Genesis
Genesis 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad
vodami vznášel se duch Boží.
3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den
první.
6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo
se tak.
8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se
souš!" A stalo se tak.
10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to
je dobré.
11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se
rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na
zemi ponese plody se semeny!"
A stalo se tak.
12. Vyhnala země rostliny, zeliny rozsévající sémě podle druhu svého, a
strom, který nosí ovoce podle druhu svého, ve kterém jest sémě jeho.
A viděl Bůh, že jest to dobré.
13 I byl večer a bylo ráno: den třetí.
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14. A řekl Bůh: bud'tež světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od
noci a aby byla znameními [určujíce] doby, dny a léta ;
15 a aby byla světly na klenbě nebeské, aby svítila na zem; a stalo se tak.
16. I učinil Bůh dvě světla veliká: světlo větší, aby ovládalo den, a světlo
menší, aby ovládalo noc, i hvězdy.
17. A vsadil je Bůh na oblohu nebeskou, aby svítila na zem,
18 a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo ode tmy. A viděl Bůh, že
je to dobré.
19 I byl večer a bylo ráno: den čtvrtý.20 A pravil Bůh: nechť hemží se
vody hemžením bytostí živých a ptactvo nechť lítá nad zemí u oblohy
nebeské.
21 I stvořil Bůh velryby veliké a všeliké živočichy plazivé,jimiž vody se
hemžily dle druhů jejich, a všeliké ptactvo s křídly dle druhu jeho. A
viděl Bůh, že je to dobré.
22 I požehnal jim Bůh řka: plod'te se a množte se a naplňte vodu v
mořích a at' se rozmnožuje ptactvo na zemi.
23 A byl večer a bylo ráno: den pátý.
24 I pravil Bůh: nechť vydá země bytosti živé dle druhu jejich: dobytek,
plaz a zvěř polní dle druhu jejího i stalo se tak.
25 I učinil Bůh zvěř polní dle druhu jejího a dobytek dle druhu jeho a
všeliký zeměplaz dle druhu jeho - a viděl Bůh, že je to dobré.
26 I pravil Bůh: učiňme člověka k obrazu svému podle podobenství
svého, aby panoval nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským a
nad dobytkem a nad (zvířaty) celé země a nad veškerým plazem, který se
plazí po zemi.
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému; k obrazu Božímu stvořil ho;
muže i ženu - stvořil je.
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muže i ženu - stvořil je.
28 A požehnal jim Bůh a řekl jim Bůh: bud'te plodnými, a množte se a
naplňte zemi a podmaňte [si] ji, a panujte nad rybami mořskými a nad
ptactvem nebeským a nad všelikým životem, který se plazí po zemi.
29. A Bůh pravil: hle, dávám vám všechny zeliny rozsévající sémě na
povrchu celé země, a každý strom, na němž jest plod stromu, který
vydává sémě, vám budiž k jídlu;
30 a všem zvířatům země a všemu ptactvu nebeskému a všemu, co se
plazí po zemi, v němž jest duše živá, [dal jsem] všelikou bylinu zelenou
ku pokrmu. A stalo se tak.
31 I viděl Bůh vše, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a
bylo ráno: den šestý.
Kapitola druhá

1. A dokonána byla nebesa a země a veškeren zástup jejich.
2. I dokončil Bůh v den sedmý dílo své, které byl učinil, a
odpočinul dne sedmého ode všeho díla svého, které udělal.
3. A požehnal Bůh dni sedmému a posvětil jej, nebo v něm
odpočinul ode všeho díla svého, které Bůh stvořil vykonav je.
4. Tyto jsou vzniky nebes a země, když stvořeny byly; v den, když
učinil Hospodin Bůh zemi a nebe,
5. ještě nebylo žádného křoví polního na zemi a žádná rostlina
polní ještě nerostla, neboť Hospodin Bůh nedal pršeti na zem a
nebylo člověka, aby vzdělával půdu;
6. ale výpar vystupoval ze země a napájel celý povrch půdy.
7. I utvořil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl do nosu
jeho dech života a stal se člověk bytostí živou.
8. A Hospodin Bůh štípil zahradu v Edenu na východ a usadil tam
člověka, kterého byl utvořil.
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9. Hospodin Bůh dal vyrůsti ze země všelikým stromům milým
na pohled a chutným k jídlu, a stromu života uprostřed zahrady a
stromu poznání dobra a zla.
10. A řeka vycházela z Edenu, aby napájela zahradu, a odtud dělí se
a stává se čtyřmi hlavními [řekami]:
11. Jméno jedné je Píšon, ta, která obtéká celou zemi Chavíly, kde
jest zlato,
12. a zlato země této jest dobré; tam jest [také] bedolach
[pryskyřice] a kámen šoham [beryl];
13. a jméno řeky druhé je Gíchon, ta, která obtéká celou zemi Kůš
;
14. a jméno řeky třetí je Chidekel [Diklat-Tigrfs], ta, která teče na
východ Assyrie, a řeka čtvrtá jest Prat [Euf rat].
15. I vzal Hospodin Bůh člověka a usadil ho do zahrady , Eden, aby
ji vzdělával a hlídal
16. a přikázal Hospodin Bůh člověku řka : s každého stromu
zahrady smíš jísti,
17. ale se stromu poznání dobra a zla, nejez s něho, neboť v den,
kdy s něho jísti budeš, zemřeš.
18. I pravil Hospodin Bůh: není dobře, aby byl člověk samotný;
učiním mu pomoc po boku jeho.
19. I utvořil Hospodin Bůh ze země všechna zvířata polní
a
všecko ptactvo nebeské a přivedl [ je] k člověku, aby viděl, jak je
pojmenuje; a jak pojmenuje člověk každou
bytost živou, takové
bude jméno její.
20. Tak volat člověk jménem veškerý dobytek a ptactvo nebeské a
veškerá zvířata polní, ale pro člověka nenalezla se pomocnice po
boku jeho.
21. I seslal Hospodin Bůh na člověka tvrdý spánek, takže
usnul,
a odňal mu jedno ze žeber jeho a vložil na místě jeho maso.
22. A utvořil Hospodin Bůh ze žebra, které odňal člověku, ženu, a
přivedl ji člověku.
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přivedl ji člověku.
23. Tu řekl člověk: ted' tato jest kost z kostí mých a masoz masa
mého, budiž nazvána mužatka [žena] [išah], nebot' z muže (iš) byla
tato odňata.
24. Proto opustí muž otce svého i matku svou a lpí na ženě své a
[oba] stanou se tělem jedním.
25. Oba, muž a žena jeho, byli nazí a nestyděli se.
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Kapitola třetí
1. A had byl lstivější než všechna zvířata polní, která byl učinil
Hospodin Bůh, a řekl ženě: což pak pravil Bůh: nesmíte jísti s
každého stromu zahrady?
2. I odpověděla žena hadovi: z plodů stromů zahrady smíme jísti,
3. a ale z plodů stromu, který jest uprostřed zahrady řekl Bůh:
nejezte s toho, ani nedotkněte se ho, abyste nezemřeli.
4. Had však řekl k ženě: [tím] zajisté nezemřete;
5. ale Bůh ví, že v den, ve který budete s něho jísti, otevrou se
vaše oči a budete jako Bůh, poznajíce dobré i zlé.
6. Když viděla žena, že strom jest lahodný k jídlu a že jest rozkoší
očím a že strom jest žádoucný pro zmoudření, vzala z plodu jeho a
jedla a dala také muži svému sebou - a on jed.
7. Otevřely se oči obou a poznali, že jsou nazí; a sešili si listí
fíkové a udělali si zástěrky
8. I slyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za
denního vánku, a skryl se člověk a žena jeho před Hospodinem
Bohem mezi stromy zahrady.
9. Tu volal Hospodin Bůh na člověka a řekl mu: kde jsi?
10. I odpověděl: slyšel jsem hlas tvůj v zahradě a ulekl jsem se
proto, že jsem nahý, a skryl jsem se.
11. l Pravil [Bůh]: kdo ti řekl, že jsi nahý? Zda jedl jsi se stromu, s
něhož jísti jsem ti zapověděl?
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`!WtmuT-. !P, AB W[G>ti al{w> WNM,mi
`!WtmuT. tAm-al{ hV'aih-' la, vx'N"h; rm,aYOw: 4
Wxq.p.nIw> WNM,mi ~k,l.k'a] ~AyB. yKi ~yhil{a/ [;deyO yKi 5
`[r'w" bAj y[ed>yO ~yhil{aKe ~t,yyIh.wI ~k,ynEy[e
aWh-hw"a]t; ykiw> lk'a]m;l. #[eh' bAj yKi hV'aih' ar,Tew: 6
lk;aTow: Ayr>Pimi xQ;Tiw: lyKif.h;l. #[eh' dm'x.n<w> ~yIn:y[el'
`lk;aYOw: HM'[i Hv'yail-. ~G: !TeTiw:
WrP.t.YIw: ~he ~Miruy[e yKi W[d>YEw: ~h,ynEv. ynEy[e hn"x.q;P'Tiw: 7
`trogOx] ~h,l' Wf[]Y:w: hn"aet. hle[]
x;Wrl. !G"B; %Leh;t.mi ~yhil{a/ hw"hy> lAq-ta, W[m.v.YIw: 8
%AtB. ~yhil{a/ hw"hy> ynEP.mi ATv.aiw> ~d'a'h' aBex;t.YIw: ~AYh;
`!G"h; #[e
`hK'Y<a; Al rm,aYOw: ~d'a'h-' la, ~yhil{a/ hw"hy> ar'q.YIw: 9
ykinOa' ~roy[e-yKi ar'yaiw" !G"B; yTi[.m;v' ^l.q-o ta, rm,aYOw: 10
`abex'aew"
rv,a] #[eh-' !mih] hT'a' ~roy[e yKi ^l. dyGIhi ymi rm,aYOw: 11

12. I řekl člověk: žena, kterou jsi mně dal, dala mně se stromu - a
jed! jsem. ,
13. I řekl Hospodin Bůh ženě: co's to udělala? Žena odpověděla:
had svedl mne, a jedla jsem.
14. Tedy řekl Hospodin Bůh hadovi: poněvadž jsi učinil toto, budiž
proklet ze všeho dobytka a z veškeré zvěře polní; po břiše budeš se
plaziti a prach budeš požírati po všechny dny života svého.
15. A nepřátelství způsobím mezi tebou a ženou a mezi
potomstvem tvým a potomstvem jejím; on poraní tobě hlavu a ty
jej poraníš na patě.
16. K ženě pravil: velice rozmnožím obtíže tvé a těhotnost tvou; s
bolestmi budeš roditi děti a po muži tvém bude touha tvá - a on
vládnouti bude nad tebou.
17. A k Adamovi pravil: poněvadž jsi uposlechl hlasu ženy své a
jedl jsi se stromu, který jsem tobě zakázal, řka: nejez s něho! :
budiž prokleta půda pro tebe! Namáhavou prací budeš se živiti z ní
po všechny dny života svého.
18. Trní a bodláky bude ti ploditi a budeš jísti byliny polní.
19. V potu tváře své budeš jísti chléb, až se navrátíš .do země,
nebot' z ní byl jsi vzat; nebot' prach jsi a v prach se navrátíš.
20. Nazval pak člověk ženu svou "Chavah" [.život], nebot' ona
stala se matkou všech živých.
21. Učinil pak Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho šaty kožené a
přioděl je.
22. I pravil Hospodin Bůh: hle, člověk stal se jako jeden z nás, že
zná dobré i zlé; a nyní - [způsobím], aby nevztáhl ruku svou a
nevzal též se stromu života a nejedl a nežil [ pak ] věčně !
23. Vyhnal ho tedy Hospodin Bůh ze zahrady Éden, aby vzdělával
zemi, ze které vzat byl;
24. a zapudil člověka a usídlil východně od zahrady Éden Keruby a
plamen meče vířícího se, hlídati cestu ku stromu života..

