nie le reč.
Nebo patri Rubunovi. (IV. Malt 32. 38.)

Jako lev 1 kraluBimrýdlle sn Indi ne

svojuTkorisť. 'Tuk holne ho mal bude.
") "obr.: Pod jeho anulmi. t. !. vo svojch

zelnl bude mat kov.
') lkrkhľ trvat. budú tvoje dni. noch trvá ho.

l.| sila. nech lel "milý“.
") Mohr-.:Ktorý s: vznáša na nebeslch !:

lelrxrrmwlevnsvolelvelebnustlni-nobl

!
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ho večné ramenáz') odoženie od tvojej
tvári nepriateľa. :: rieknc: Sotrený bud.

28. Býva! bude Izrael bezpečne a
sám. ()ko Jakubova v zemi obilia a vlnu,
a nebesia zachmůría sa rosou?)

29. Blahoslavený si ty. lzraelu: kto
podobný tebe, ľude, ktorý spasený bý
vaš skrze Pána? ()n je štít tvojej po—
moci a meč tvojej slávy: tvoji nepria
telia budú ta zapierat.') ale ty na ich
hrdlá šliapať budeš.')

HLAVA 34.

Mojžuova smrt.

l. Tedy vstúpil Majžiš z rovln mo
abskýcli'na horu Nébof ) na vrch Fazga
naproti Jerichu: a ukázal mu Pán vše
tku zem Galád až po Dan.

(Vyššie 3. 27: 32. 49: II. Mach. 2. 4.)

2. a všetku Neitalim, :\ zem Etraim a
ManaSSes. “a všetku zem Juda až po
more najdeme")

3. a južnú čast. a širinu poľa Jericha,
mesta pálm. až po Segor.

4. A riekol mu Pán: Toto je zem. kto—
rú som prisahou sľúbil Abrahámovi, Izá
kovi 'a Jakubovi. keď som rlekol: Tvoj
mu semenu dám ju. Videl si ju svojima
očima. ale do nej nevojdeš.(|. Mojž. 15. |||.

5. A umrel Mojžiš. služobník Pánov,
tu v zemi moabskej. na rozkaz Pánov.

6. A pochoval ho v údolí zeme mo
abskej naproti'ľogoru: a žiaden človek

') Boh ochranulo Izrael: od počletku : vo vse.
tkýeh časticu. ako nám |. večný. : nielen : nebe
ale aj zo spodku. \ nemvnou ellou a truellvostou

Iro gmineHeim: A suna bezpečne .bydllet bude ro—
dina Jakubova. a to v zemi. plnej obilia :\ vlna.
a jeho nebesá l r.osn vvdávnt budú.

') l.:epsle Musia sa ti pmlzovat.
') Na assy rskýuh pournľkoch kladú králi nohu

na šiju premožených. Hebr: Ale t_\ po Ich vv vý
.\enostlueh šlianat budeš len keď tie zaulmei.
bduo podmanenle dokonale

') $ Neba. ktorý leží 88! metrov nad Stredo

zelmým morom. vidno sňahompokpokrvtý Harmon.Tábor. Ľbal . Uarlzim. Vrch olivami

vrchy “betlehemské a Mairs—ké : Mmre mere až
') Stredozemné.
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nedozvedelsa o jeho hrobe až do dneš
ného dňa.')

?. Mojžiš mal stodvadsal rokov. keď
umrel; jeho oko sa nezutmelo ani jeho
zuby sa nekývalyř)

8. Synovia izraelskí oplakávali ho na
rovinách moabských za tridsat dni;
vyplnily sa dni kvllenia i plaču nad Moj
žišorn.

9. A Jozue. syn Nun, naplnený bol

') Jozue : Eleanor Iste vedell o hrobe: ale o
slntnvm ho Boh sknl. nhv Izraeliti. mrnanWu
náchylnl. nesrmslell sl preukazovať telu Malli
šnvmu úctu novoročnů. ruku.

') Hebr: Anl silu neodišli od neho.

' 151

duchom múdrosti. lebo Mojžiš položil na
neho svoje ruky. A synovia izraelskí ho
poslúchali, :! činili. jako prikázal Pán
Mojžišovi.

10. A nepovstal viac prorok v lzra
eli jako Mojžiš. ktorého by znal Pán 7.

a tvári do tvári.
11. vo všetkých tých znameniach a

zázrakoch. ktoré poslal ho (Pán) činil
v zemi egyptskej Faraonovi. a všetkým
jeho slúžobnlkom i všetkej jeho zemi.

12. a (ukázal) všelikú ruku silnú, a vo
velikých a zázračných veciach, ktoré
činil Mojžiš predovšetkým Izraelom.

%