`T'l.k'a' WNM,m-i lk'a] yTil.bil. ^ytiyWIci
awhi ydIM'[i hT't;n" rv,a] hV'aih' ~d'a'h' rm,aYOw: 12
`lkeaow" #[eh-' !mi yLi-hn"t.n"
rm,aTow: tyfi[' taZO-hm; hV'ail' ~yhil{a/ hw"hy> rm,aYOw: 13
`lkeaow" ynIa;yVihi vx'N"h; hV'aih'
rWra' taZO t'yfi[' yKi vx'N"h-; la, ~yhil{a/ hA'hy> rm,aYOw: 14
%lete ^n>xoG-> l[; hd,F'h; tY:x; lKomiW hm'heB.h-; lK'mi hT'a;
`^yY<x; ymey-> lK' lk;aTo rp'['w>
!ybeW ^[]r>z: !ybeW hV'aih' !ybeW ^n>yBe tyvia' hb'yaew> 15
s `bqe[' WNp,WvT. hT'a;w> varo ^p.Wvy> aWh H['r>z:
bc,[,B. %nErohew> %nEAbC.[i hB,r>a; hB'r>h; rm;a' hV'aih-' la, 16
s `%B'-lv'm.yI aWhw> %teq'WvT. %veyai-la,w> ~ynIb' ydIl.Te
lk;aTow: ^T,v.ai lAql. T'[.m;v-' yKi rm;a' ~d'a'l.W 17
hr'Wra] WNM,mi lk;ato al{ rmoale ^ytiyWIci rv,a] #[eh-' !mi
`^yY<x; ymey> lKo hN"l,k]aTo !AbC'[iB. ^r,Wb[]B; hm'd'a]h'
`hd,F'h; bf,[-e ta, T'l.k;a'w> %l' x;ymic.T; rD;r>d;w> #Aqw> 18
yKi hm'd'a]h-' la, ^b.Wv d[; ~x,l, lk;aTo ^yP,a; t[;zEB. 19
`bWvT' rp'[-' la,w> hT'a; rp'[-' yKi T'x.Q'lu hN"M,mi
~ae ht'y>h' awhi yKi hW"x; ATv.ai ~ve ~d'a'h' ar'q.YIw: 20
`yx'-lK'
rA[ tAnt.K' ATv.ail.W ~d'a'l. ~yhil{a/ hw"hy> f[;Y:w: 21
@ `~veBil.Y:w:
WNM,mi dx;a;K. hy"h' ~d'a'h' !he ~yhil{a/ hw"hy> rm,aYOw: 22
#[eme ~G: xq;l'w> Ady" xl;v.y-I !P, hT'[;w> [r'w" bAj t[;d;l'
`~l'[ol. yx;w" lk;a'w> ~yYIx;h;
hm'd'a]h-' ta, dbo[]l; !d,[-e !G:mi ~yhil{a/ hw"hy> WhxeL.v;y>w: 23
`~V'mi xQ;lu rv,a]
~ybiruK.h;-ta, !d,[-e !g:l. ~d,Q,mi !Kev.Y:w: ~d'a'h-' ta, vr,g"y>w: 24
s `~yYIx;h #[e %r,D,-ta, rmov.li tk,P,h;t.Mih; br,x,h; jh;l; taew>

h;
Kapitola čtvrtá
1. A člověk poznal. Chavu, ženu svou; počala a porodila Kajina a řekla:
"Kaníti", nabyla jsem muže Hospodinem.
2. A opět porodila bratra jeho, Hebela. A stal se Hebel pastýřem ovcí a
Kajin stal se zemědělcem.
3. A událo se po nějaké době, že Kajin přinesl z plodů polních obět'
Hospodinu,
4. a také Hebel přinesl (oběP] z prvorozených ovcí svých a [sice) z tuku
jejich. A vzhlédl Hospodin [milostivě] na Hebela i na oběť jeho,
5. ale na Kajina a na obět' jeho nevzhledl. I mrzelo to s Kajina náramně
a tvář jeho opadla. –
6. Tu řekl Hospodiri Kajinovi : proč tě mrzí a proč opadla tvář tvoje?
7. Zdaliž není [to tak]: budeš-li jednati dobře, můžeš [jí) pozdvihnouti;
a nebudeš-li jednati dobře, [pak] u dveří hřích číhá a po tobě bude touha
jeho, ty však máš jej ovládati
8. I řekl Kajin Hebelovi, bratru svému [jděme na pole!) a když byli na
poli, povstal Kajin proti Hebelovi, bratru svému, a zabil ho.
9. Tu řekl Hospodin Kajinovi: Kde jest Hebel, bratr tvůj? I [ten] řekl:
nevím! zdali jsem hlídačem bratra svého?
10. I řekl [Hospodin): co jsi učinil? hle hlas [prolité) krve bratra tvého
křičí ze země ke mně!
11. A ted' budiž proklet zemí, která otevřela ústa svá, aby přijala z ruky
tvé krev bratra tvého:
12. Budeš-li vzdělávati půdu, nedá ti více sílu svou; tulákem a
poběhlíkem budeš na zemi.
13. I řekl Kajin k Hospodinu: příliš velká jest vina má, abych mohl ji
snésti.
14. Hle, vyhnal`s mne dnes pryč od povrchu země a před tváří tvou mám
se skrývati; a budu tulákem a poběhlíkem na zemi - a pak stane se, [.že]
kdokoli potká mne, zabije mne!

dl,Tew: rh;T;w: ATv.ai hW"x-; ta, [d;y" ~d'a'h'w>
`hw"hy>-ta, vyai ytiynIq' rm,aTow: !yIq-; ta,
!aco h[ero lb,h-, yhiy>w: lb,h'-ta, wyxia-' ta, td,l,l' @s,Tow: 2
`hm'd'a] dbe[o hy"h' !yIq;w>
hx'n>mi hm'd'a]h' yrIP.mi !yIq; abeY"w: ~ymiy" #Qemi yhiy>w: 3
`hw"hyl;
[v;YIw: !h,bel.x,meW Anaco tArkoB.mi aWh-~g: aybihe lb,h,w> 4
`Atx'n>m-i la,w> lb,h-, la, hw"hy>
daom. !yIq;l. rx;YIw: h['v' al{ Atx'n>m-i la,w> !yIq-; la,w> 5
`wyn"P' WlP.YIw:
`^yn<p' Wlp.n" hM'lw' > %l' hr'x' hM'l' !yIq-' la, hw"hy> rm,aYOw: 6
taJ'x; xt;P,l; byjiyte al{ ~aiw> taef. byjiyTe-~ai aAlh] 7
`AB-lv'm.Ti hT'a;w> Atq'WvT. ^yl,aew> #bero
~q'Y"w: hd,F'B; ~t'Ayh.Bi yhiy>w: wyxia' lb,h-, la, !yIq; rm,aYOw: 8
`WhgEr>h;Y:w: wyxia' lb,h-, la, !yIq;
al{ rm,aYOw: ^yxia' lb,h, yae !yIq-; la, hw"hy> rm,aYOw: 9
`ykinOa' yxia' rmevoh] yTi[.d;y"
yl;ae ~yqi[]co ^yxia' ymeD> lAq t'yfi[' hm, rm,aYOw: 10
`hm'd'a]h-' !mi
h'yPi-ta, ht'c.P' rv,a] hm'd'a]h-' !mi hT'a' rWra' hT'[;w> 11
`^d,Y"mi ^yxia' ymeD-> ta, tx;q;l'
[n" %l' Hx'K-o tTe @set-o al{ hm'd'a]h-' ta, dbo[]t; yKi 12
`#r,a'b' hy<h.Ti dn"w"
`afoN>mi ynIwO[] lAdG" hw"hy>-la, !yIq; rm,aYOw: 13
^yn<P'miW hm'd'a]h' ynEP. l[;me ~AYh; ytiao T'v.r;GE !he 14
`ynIgEr>h;y: yaic.m-o lk' hy"h'w> #r,a'B' dn"w" [n" ytiyyIh'w> rteS'a,

se skrývati; a budu tulákem a poběhlíkem na zemi - a pak stane se, [.že]
kdokoli potká mne, zabije mne!
15. I řekl mu Hospodin: proto, kdo by Kajina zabil, sedmeronásobně
pomstěno by bylo. A vtiskl Hospodin Kajinovi znamení, aby ho nezabil
nikdo, kdo by ho potkal.
16. I odešel Kajin pryč od Hospodina a usadil se v zemi "Nod",
východně od Édenu.
17. (Poté) poznal Kajin ženu svou; [ta) počala a porodila Chanocha.
18. A vystavěl město a pojmenoval město podle is jména syna svého
;,Chanoch". - Chanochovi narodil se Irad; a Írad zplodil Mechujaela; a
Mechujael zplodil Metušaéla a Metušaél zplodil Lemechs. –
19. Lemech vzal si dvě ženy: jméno jedné Adah a jméno druhé Cillah:
20. Adah porodila Jabala; ten stal se otcem majitelů stanů a stád.
21. A jméno bratra jeho [bylo] Jůbal; ten stal se otcem všech, kteří hrají
na harfu a flétnu.
22. A také Cillah porodila - Tubal-Kajina, jenž tepal všelijaké nástroje z
mědi a železa. Sestra Tubal-Kajinova
byla Naamah.
23. I pravil Lemech k ženám svým: Ado a Cillo, slyšte hlas můj ! Ženy
Lemechovy, poslyšte řeč mou 1
Neb muže zabiju za ránu mně
[zasazenou), a hocha za bouli mně [učiněnou)
24. Nebor sedmeronásobné bude pomstěn Kajin, ale sedm a
sedmdesáteronásobně ~ Lemech !
25. Adam poznal opět ženu svou a [tato] porodila syna a nazvala jméno
jeho Šét [Sazenice], nebot' [řekla]: Bůh vštípil mně jiného potomka
místo ~Hebela, kdyžtě Kajin ho zabil.
26. Také Šétovi se narodil syn; a nazval jméno jeho Enóš. Tehdáž začalo
vzývání jména Hospodinova.

~Q'yU ~yIt;['b.vi !yIq; greh-o lK' !kel' hw"hy> Al rm,aYOw: 15
`Aac.m-o lK' Atao-tAKh; yTil.bil. tAa !yIq;l. hw"hy> ~f,Y"w:
`!d,[-e tm;d>qi dAn-#r,a,B. bv,YEw: hw"hy> ynEp.Limi !yIq; aceYEw: 16
hn<Bo yhiy>w: %Anx]-ta, dl,Tew: rh;T;w: ATv.a-i ta, !yIq; [d;YEw: 17
`%Anx] AnB. ~veK. ry[ih' ~ve ar'q.YIw: ry[i
laey"Wxm.-ta, dl;y" dr'y[iw> dr'y[i-ta, %Anx]l; dleW"YIw: 18
`%m,l-' ta, dl;y" laev'Wtm.W laev'Wtm.-ta, dl;y" laey"Yxim.W
~vew> hd'[' tx;a;h' ~ve ~yvin" yTev. %m,l, Al-xQ;YIw: 19
`hL'ci tynIVeh;
`hn<q.miW lh,ao bveyO ybia] hy"h' aWh lb'y-" ta, hd'[' dl,Tew: 20
`bg"W[w> rANKi fpeT-o lK' ybia] hy"h' aWh lb'Wy wyxia' ~vew> 21
vrex-o lK' vjel{ !yIq; lb;WT-ta, hd'l.y" awhi-~g: hL'ciw> 22
`hm'[]n: !yIq-; lb;WT tAxa]w: lz<r>b;W tv,xon>
yven> yliAq ![;m;v. hL'ciw> hd'[' wyv'n"l. %m,l, rm,aYOw: 23
dl,y<w> y[ic.pil. yTig>r;h' vyai yKi ytir'm.ai hN"zEa.h; %m,l,
`ytir'Bux;l.
`h['b.viw> ~y[ib.vi %m,l,w> !yIq-' ~Q;yU ~yIt;['b.vi yKi 24
Amv.-ta, ar'q.Tiw: !Be dl,Tew: ATv.a-i ta, dA[ ~d'a' [d;YEw: 25
Agr'h] yKi lb,h, tx;T; rxea; [r;z< ~yhil{a/ yli-tv' yKi tve
`!yIq'
za' vAna/ Amv.-ta, ar'q.YIw: !Be-dL;yU aWh-~G: tvel.W 26
@ `hw"hy> ~veB. aroq.li lx;Wh

Kapitola pátá
1. Tato jest kniha rodů Adsma. V den, kdy stvořil Bůh
člověka, učinil ho ku podobenství Božímu;
2. muže a ženu stvořil je a požehnal jim a nazval jméno
jejich člověk v den, ve který byli stvoření.

aroB. ~AyB. ~d'a' tdol.AT rp,se hz 1
`Atao hf'[' ~yhil{a/ tWmd>Bi ~d'a' ~yhil{a/
~d'a' ~m'v-. ta, ar'q.YIw: ~t'ao %r,b'y>w: ~a'r'B. hb'qen>W rk'z" 2
s `~a'r>B'hi ~AyB.

jejich člověk v den, ve který byli stvoření.
3. Když prožil Adam sto třicet let, zplodil [syna] ku
podobenství svému a k obrazu svému, s nazval jméno jeho
Šét.
4. Adam, zplodiv Šéta, žil [ještě] osm set let a zplodil syny a
dcery.
5. Všech dnů, které Adam prožil, bylo devět set třicet let, a
zemřel.
6. Když bylo Šétovi sto pět let, zplodil Enoše,
7. A žil Šét, když byl. zplodil Enoše, [ještě] osm set sedm let
a zplodil syny a dcery.
8. Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a zemřel.
9. Enóš prožil devadesát let, a zplodil Kénana.
10. A žil Enóš, když byl zplodil Kénana, ještě osm set patnáct
let, a plodil syny a dcery.
11. Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a zemřel.
12. Kénan žil sedmdesát let, a zplodil Mahalaléla.
13. A žil Kénan, když byl zplodil Mahalaléla, ještě osm set
čtyřicet let a plodil syny a dcery.
14. Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a zemřel.
15. Mahalalél žil šedesát pět let, a zplodil Jereda.
16. A žil Mahalalél, když hyl zplodil Jereda, ještě osm set
třicet let a zplodil syny a dcery.
17. Všech dnů Mahalalélových bylo osm set devadesát pět let,
a zemřel.
18. Jered žil sto dva a šedesát let, a zplodil Chanocha.

Aml.c;K. AtWmd>Bi dl,AYw: hn"v' ta;m.W ~yvil{v. ~d'a' yxiy>w: 3
`tve Amv.-ta, ar'q.YIw:
taome hn<mov. tve-ta, AdyliAh yrex]a; ~d'a-' ymey> Wyh.YIw: 4
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v'
hn"v' tAame [v;T. yx;-rv,a] ~d'a' ymey-> lK' Wyh.YIw: 5
s `tmoY"w: hn"v' ~yvil{v.W
`vAna/-ta, dl,AYw: hn"v' ta;m.W ~ynIv' vmex' tve-yxiy>w: 6
hn<mov.W ~ynIv' [b;v, vAna/-ta, AdyliAh yrex]a; tve-yxiy>w: 7
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame
hn"v' tAame [v;t.W hn"v' href.[, ~yTev. tve-ymey>-lK' Wyh.YIw: 8
s `tmoY"w:
`!n"yqe-ta, dl,AYw: hn"v' ~y[iv.Ti vAna/ yxiy>w: 9
hn"v' href.[, vmex] !n"yqe-ta, AdyliAh yrex]a; vAna/ yxiy>w: 10
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame hn<mov.W
hn"v' tAame [v;t.W ~ynIv' vmex' vAna/ ymey-> lK' Wyh.YIw: 11
s `tmoY"w:
`lael.l;h]m-; ta, dl,AYw: hn"v' ~y[ib.vi !n"yqe yxiy>w: 12
hn"v' ~y[iB'r>a; lael.l;h]m-; ta, AdyliAh yrex]a; !n"yqe yxiy>w: 13
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame hn<mov.W
hn"v' tAame [v;t.W ~ynIv' rf,[, !n"yqe ymey-> lK' Wyh.YIw: 14
s `tmoY"w:
dl,AYw: hn"v' ~yViviw> ~ynIv' vmex' lael.l;h]m; yxiy>w: 15
`dr,y"-ta,
hn"v' ~yvil{v. dr,y-< ta, AdyliAh yrex]a; lael.l;h]m; yxiy>w: 16
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame hn<mov.W
hn<mov.W hn"v' ~y[iv.tiw> vmex' lael.l;h]m; ymey-> lK' Wyh.YIw: 17
s `tmoY"w: hn"v' tAame
dl,AYw: hn"v' ta;m.W hn"v' ~yViviw> ~yIT;v. dr,y-< yxiy>w: 18
`%Anx]-ta,

19. A žil Jered, když byl zplodil Chanocha, ještě osm set. let a
zplodil syny a dcery.
20. Všech dnů Jeredových bylo devět set dva a šedesát let, a
zemřel.
21. Chanoch žil šedesát pět let, a zplodil Metušelacha.
22. A kráčel Chanoch s Bohem, když byl zplodil Metušelacha,
ještě tři sta let a zplodil syny a dcery.
23. Všech dnů Chanochových bylo tři sta šedesát pět let.
24. Chanoch kráčel s Bohem a nebylo ho [více], neboť Bůh
vzal ho [k sobě].
25. Metušelach žil sto osmdesát sedm let, a zplodil Lemecha.
26. A žil Metušelach, když byl zplodil Lemecha, ješt ě sedm set
dva a osmdesát let, a zplodil syny a dcery.
27. Všech dnů Metušelachových bylo devět set šedesát devět
let, a zemřel.
28. Lemech žil sto dva a osmdesát let, a zplodil syna. „Noach"
řka: "Zeh jenachaménu"
29. A nazval jména jeho "- ten potěší nás v práci naší a při
námaze rukou našich se zemí, kterou Hospodin proklel.
30. A žil Lemech, když byl zplodil Noacha, ještě pět set
devadesát pět let a zplodil syny a dcery.
31. Všech dnů Lemechových bylo sedm set sedmdesát sedm
let, a zemřel.
32. Noachovi bylo pět set let, tu zplodil Noach Šéma, Chama a
Jefeta.

hn"v' tAame hn<mov. %Anx]-ta, AdyliAh yrex]a; dr,y-< yxiy>w: 19
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw:
tAame [v;t.W hn"v' ~yViviw> ~yIT;v. dr,y-< ymey>-lK' Wyh.YIw: 20
@ `tmoY"w: hn"v'
`xl;v'Wtm.-ta, dl,AYw: hn"v' ~yViviw> vmex' %Anx] yxiy>w: 21
AdyliAh yrex]a; ~yhil{a/h'-ta, %Anx] %Leh;t.YIw: 22
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame vl{v. xl;v,Wtm.-ta,
tAame vl{v.W hn"v' ~yViviw> vmex' %Anx] ymey-> lK' yhiy>w: 23
`hn"v'
Atao xq;l-' yKi WNn<yaew> ~yhil{a/h-' ta, %Anx] %Leh;t.YIw: 24
@ `~yhil{a/
dl,AYw: hn"v' ta;m.W hn"v' ~ynImov.W [b;v, xl;v,Wtm. yxiy>w: 25
`%m,l-' ta,
~yIT;v. %m,l-, ta, AdyliAh yrex]a; xl;v,Wtm. yxiy>w: 26
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame [b;v.W hn"v' ~ynIAmv.W
[v;t.W hn"v' ~yViviw> [v;Te xl;v,Wtm. ymey-> lK' Wyh.YIw: 27
@ `tmoY"w: hn"v' tAame
`!Be dl,AYw: hn"v' ta;m.W hn"v' ~ynImov.W ~yIT;v. %m,l-, yxiy>w: 28
Wnfe[]M;mi Wnmex]n:y> hz< rmoale x;nO Amv.-ta, ar'q.YIw: 29
`hw"hy> Hr'r>ae rv,a] hm'd'a]h-' !mi Wnydey" !AbC.[imeW
hn"v' ~y[iv.tiw> vmex' x;n-O ta, AdyliAh yrex]a; %m,l-, yxiy>w: 30
`tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' taome vmex]w:
tAame [b;v.W hn"v' ~y[ib.viw> [b;v, %m,l-, ymey>-lK' yhiy>w: 31
s `tmoY"w: hn"v'
~ve-ta, x;nO dl,AYw: hn"v' tAame vmex-] !B, x;n-O yhiy>w: 32
`tp,y-" ta,w> ~x'-ta,

Kapitola šestá
1. I stalo se, když začali se lidé množiti na zemi a dcery se jim
narodily,
2. tu viděli synové Boží dcery lidí, že byly krásné, a vzali si za
ženy, kterékoli si vyvolili.
3. I pravil Hospodin: nebude rozhodovati duch můj v člověku
navždy, ježto on přece maso jest; nechh trvá věk jeho [k pokání a
polepšeni] sto dvacet let.
4. Obrové byli na zemi za oněch dnů a také potom, když vcházeli
synové Boží k dcerám člověka a [tyto] jim rodily - to jsou ti
hrdinové pradávna, muži proslulí.
5. Když viděl Hospodin, že veliká byla zlomyslnost člověka na
zemi a že byl všechen výtvor myšlenek srdce jeho jen zlý - po celý
čas,
6. litoval Hospodin, že byl udělal člověka na zemi a rmoutil se v
srdci svém.
7. I pravil Hospodin: vyhladím člověka, kterého jsem stvořil, s
povrchu země: jak člověka, tak dobytek, a plaz a ptactvo nebeské,
neboť lituji, že jsem je učinil.
8. Noach však nalezl milost
9. Tyto jsou příběhy Noachovy: Noach byl mužem spravedlivým,
dokonalým ve svém věku ; s Bohem kráčel Noach.
10. Noach zplodil tři syny: Šéma, Chama a Jefeta.
11. I byla zkažena země před Bohem a země byla plná násilím.
12. A viděl Bůh zemi a hle, byla zkažena, nebot' zkazil každý tvor
svůj způsob [života] na zemi.
13. Tu řekl Bůh Noachovi : konec všech tvorů nastal přede mnou,
nebot' plna jest země násilím jejich; a hle, zkazím je se zemí.

ynEP-. l[; brol' ~d'a'h' lxeh-e yKi yhiy>w:
`~h,l' WdL.yU tAnb'W hm'd'a]h'
hN"he tbojo yKi ~d'a'h' tAnB.-ta, ~yhil{a/h-' ynEb. War>YIw: 2
`Wrx'B' rv,a] lKomi ~yvin" ~h,l' Wxq.YIw:
aWh ~G:v;B. ~l'[ol. ~d'a'b' yxiWr !Ady"-al{ hw"hy> rm,aYOw: 3
`hn"v' ~yrIf.[,w> ha'me wym'y" Wyh'w> rf'b'
rv,a] !ke-yrex]a; ~g:w> ~heh' ~ymiY"B; #r,a'b' Wyh' ~ylipiN>h; 4
hM'he ~h,l' Wdl.y"w> ~d'a'h' tAnB.-la, ~yhil{a/h' ynEB. Waboy"
@ `~Veh; yven>a; ~l'A[me rv,a] ~yrIBoGIh;
rc,yE-lk'w> #r,a'B' ~d'a'h' t[;r' hB'r; yKi hw"hy> ar>Y:w: 5
`~AYh;-lK' [r; qr; ABli tbov.x.m;
bCe[;t.YIw: #r,a'B' ~d'a'h-' ta, hf'[-' yKi hw"hy> ~x,N"YIw: 6
`ABli-la,
ynEP. l[;me ytiar'B-' rv,a] ~d'a'h-' ta, hx,m.a, hw"hy> rm,aYOw: 7
~yIm'V'h; @A[-d[;w> fm,r-, d[; hm'heB-. d[; ~d'a'me hm'd'a]h'
`~tiyfi[] yKi yTim.x;nI yKi
@ `hw"hy> ynEy[eB. !xe ac'm' x;nOw> 8
wyt'rodoB. hy"h' ~ymiT' qyDIc; vyai x;nO x;nO tdol.AT hL,ae 9
`x;n-O %L,h;t.hi ~yhil{a/h'-ta,
`tp,y-" ta,w> ~x'-ta, ~ve-ta, ~ynIb' hv'l{v. x;nO dl,AYw: 10
`sm'x' #r,a'h' aleM'Twi : ~yhil{a/h' ynEp.li #r,a'h' txeV'Tiw: 11
tyxiv.hi-yKi ht'x'v.nI hNEhiw> #r,a'h-' ta, ~yhil{a/ ar>Y:w: 12
s `#r,a'h-' l[; AKr>D;-ta, rf'B-' lK'
yn:p'l. aB' rf'B-' lK' #qe x;nOl. ~yhil{a/ rm,aYOw: 13
~t'yxiv.m; ynIn>hiw> ~h,ynEP.mi sm'x' #r,a'h' ha'l.m-' yKi
`#r,a'h-' ta,

nebot' plna jest země násilím jejich; a hle, zkazím je se zemí.
14. Udělej si koráb z dříví cypřišového, komůrky zdělej v korábu a
zalep jej vnitř a vně smolou.
15. A tak učiň jej: tři sta loket [budiž] délka korábu, padesát loket
šířka jeho a třicet loket výška jeho.
16. Učiň korábu světlík a ukonči jej nahoře až na loket a dvéře
korábu zasad' na straně jeho, dolní, druhé a třetí patro zděláš v něm.
17. A já, hle já přivedu potopu, vodu na zemi, abych vyhladil
veškeré maso, ve kterém jest dech života, pod nebem; vše, co jest
na zemi, zajde.
18. S tebou však učiním smlouvu svou, a vejdeš do korábu: ty a
synové tvoji, žena tvá a ženy synů tvých s tebou,
19. a ze všeho živého, ze všech tvorů uvedeš do korábu po dvou ze
všech, abys [je] s sebou zachoval na živu, samec a samice bud'tež
20. ze ptactva dle druhu jeho a z dobytka dle druhu jeho, z
veškerého plazu země dle druhu jeho, po dvou ze všech nechť
vejdou k tobě, abys [je] zachoval na živu.
21. A ty vezmi si z veškeré potravy, která se jí, a nashromáždi [ji] u
sebe, aby byla tobě a jim ku pokrmu.
22. Noach učinil - docela, jak mu přikázal Bůh, tak učinil.

Kapitola sedmá
1. I řekl Hospodin Noachovi: vejdi, ty a celý dům tvůj, do korábu,
nebot' tebe uznal jsem za spravedlivého před sebou v pokolení tomto.
2. Z veškerého čistého dobytka vezmi ai po sedmi, samce a samici
[jeho], a z dobytka, který není čistý, po dvou, samce a samici [jeho];
3. také z ptactva nebeského po sedmi, samce a samici, aby se zachovalo
símě [jejichJ na povrchu celé země.
4. Nebot' po dnech ještě sedmi sešlu dešt' na zemi čtyřicet dnů a čtyřicet
nocí a vyhladím všecku bytost, kterou jsem učinil, s povrchu země.

hb'Teh;-ta, hf,[]T; ~yNIqi rp,g-O yce[] tb;Te ^l. hfe[] 14
`rp,KoB; #WxmiW tyIB;mi Ht'ao T'r>p;k'w>
hb'Teh; %r,ao hM'a; tAame vl{v. Ht'ao hf,[]T; rv,a] hz<w> 15
`Ht'm'Aq hM'a; ~yvil{v.W HB'x.r' hM'a; ~yVimix]
hl'[.m;l.mi hN"l,k;T. hM'a-; la,w> hb'Tel; hf,[]T; rh;co 16
~yviliv.W ~YInIv. ~YITix.T; ~yfiT' HD'ciB. hb'Teh; xt;p,W
`h'f,[]T;
txev;l. #r,a'h-' l[; ~yIm; lWBM;h-; ta, aybime ynIn>hi ynIa]w: 17
lKo ~yIm'V'h; tx;T;mi ~yYIx; x;Wr AB-rv,a] rf'B-' lK'
`[w"g>yI #r,a'B-' rv,a]
hT'a; hb'Teh-; la, t'ab'W %T'ai ytiyrIB-. ta, ytimoqih]w: 18
`%T'ai ^yn<b-' yven>W ^T.v.aiw> ^yn<b'W
hb'Teh;-la, aybiT' lKomi ~yIn:v. rf'B-' lK'mi yx;h'-lK'miW 19
`Wyh.yI hb'qen>W rk'z" %T'ai tyOx]h;l.
fm,r, lKomi Hn"ymil. hm'heB.h-; !miW WhnEymil. @A[h'me 20
`tAyx]h;l. ^yl,ae Waboy" lKomi ~yIn:v. WhnEymil. hm'd'a]h'
^yl,ae T'p.s;a'w> lkea'yE rv,a] lk'a]m-; lK'mi ^l.-xq; hT'a;w> 21
`hl'k.a'l. ~h,l'w> ^l. hy"h'w>
s `hf'[' !Ke ~yhil{a/ Atao hW"ci rv,a] lkoK. x;nO f[;Y:w: 22
^t.yBe-lk'w> hT'a-; aBo x;nOl. hw"hy> rm,aYOw: WTT Genesis 7:
`hZ<h; rADB; yn:p'l. qyDIc; ytiyair' ^t.a-o yKi hb'Teh;-la,
vyai h['b.vi h['b.vi ^l.-xQ;Ti hr'AhJ.h; hm'heB.h; lKomi 2
vyai ~yIn:v. awhi hr'hoj. al{ rv,a] hm'heB.h-; !miW ATv.aiw>
`ATv.aiw>
tAYx;l. hb'qen>W rk'z" h['b.vi h['b.vi ~yIm;V'h; @A[me ~G: 3
`#r,a'h-' lk' ynEP-. l[; [r;z<
#r,a'h-' l[; ryjim.m; ykinOa' h['b.vi dA[ ~ymiy"l. yKi 4

5. I učinil Noach vše tak, jak mu Hospodin přikázal.
6. A Noachovi bylo šest set let, když byla potopa, voda na zemi,
7. Tu vešli Noach a synové jeho, a žena jeho a ženy synů jeho s nim do
korábu před vodami potopy.
8.

Z dobytka čistého a z dobytka, který není čistý, z ptactva a ze všeho,

co se plazí po zemi,
9. po dvou vešlo k Noachovi do korábu: samec a samice, jak Bůh
přikázal Noachovi.
10. Stalo se po sedmi dnech, že voda potopy byla na zemi.
11. Roku šestistého věku Noachova, měsíce druhého, sedmnáctého dne
měsíce, dne tohoto, vyrazily všecky prameny veliké propasti a otvory
nebe se otevřely.
12. A byl déšť na zemi čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.
13. Právě dne tohoto vešli Noach a Šém a Cham a Jefet, synové
Noachovi, a žena Noachova a tři ženy synů jeho s nimi do korábu,
14. oni a všeliká zvěř dle druhu svého a všeliký dobytek dle druhu svého
a všeliký plaz, který se plazí po zemi, dle druhu svého a všeliké ptactvo
dle druhu svého, všechna

ptáčata, všichni okřídlenci,

15. vešli k Noachovi do korábu, po dvou ze všelikého těla, ve kterém
jest dech života;
16. a ti, kteří vešli, samec a samice ze všeho těla vešli, jak mu přikázal
Bůh. A zavřel Hospodin za ním.
17. A byla potopa čtyřicet dnů na zemi; přibývalo vody,

která

vyzdvihla koráb, takže se povznášel nad zemí.
18. Voda silně stoupala a přibývalo jí velice na zemi; a koráb plul na
povrchu vody.
19. Voda stoupala mohutně víc a více nad zemí a byly pokryty všeckny
hory vysoké, které [jsou] pod celým nebem

~Wqy>h-; lK'-ta, ytiyxim'W hl'y>l' ~y[iB'r>a;w> ~Ay ~y[iB'r>a;
`hm'd'a]h' ynEP. l[;me ytiyfi[' rv,a]
`hw"hy> WhW"c-i rv,a] lkoK. x;nO f[;Y:w: 5
`#r,a'h-' l[; ~yIm; hy"h' lWBM;h;w> hn"v' tAame vve-!B, x;nOw> 6
ynEP.mi hb'Teh-; la, ATai wyn"b-' yven>W ATv.aiw> wyn"b'W x;nO aboY"w: 7
`lWBM;h; yme
hr'hoj. hN"n<yae rv,a] hm'heB.h-; !miW hr'AhJ.h; hm'heB.h-; !mi 8
`hm'd'a]h-' l[; fmer-o rv,a] lkow> @A[h'-!miW
rv,a]K; hb'qen>W rk'z" hb'Teh-; la, x;n-O la, WaB' ~yIn:v. ~yIn:v. 9
`x;n-O ta, ~yhil{a/ hW"ci
`#r,a'h-' l[; Wyh' lWBM;h; ymeW ~ymiY"h; t[;b.vil. yhiy>w: 10
ynIVeh; vd,xoB; x;n-O yYEx;l. hn"v' tAame-vve tn:v.Bi 11
tnOy>[.m-; lK' W[q.b.nI hZ<h; ~AYB; vd,xol; ~Ay rf'[-' h['b.viB.
`WxT'p.nI ~yIm;V'h; tBorua]w: hB'r; ~AhT.
`hl'y>l' ~y[iB'r>a;w> ~Ay ~y[iB'r>a; #r,a'h-' l[; ~v,G<h; yhiy>w: 12
x;n-O ynEB. tp,y<w" ~x'w-> ~vew> x;nO aB' hZ<h; ~AYh; ~c,[,B. 13
`hb'Teh-; la, ~T'ai wyn"b-' yven> tv,l{v.W x;nO tv,aew>
Hn"ymil. hm'heB.h-; lk'w> Hn"ymil. hY"x;h-; lk'w> hM'he 14
@A[h'-lk'w> WhnEymil. #r,a'h-' l[; fmeroh' fm,r,h-' lk'w>
`@n"K-' lK' rAPci lKo WhnEymil.
rf'B'h;-lK'mi ~yIn:v. ~yIn:v. hb'Teh-; la, x;n-O la, WaboY"w: 15
`~yYIx; x;Wr AB-rv,a]
hW"ci rv,a]K; WaB' rf'B-' lK'mi hb'qen>W rk'z" ~yaiB'h;w> 16
`Ad[]B; hw"hy> rGOs.YIw: ~yhil{a/ Atao
~yIM;h; WBr>YIw: #r,a'h-' l[; ~Ay ~y[iB'r>a; lWBM;h; yhiy>w: 17
`#r,a'h' l[;me ~r'T'w: hb'Teh-; ta, Waf.YIw:
hb'Teh; %l,Tew: #r,a'h-' l[; daom. WBr>YIw: ~yIM;h; WrB.g>YIw: 18
`~yIM'h; ynEP-. l[;
~yrIh'h,-lK' WSkuy>w: #r,a'h-' l[; daom. daom. Wrb.G" ~yIM;h;w> 19

hory vysoké, které [jsou] pod celým nebem
20. Patnáct loket do výše stoupala voda a hory byly pokryty.
21. A zahynulo všechno tělo, které se hýbe na zemi, ptactvo, dobytek,
zvířena, a všechen hmyz, který se plazí po zemi, a všichni lidé;
22. vše, v jehož nose byl dech života, ze všeho co [žilo]

na souší, --

umřelo.
23. A vyhubil [Bůh] všecku bytost na povrchu země od

člověka až do

dobytka, až do plazu a až do ptactva nebeského - [vše] bylo vyhubeno se
země. A zbyl jen

Noach a co bylo s ním v korábu.

24. Silně stoupala voda nad zemí sto padesát dnů.

Kapitola osmá
1.

Tu vzpomněl Bůh na Noacha a na všechna zvířata a na všechen

dobytek, který byl s ním v korábu, a přivedl Bůh vítr nad zemí, a voda
opadávala.
2. Uzavřeny byly prameny propasti a otvory nebeské, a přestál déšť s
nebe.
3. Voda se ztrácela s povrchu země stále a ubývalo vody po sto padesáti
dnech.
4.

A stanul koráb v sedmém měsíci sedmnáctého dne měsíce tohoto na

pohoří Araratském.
5. A vody ubývalo stále až do desátého měsíce. V desátém [měsíci],
prvního [dne] měsíce tohoto objevily se vrcholy hor.
6.

Po čtyřiceti dnech otevřel Noach okno korábu, které byl udělal,

7. a vypustil krkavce; a (ten] létal ven a zpět, až vyschly vody se země.
8. Tu vypustil holubici (pryč] od sebe, aby poznal, zdali ubylo vody s
povrchu země;

`~yIm'V'h-; lK' tx;T-; rv,a] ~yhiboG>h;
WSkuy>w: ~yIM'h; Wrb.G" hl'[.m;l.mi hM'a; href.[, vmex] 20
`~yrIh'h,
hm'heB.b;W @A[B' #r,a'h-' l[; fmeroh' rf'B'-lK' [w:g>YIw: 21
`~d'a'h' lkow> #r,a'h-' l[; #reVoh; #r,V,h;-lk'b.W hY"x;b;W
hb'r'x'B, rv,a] lKomi wyP'a;B. ~yYIx; x;Wr-tm;v.nI rv,a] lKo 22
`Wtme
~d'a'me hm'd'a]h' ynEP-. l[; rv,a] ~Wqy>h-; lK'-ta, xm;YIw: 23
#r,a'h-' !mi WxM'YIw: ~yIm;V'h; @A[-d[;w> fm,r-, d[; hm'heB-. d[;
`hb'TeB; ATai rv,a]w: x;n-O %a; ra,V'yIw:
`~Ay ta;m.W ~yVimix] #r,a'h-' l[; ~yIM;h; WrB.g>YIw: 24
hY"x;h-; lK' taew> x;n-O ta, ~yhil{a/ rKoz>YIw: WTT Genesis 8:1
x;Wr ~yhil{a/ rbe[]Y:w: hb'TeB; ATai rv,a] hm'heB.h-; lK'-ta,w>
`~yIM'h; WKvoY"w: #r,a'h-' l[;
~v,G<h; aleK'YIw: ~yIm'V'h; tBorua]w: ~AhT. tnOy>[.m; Wrk.S'YIw: 2
`~yIm'V'h-; !mi
~yIM;h; Wrs.x.Y:w: bAvw" %Alh' #r,a'h' l[;me ~yIM;h; WbvuY"w: 3
`~Ay ta;m.W ~yVimix] hceq.mi
vd,xol; ~Ay rf'[-' h['b.viB. y[iybiV.h; vd,xoB; hb'Teh; xn:T'w: 4
`jr'r'a] yreh' l[;
yrIyfi[]B' yrIyfi[]h' vd,xoh; d[; rAsx'w> %Alh' Wyh' ~yIM;h;w> 5
`~yrIh'h, yvear' War>nI vd,xol; dx'a,B.
hb'Teh; !ALx;-ta, x;nO xT;p.YIw: ~Ay ~y[iB'r>a; #Qemi yhiy>w: 6
`hf'[' rv,a]
~yIM;h; tv,boy-> d[; bAvw" aAcy" aceYEw: bre[oh-' ta, xL;v;y>w: 7
`#r,a'h' l[;me
l[;me ~yIM;h; WLq;h] tAar>li ATaime hn"AYh;-ta, xL;v;y>w: 8
`hm'd'a]h' ynEP.

povrchu země;
9. ale holubice nenašla místa, kde by spočinula noha její. Tu navrátila
se k němu do korábu, nebot' [ještě] byla voda na povrchu celé země.
Vztáhl [tedy] ruku svou, uchopil ji a vnesl ji k sobě do korábu.
10. A čekal ještě sedm dnů dalších a vypustil opět holubici z korábu.
11. I přiletěla k němu holubice k večeru, a hle: utržený list olivový v
zobáku jejím. Tu poznal Noach, že ubylo vody s povrchu země.
12. A počkal ještě sedm dnů dalších a vypustil holubici, ale ta se
nenavrátila již k němu.
13. Roku šestistého prvního, v prvním [měsíci] prvního [dne] měsíce
vyschla voda s povrchu země. Tu sňal Noaoh střechu korábu a viděl: hle
oschlý byl povrch země.
14. A druhého měsíce, sedm a dvacátého dne měsíce oschla země:
15. I pravil Bůh k Noachovi řka:
16. Vyjdi z korábu: ty a žena tvá, synové tvoji a ženy synů tvých s tebou.
17. Všelikou zvěř, která jest s tebou, ze všelikého těla, z ptactva a z
dobytka a ze všelikého plazu, který se plazí po zemi, vyved' s sebou, aby
se plodila a množila na zemi.
18. I vyšli Noach a synové jeho, žena jeho a ženy synů jeho s ním.
19. Všechna zvěř, všechen plaz a všecko ptactvo, vše, co se hýbe na
zemi, dle druhů svých; vyšlo z korábu.
20. Noaeh vystavěl oltář Hospodinu a vzal ze všeho čistého dobytka a ze
všeho čistého ptactva a přinesl oběti zápalné [Olah] na oltář.
21. A cítil Hospodin libou vůni i řekl Hospodin sobě: nebudu již klnouti
půdě pro člověka, poněvadž myšlení srdce člověka jest zlé od mládí, a
nebudu opět bíti vše živé, jak jsem [to] učinil.
22. Po všecku dobu trvání země, setba a žeň, mráz a žár, léto a zima, den
i noc nadále nepřestanou.

wyl'ae bv'T'w: Hl'g>r-; @k;l. x;Anm' hn"AYh; ha'c.m-' al{w> 9
Ady" xl;v.YIw: #r,a'h-' lk' ynEP-. l[; ~yIm-; yKi hb'Teh;-la,
`hb'Teh-; la, wyl'ae Ht'ao abeY"w: h'x,Q'YIw:
hn"AYh;-ta, xL;v; @s,YOw: ~yrIxea] ~ymiy" t[;b.vi dA[ lx,Y"w: 10
`hb'Teh-; !mi
@r'j' tyIz-: hle[] hNEhiw> br,[, t[el. hn"AYh; wyl'ae aboT'w: 11
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hn"AYh;-ta, xL;v;y>w: ~yrIxea] ~ymiy" t[;b.vi dA[ lx,Y"YIw: 12
`dA[ wyl'a-e bWv hp's.y-" al{w>
vd,xol; dx'a,B. !AvarIB' hn"v' tAame-vvew> tx;a;B. yhiy>w: 13
hb'Teh; hsek.m-i ta, x;nO rs;Y"w: #r,a'h' l[;me ~yIM;h; Wbr>x'
`hm'd'a]h' ynEP. Wbr>x' hNEhiw> ar>Y:w:
hv'b.y" vd,xol; ~Ay ~yrIf.[,w> h['b.viB. ynIVeh; vd,xob;W 14
s `#r,a'h'
`rmoale x;n-O la, ~yhil{a/ rBed;y>w: 15
`%T'ai ^yn<b-' yven>W ^yn<b'W ^T.v.aiw> hT'a; hb'Teh-; !mi ace 16
hm'heB.b;W @A[B' rf'B-' lK'mi ^T.a-i rv,a] hY"x;h-; lK' 17
%T'ai Îacey>h;Ð ¿aceAhÀ #r,a'h-' l[; fmeroh' fm,r,h-' lk'b.W
`#r,a'h-' l[; Wbr'w> Wrp'W #r,a'b' Wcr>v'w>
`ATai wyn"b-' yven>W ATv.aiw> wyn"b'W x;n-O aceYEw: 18
fmeAr lKo @A[h'-lk'w> fm,r,h-' lK' hY"x;h-; lK' 19
`hb'Teh-; !mi Wac.y" ~h,ytexoP.v.mil. #r,a'h-' l[;
hr'AhJ.h; hm'heB.h; lKomi xQ;YIw: hw"hyl; x;Bez>mi x;nO !b,YIw: 20
`x;Bez>MiB; tl{[o l[;Y:w: rhoJ'h; @A[h' lKomiW
ABli-la, hw"hy> rm,aYOw: x;xoyNIh; x;yre-ta, hw"hy> xr;Y"w: 21
yKi ~d'a'h' rWb[]B; hm'd'a]h-' ta, dA[ lLeq;l. @sia-o al{
tAKh;l. dA[ @sia-o al{w> wyr'[uN>mi [r; ~d'a'h' ble rc,yE
`ytiyfi[' rv,a]K; yx;-lK'-ta,
@r,xow" #yIq;w> ~xow" rqow> ryciq'w> [r;z< #r,a'h' ymey-> lK' d[o 22

i noc nadále nepřestanou.

Kapitola devátá
1. A požehnal Bůh Noachovi a synům jeho a řekl jim: plod'te, množte
se a naplňte zemi.
2. Bázeň z vás a strach před vámi nechť spočívá na všech zvířatech
země a na veškerém ptactvu nebeském, na všem, co se hýbe na zemi, a
na všech rybách mořských - do vašich rukou jsou dány.
3. Vše, co se hýbe a žije, vám budiž ku pokrmu, jako [dříve] zelenou
bylinu, dávám vám všecko.
4. Ale masa [zvířete] v životě jeho, krev jeho nesmíte jísti.
5. Avšak krve života vašeho budu požadovati, od každého zvířete budu
ji požadovati a od [každého] člověka, od bratra každého [člověka] budu
požadovati život člověka.
6. Kdo prolévá krev člověka, člověkem bude prolita krev jeho, neboť k
obrazu Božímu stvořil [Bůh] člověka.
7. Vy však plod'te a množte se, rozplozujte se na zemi a rozmnožujte se
na ní.
8. I pravil Bůh k Noachovi a synům jeho s ním řka:
9. Já však, hle, učiním smlouvu svou s vámi a s potomstvem vaším po
vás,
10. a se všemi živými tvory, které jsou u vás, z ptactva, z dobytka a ze
všech zvířat země u vás, ze všeho, co vyšlo z korábu, ze všech zvířat
země.
11. A učiním smlouvu svou s vámi, že žádné tělo nebude zase vyhlazeno
vodou potopy a že nebude již potopy, jež by zkazila zemi.
12. I pravil Bůh: toto jest znamením smlouvy, kterou činím, mezi mnou
a vámi a všemi živými tvory, které jsou u vás, do pokolení věčných :
13. Duhu svou vsadím do mraku a bude znamením smlouvy mezi mnou
a zemí.
14. I bude, když přivedu mračna nad zemí a se zjeví duha v mraku,

`WtBov.yI al{ hl'y>l;w" ~Ayw>
rm,aYOw: wyn"B-' ta,w> x;n-O ta, ~yhil{a/ %r,b'y>w: WTT Genesis 9:1
`#r,a'h-' ta, Wal.miW Wbr>W WrP. ~h,l'
l[;w> #r,a'h' tY:x-; lK' l[; hy<h.yI ~k,T.xiw> ~k,a]r;AmW 2
ygED>-lk'b.W hm'd'a]h' fmor>Ti rv,a] lkoB. ~yIm'V'h; @A[-lK'
`WnT'nI ~k,d>y<B. ~Y"h;
qr,y<K. hl'k.a'l. hy<h.yI ~k,l' yx;-aWh rv,a] fm,r-, lK' 3
`lKo-ta, ~k,l' yTit;n" bf,[e
`Wlkeato al{ Amd' Avp.n:B. rf'B-' %a; 4
hY"x-; lK' dY:mi vrod>a, ~k,ytevop.n:l. ~k,m.D-I ta, %a;w> 5
vp,n-< ta, vrod>a, wyxia' vyai dY:mi ~d'a'h' dY:miW WNv,r>d>a,
`~d'a'h'
~yhil{a/ ~l,c,B. yKi %peV'yI AmD' ~d'a'B' ~d'a'h' ~D; %pevo 6
`~d'a'h-' ta, hf'['
s `Hb'-Wbr>W #r,a'b' Wcr>vi Wbr>W WrP. ~T,a;w> 7
`rmoale ATai wyn"B-' la,w> x;n-O la, ~yhil{a/ rm,aYOw: 8
~k,[]r>z-: ta,w> ~k,T.ai ytiyrIB-. ta, ~yqime ynIn>hi ynIa]w: 9
`~k,yrex]a;
hm'heB.B; @A[B' ~k,T.ai rv,a] hY"x;h; vp,n-< lK' taew> 10
tY:x; lkol. hb'Teh; yaec.yO lKomi ~k,T.ai #r,a'h' tY:x-; lk'b.W
`#r,a'h'
dA[ rf'B-' lK' treK'yI-al{w> ~k,T.ai ytiyrIB-. ta, ytimoqih]w: 11
`#r,a'h' txev;l. lWBm; dA[ hy<h.y-I al{w> lWBM;h; yMemi
ynIyBe !tenO ynIa-] rv,a] tyrIB.h;-tAa tazO ~yhil{a/ rm,aYOw: 12
`~l'A[ trodol. ~k,T.ai rv,a] hY"x; vp,n-< lK' !ybeW ~k,ynEybeW
!ybeW ynIyBe tyrIB. tAal. ht'y>h'w> !n"['B, yTit;n" yTiv.q-; ta, 13
`#r,a'h'
`!n"['B, tv,Q,h; ht'a]r>nIw> #r,a'h-' l[; !n"[' ynIn>[;B. hy"h'w> 14

15. pak vzpomenu na smlouvu svou, která jest mezi mnou a vámi a
všelikou bytostí živou ze všeho těla, a nikdy již nestane se voda potopou,
aby zahubila všechno tělo.
16. [Až] bude duha v oblaku, popatřím na ni, abych se rozpomenul na
věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší všeho těla, které jest
na zemi.
17. I řekl Bůh Noachovi : toto jest znamení smlouvy, kterou jsem učinil
mezi sebou a všelikým tělem, které jest na zemi.
18. A byli synové Noachovi, kteří vyšli z korábu: Šém a Cham a Jefet; a
Cham byl otcem Kenaana.
19. Tito tři [jsou) synové Noachovi a jimi [vzniklo) rozptýlení všeho
lidstva země.
20. Noach započal [jako) rolník a štípil vinici.
21. Když pil [trochu] vína, opil se a obnažil se ve stanu svém.
22. I viděl Cham, otec Kenaanův, nahotu otce svého a řekl [to] oběma
bratřím svým venku.
23. Tu vzali Šém a Jefet šat, položili [jej] na ramena svá; šli, obrátivše se
zády a přikryli nahotu otce svého; tvář jejich [byla odvrácena] nazad,
takže nahotu otce svého 2~ neviděli.
24. Když se probudil Noach po víně, dozvěděl se, co mu učinil
nejmladší syn jeho,
25. a řekl: proklet [budiž] Kenaan! služebník služebníků budiž bratrům
svým !
26. a řekl [dále]: pochválen [budiž] Hospodin, Bůh Šémův! a Kenaan
budiž mu služebníkem.
27. Nechť rozšíří Bůh Jefeta, nechť bydlí ve stanech Šémových a Kenaan
budiž mu služebníkem.
28. Noach žil po potopě tři sta padesát let.
29. Všech dnů Noachových bylo devět set padesát let - a zemřel.

vp,n-< lK' !ybeW ~k,ynEybeW ynIyBe rv,a] ytiyrIB-. ta, yTir>k;z"w> 15
txev;l. lWBm;l. ~yIM;h; dA[ hy<h.y-I al{w> rf'B-' lk'B. hY"x;
`rf'B-' lK'
!yBe ~l'A[ tyrIB. rKoz>li h'ytiyair>W !n"['B, tv,Q,h; ht'y>h'w> 16
`#r,a'h-' l[; rv,a] rf'B-' lk'B. hY"x; vp,n-< lK' !ybeW ~yhil{a/
rv,a] tyrIB.h;-tAa tazO x;n-O la, ~yhil{a/ rm,aYOw: 17
@ `#r,a'h-' l[; rv,a] rf'B-' lK' !ybeW ynIyBe ytimoqih]
~x'w> tp,y"w" ~x'w> ~ve hb'Teh-; !mi ~yaic.YOh; x;n-O ynEb. Wyh.YIw: 18
`![;n"k. ybia] aWh
`#r,a'h-' lk' hc'p.n" hL,aemeW x;n-O ynEB. hL,ae hv'l{v. 19
`~r,K' [J;YIw: hm'd'a]h' vyai x;nO lx,Y"w: 20
`hl{h\a' %AtB. lG:t.YIw: rK'v.YIw: !yIY:h-; !mi T.v.YEw: 21
wyx'a-, ynEv.li dGEY:w: wybia' tw:r>[, tae ![;n:k. ybia] ~x' ar>Y:w: 22
`#WxB;
~h,ynEv. ~k,v-. l[; WmyfiY"w: hl'm.Fih-; ta, tp,y<w" ~ve xQ;YIw: 23
~h,ynEp.W ~h,ybia] tw:r>[, tae WSk;y>w: tyNIr;xoa] Wkl.YEw:
`War' al{ ~h,ybia] tw:r>[,w> tyNIr;xoa]
`!j'Q'h; AnB. Al-hf'['-rv,a] tae [d;YEw: AnyYEmi x;nO #q,yYIw: 24
`wyx'a,l. hy<h.yI ~ydIb'[] db,[, ![;n"K. rWra' rm,aYOw: 25
`Aml' db,[, ![;n:k. yhiywI ~ve yhel{a/ hA'hy> %WrB' rm,aYOw: 26
![;n:k. yhiywI ~ve-yleh\a'B. !Kov.yIw> tp,y<l. ~yhil{a/ T.p.y: 27
`Aml' db,[,
`hn"v' ~yVimix]w: hn"v' tAame vl{v. lWBM;h; rx;a; x;n-O yxiy>w: 28
hn"v' ~yVimix]w: hn"v' tAame [v;T. x;n-O ymey>-lK' Wyh.YIw: 29
@ `tmoY"w:

Kapitola desátá

1. Tito jsou rodové synů Noachových: Šem, Cham a Jefet; narodili se
jim synové po potopě.
2. Synové Jefetovi [jsou]: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal,
Mešekh, Tyras:
3. a synové Gómerovi: Aškenaz, Rifat a Togarma;
4. a synové Javanovi: Elišah, Taršíš, Kitští a Dodanští.
5. Od těch rozvětvili se [obyvatelé) ostrovů národů v zemích svých,
každý podle jazyka svého, podle rodů svých v národech svých.
6. Synové Chamovi: Kůš, Micrajim, Půt a Kenaan.
7. Synové Kůšovi : Seba, Chavílah, Sabtah, Ramah a Sabtechá ; a
synové Ramahovi : Šeba a Dedan.
8. A Kůš zplodil Nimroda; ten začal býti rekem na zemi ;
9. on byl silným lovcem před Hospodinem, proto se říkává: silný lovec
před Hospodinem jako Nimrod.
10. začátek království jeho byl [v městech]: Babel, Erek, Akad a Kalnéh
v zemi Šinearské.
11. Ze země této odešel do Assyrie a vystavěl Nynevéh a
12. město Rechobot a Kelach; - a Resen mezi Nynevéh
13. a Kelach, t. j. veliké město [Nynevéh]. – Micrajim [Egypt] zplodil
Ludské, Anamské, Lehebské a Naftuchské,
14. Patrusské a Kasluchské, ze kterých vyšli Filištínští a Kaftorské.
15. Kenaan zplodil Cidona, prvorozeného svého, a Chéta,
16. pak Jebusa, Emora, Girgaše,
17. Chívího, Arkského a Sínského,
18. Arvadakého a Cemarského a Chamatakého, a poté rozšířila se
pokolení Kenaanská;
19. a bylo území Kenaanské od Cídonu směrem do Geraru až do Ázy,
směrem do Sedonu a Amóry a Admy a Cebojimu až do Lašy.

tp,y"w" ~x' ~ve x;n-O ynEB. tdol.AT hL,aew> WTT Genesis 10:1
`lWBM;h; rx;a; ~ynIB' ~h,l' Wdl.W"YIw:
`sr'ytiw> %v,m,W lb'tuw> !w"y"w> yd;m'W gAgm'W rm,GO tp,y< ynEB. 2
`hm'r>g:tow> tp;yrIw> zn:K]v.a; rm,GO ynEb.W 3
`~ynId'dow> ~yTiKi vyvir>t;w> hv'ylia/ !w"y" ynEb.W 4
Anvol.li vyai ~t'cor>a;B. ~yIAGh; yYEai Wdr>p.nI hL,aeme 5
`~h,yEAgB. ~t'xoP.v.mil.
`![;n"k.W jWpW ~yIr;c.miW vWK ~x' ynEb.W 6
ynEb.W ak'T.b.s;w> hm'[.r;w> hT'b.s;w> hl'ywIx]w: ab's. vWk ynEb.W 7
`!d'd>W ab'v. hm'[.r;
`#r,a'B' rBoGI tAyh.li lxehe aWh drom.n-I ta, dl;y" vWkw> 8
drom.nIK. rm;a'yE !Ke-l[; hw"hy> ynEp.li dyIc-; rBogI hy"h'-aWh 9
`hw"hy> ynEp.li dyIc; rABGI
hnEl.k;w> dK;a;w> %r,a,w> lb,B' ATk.l;m.m; tyviare yhiT.w: 10
`r['n>vi #r,a,B.
hwEn>ynI-ta, !b,YIw: rWVa; ac'y" awhih; #r,a'h-' !mi 11
`xl;K-' ta,w> ry[i tboxor-> ta,w>
`hl'doG>h; ry[ih' awhi xl;K' !ybeW hwEn>ynI !yBe !s,r-, ta,w> 12
~ybih'l.-ta,w> ~ymin"[-] ta,w> ~ydIWl-ta, dl;y" ~yIr;c.miW 13
`~yxiTpu .n-: ta,w>
~V'mi Wac.y" rv,a] ~yxilus.K-; ta,w> ~ysirut.P-; ta,w> 14
s `~yrITop.K-; ta,w> ~yTiv.liP.
`txe-ta,w> ArkoB. !doyci-ta, dl;y" ![;n:k.W 15
`yviG"r>GIh; taew> yrImoa/h-' ta,w> ysiWby>h-; ta,w> 16
`ynIySih;-ta,w> yqir>[;h-; ta,w> yWIxih-; ta,w> 17
Wcpon" rx;a;w> ytim'x]h-; ta,w> yrIm'C.h-; ta,w> ydIw"r>a;h-' ta,w> 18
`ynI[]n:K.h; tAxP.v.mi

směrem do Sedonu a Amóry a Admy a Cebojimu až do Lašy.
20. Tito jsou synové Chamovi dle rodů svých, dle jazyků svých v
zemích svých, v národech svých.
21. A také Šémovi, praotci všech synů Éberových, staršímu bratru
Jefetovu, narodily se [děti]:
22. Synové Šémovi: Elam, Ašur, Arpachšad, Lůd a Aram.
23. A synové Aramovi :Uc, Chůl, Geter a Maš ;
24. A Arpachšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Ébera.
25. A Ebérovi narodili se dva synové: jméno jednoho Peleg, nebot' za
dnů jeho bylo rozděleno [obyvatelstvo] země, a jméno bratra jeho bylo
Joktan.
26. Jokan zplodil Almodada a Šelefa, Chacarmaveta a Jarachá,
27. Hadorama, Uzala a Diklaha,
28. Obala, Abimaéla a Šeba,
29. Ofira, Chavílaha a Jóbaba; všichni tito jsou synové Joktanovi.
30. Bydliště jejich bylo od Méšy směrem do Sefaru k pohoří
východnímu.
31. Tito jsou synové Šémovi dle rodů svých, dle jazyků svých, v zemích
svých dle národů svých.
32. Tito jsou rodové synů Noachových dle potomků svých v národech
svých a od těchto rozvětvili se národové na zemi po potopě.

hZ"[-; d[; hr'r'g> hk'a]Bo !doyCimi ynI[]n:K.h; lWbG> yhiy>w: 19
`[v;l-' d[; ~yIboc.W hm'd>a;w> hr'mo[]w: hm'dos. hk'a]Bo
~t'cor>a;B. ~t'nOvol.li ~t'xoP.v.mil. ~x'-ynEb. hL,ae 20
s `~h,yEAgB.
tp,y< yxia] rb,[-e ynEB-. lK' ybia] aWh-~G: dL;yU ~vel.W 21
`lAdG"h;
`~r'a]w: dWlw> dv;k.P;r>a;w> rWVa;w> ~l'y[e ~ve ynEB. 22
`vm;w" rt,g<w> lWxw> #W[ ~r'a] ynEb.W 23
`rb,[-e ta, dl;y" xl;v,w> xl;v-' ta, dl;y" dv;k.P;r>a;w> 24
wym'y"b. yKi gl,P, dx'a,h' ~ve ~ynIb' ynEv. dL;yU rb,[el.W 25
`!j'q.y" wyxia' ~vew> #r,a'h' hg"l.p.nI
tw<m'r>c;x-] ta,w> @l,v-' ta,w> dd'Aml.a-; ta, dl;y" !j'q.y"w> 26
`xr;y"-ta,w>
`hl'q.DI-ta,w> lz"Wa-ta,w> ~r'Adh]-ta,w> 27
`ab'v-. ta,w> laem'ybia-] ta,w> lb'A[-ta,w> 28
`!j'q.y" ynEB. hL,a-e lK' bb'Ay-ta,w> hl'ywIx-] ta,w> rpiAa-ta,w> 29
`~d,Q,h; rh; hr'p's. hk'a]Bo av'Memi ~b'v'Am yhiy>w: 30
`~h,yEAgl. ~t'cor>a;B. ~t'nOvol.li ~t'xoP.v.mil. ~ve-ynEb. hL,ae 31
hL,aemeW ~h,yEAgB. ~t'dol.Atl. x;n-O ynEB. txoP.v.mi hL,ae 32
@ `lWBM;h; rx;a; #r,a'B' ~yIAGh; Wdr>p.nI

Kapitola jedenáctá
1. A byla na celé zemi jedna řeč a stejná slova.
2. Když pak táhli od východu, nalezli údolí v zemi Šinarské a usadili se
tam.
3. I pravil jeden druhému: nuže, dělejme cihly a vypalme [je] ohněm. A
byla jim cihla kamenem a hlína byla jim maltou.
4. A řekli: nuže, stavme si město a věž, jejíž vrchol [budiž] až k nebi, a
učiňme si jméno, abychom se ne. rozptýlili po celé zemi

~yrIb'd>W tx'a, hp'f' #r,a'h-' lk' yhiy>w: WTT Genesis 11:1
`~ydIx'a]
Wbv.YEw: r['n>vi #r,a,B. h['q.bi Wac.m.YIw: ~d,Q,mi ~['s.n"B. yhiy>w: 2
`~v'
hp'r>f.nIw> ~ynIbel. hn"B.l.nI hb'h' Wh[er-e la, vyai Wrm.aYOw: 3
~h,l' hy"h' rm'xeh;w> !b,a'l. hn"beL.h; ~h,l' yhiT.w: hp'ref.li
`rm,xol;

učiňme si jméno, abychom se ne. rozptýlili po celé zemi
5. I sestoupil Hospodin, aby viděl město a věž, kterou stavěli synové
lidští,
6. a řekl Hospodin: hle [jsou] lidem jedním a všichni mají řeč jednu, a
tor začátek konání jejich; a nyní - nemělo by býti jim bráněno v ničem,
co by si umínili dělati?
7. Nuže, sestupme a zmařme tam řeč jejich, aby nerozuměl jeden řeči
druhého.
8. A rozptýlil je Hospodin odtud po celé zemi a přestali stavěti město
to.
9. Proto nazvali jméno jeho Babel [zmatek], neboť tam zmátl Hospodin
řeč [obyvatelů] celé země a odtud rozptýlil je Hospodin po celé zemi.
10. To jsou rodové Šémovi: Šém byl sto let stár a zplodil Arpachšada,
dvě léta po potopě.
11. Šém žil, když byl zplodil Arpachšada, [ještě] pět set let a plodil syny
a dcery.
12. Arpachšad žil třicet pět let a zplodil Šelacha.
13. Arpachšad žil, když byl zplodil Šelacha [ještě] čtyři sta tři léta a
plodil syny a dcery.
14. Šelach žil třicet let a zplodil Ébera.
15. Šelach žil, když byl zplodil Ébera, [ješté] čtyři sta tři léta a plodil
syny a dcery.
16. Éber žil třicet čtyři léta a zplodil Pelega.
17. Eber žil, když byl zplodil Pelega, čtyři sta třicet let a plod.il syny a
dcery.
18. Peleg žil třicet let a zplodil Reůa.
19. Peleg žil, když byl zplodil Reůa, [ještě] dvě stě devět let a plodil
syny a dcery.
20. Reů žil dva a třicet let a zplodil Serůga.

~yIm;V'b; Avarow> lD'g>miW ry[i WnL'-hn<b.nI hb'h' Wrm.aYOw: 4
`#r,a'h-' lk' ynEP-. l[; #Wpn"-!P, ~ve WnL'-hf,[]n:w>
WnB' rv,a] lD'g>Mih-; ta,w> ry[ih-' ta, taor>li hw"hy> dr,YEw: 5
`~d'a'h' ynEB.
hz<w> ~L'kul. tx;a; hp'f'w> dx'a, ~[; !he hw"hy> rm,aYOw: 6
Wmz>y" rv,a] lKo ~h,me rceB'y-I al{ hT'[;w> tAf[]l; ~L'xih;
`tAf[]l;
vyai W[m.v.yI al{ rv,a] ~t'p'f. ~v' hl'b.n"w> hd'r>nE hb'h' 7
`Wh[ere tp;f.
WlD>x.Y:w: #r,a'h-' lk' ynEP-. l[; ~V'mi ~t'ao hw"hy> #p,Y"w: 8
`ry[ih' tnOb.li
tp;f. hw"hy> ll;B' ~v'-yKi lb,B' Hm'v. ar'q' !Ke-l[; 9
@ `#r,a'h-' lK' ynEP-. l[; hw"hy> ~c'ypih/ ~V'miW #r,a'h-' lK'
dl,AYw: hn"v' ta;m-. !B, ~ve ~ve tdol.AT hL,ae 10
`lWBM;h; rx;a; ~yIt;n"v. dv'k.P;r>a-; ta,
tAame vmex] dv'k.P;r>a-; ta, AdyliAh yrex]a; ~ve-yxiy>w: 11
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v'
`xl;v-' ta, dl,AYw: hn"v' ~yvil{v.W vmex' yx; dv;k.P;r>a;w> 12
~ynIv' vl{v' xl;v-, ta, AdyliAh yrex]a; dv;k.P;r>a; yxiy>w: 13
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame [B;r>a;w>
`rb,[-e ta, dl,AYw: hn"v' ~yvil{v. yx; xl;v,w> 14
[B;r>a;w> ~ynIv' vl{v' rb,[-e ta, AdyliAh yrex]a; xl;v-, yxiy>w: 15
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame
`gl,P-' ta, dl,AYw: hn"v' ~yvil{v.W [B;r>a; rb,[-e yxiy>w: 16
hn"v' ~yvil{v. gl,P-, ta, AdyliAh yrex]a; rb,[-e yxiy>w: 17
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' tAame [B;r>a;w>
`W[r>-ta, dl,AYw: hn"v' ~yvil{v. gl,p-, yxiy>w: 18
~yIt;am'W ~ynIv' [v;Te W[r>-ta, AdyliAh yrex]a; gl,p-, yxiy>w: 19
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v'

21. Reů žil, když byl zplodil Serůga [ještě] dvě stě sedm let a plodil syny
a dcery.
22. Serůg žil třicet let a zplodil Nachóra.
23. Serůg žil, když byl zplodil Nachora [ještě] dvě stě let a plodil syny a
dcery.
24. Nachor žil dvacet devět let a zplodil Teracha.
25. Nachor fil, když byl zplodil Teracha, (ještě) sto devatenáct let a
plodil syny a dcery.
26. Terach žil sedmdesát let a zplodil Abrama, Nachora a Harana.
27. Tito jsou rodové Terachovi: Terach zplodil Abrama, Nachora a
Harana, a Haran zplodil Lota.
28. Haran zemřel za života Teracha, otce svého, v zemi rodné své, v Uru
Kaldejských.
29. Abram a Nachor vzali si ženy: jméno ženy Abramovy [bylo] Saraj a
jméno ženy Nachorovy [bylo] Milka, dcera Harana, otce Milky a otce
Jisky.
30. A Saraj byla neplodná, neměla dítka.
31. I vzal Terach Abrama, syna svého, a Lota, .syna Haranova, vnuka
svého, a Saraj, snachu svou, ženu Abramovu, syna svého, a vyšli spolu z
Ur-Kasdim, aby šli do země Kenaanské, a když přišli až do Charanu,
usídlili se tam.
32. Když bylo Terachovi dvě stě pět let, zemřel Terach v Charanu.

Kapitola dvanáctá
1. I řekl Hospodin Abramovi : odebeř se ze země své, z rodiště svého a
z domu otce svého do země, kterou ti ukáži.
2. A učiním tebe národem velkým a požehnám ti a zvelebím jméno tvé,
a staň se požehnáním.

`gWrf.-ta, dl,AYw: hn"v' ~yvil{v.W ~yIT;v. W[r> yxiy>w: 20
~ynIv' [b;v, gWrf.-ta, AdyliAh yrex]a; W[r> yxiy>w: 21
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' ~yIt;am'W
`rAxn"-ta, dl,AYw: hn"v' ~yvil{v. gWrf. yxiy>w: 22
hn"v' ~yIt;am' rAxn"-ta, AdyliAh yrex]a; gWrf. yxiy>w: 23
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw:
`xr;T-' ta, dl,AYw: hn"v' ~yrIf.[,w> [v;Te rAxn" yxiy>w: 24
hn"v' href.[-, [v;T. xr;T-, ta, AdyliAh yrex]a; rAxn" yxiy>w: 25
s `tAnb'W ~ynIB' dl,AYw: hn"v' ta;m.W
rAxn"-ta, ~r'b.a-; ta, dl,AYw: hn"v' ~y[ib.vi xr;t-, yxiy>w: 26
`!r'h-' ta,w>
rAxn"-ta, ~r'b.a-; ta, dyliAh xr;T, xr;T, tdol.AT hL,aew> 27
`jAl-ta, dyliAh !r'h'w> !r'h-' ta,w>
rWaB. ATd>l;Am #r,a,B. wybia' xr;T, ynEP-. l[; !r'h' tm'Y"w: 28
`~yDIf.K;
yr'f' ~r'b.a-; tv,ae ~ve ~yvin" ~h,l' rAxn"w> ~r'b.a; xQ;YIw: 29
`hK's.yI ybia]w: hK'l.m-i ybia] !r'h-' tB; hK'l.mi rAxn"-tv,ae ~vew>
`dl'w" Hl' !yae hr'q'[] yr;f' yhiT.w: 30
AnB.-!B, !r'h-' !B, jAl-ta,w> AnB. ~r'b.a-; ta, xr;T, xQ;YIw: 31
rWame ~T'ai Wac.YEw: AnB. ~r'b.a; tv,ae AtL'K; yr;f' taew>
`~v' Wbv.YEw: !r'x-' d[; WaboY"w: ![;n:K. hc'r>a; tk,l,l' ~yDIf.K;
xr;T, tm'Y"w: hn"v' ~yIt;am'W ~ynIv' vmex' xr;t-, ymey> Wyh.YIw: 32
s `!r'x'B.
^c.r>a;me ^l.-%l, ~r'b.a-; la, hw"hy> rm,aYOw: WTT Genesis 12:
`&'a,r>a; rv,a] #r,a'h-' la, ^ybia' tyBemiW ^T.d>l;AMmiW
hyEh.w< ^m,v. hl'D>g:a]w: ^k.r,b'a]w: lAdG" yAgl. ^f.[,a,w> 2
`hk'r'B.
lKo ^b. Wkr>b.nIw> raoa' ^l.L,q;m.W ^yk,r>b'm. hk'r]b'a]w: 3

3. Požehnám těm, kteří tobě žehnají, a kdo tebe proklíná, tomu bud.u
zlořečiti ; a požehnána budou tebou všecka pokolení země.
4. I šel Abram, jak Hospodin mu pravil, a šel s ním Lot; a Abram byl
pět a sedmdesát let stár, když vyšel z Charanu.
5. Abram vzal [sebou] Saraj, manželku svou, a Lota, syna bratra svého,
a všechen majetek jejich, kterého nabyli, a osoby, které si získali v
Charanu; a vyšli, aby se odebrali do země Kenaanské a přišli do země
Kenaanské.
6. Abram táhl zemí až k místu Šechemu, až k háji Móreh a [kmen]
Kenaanský byl [již] tehdáž v zemi.
7. I zjevil se Hospodin Abramovi a pravil: potomstvu tvé. mu dám zemi
tuto. I vystavěl tam oltář Hospodinu, jenž se mu zjevil.
8. Odtud posunul se nahoru, východně od Bét-Élu a postavil stan svůj;
[měl] Bét-Él na západ a Aj na východ; a vystavěl tam oltář Hospodinu a
vzýval jméno Hospodina.
9. Abram dal se na cestu a táhl pořád dále k jihu.
10. A byl hlad v zemi a Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl,
neboř hlad byl těžký v zemi.
11. Když na cestě se blížil Egyptu, řekl k Saraj, manželce své: hle, vím,
že jsi žena krásného vzezření.
12. A stane se, když uvidí tebe Egypťané a řeknou: tahle jest jeho žena,
ze zabijí mne a tebe nechají na živu.
13. Řekni tedy, že jsi moje sestra, aby se mně dobře dařilo pro tebe a
abych zůstal živ k vůli tobě.
14. Když pak přišel Abram do Egypta, viděli Egypťané, že ta žena jest
překrásná,
15. a uviděli ji knížata Faraóna a vychvalovali ji Faraónovi: i byla vzata
žena ta do domu Faraónova.
16. A Abramovi činil dobro k vůli ní, takže se mu dostalo bravu, skotu a
oslů, služebníků a služek, oslic a velbloudů.
17. Hospodin však poranil Faraóna a [lidi] domu jeho těžkými ranami
pro Saraj, manželku Abramovu.

`hm'd'a]h' txoP.v.mi
jAl ATai %l,YEw: hw"hy> wyl'ae rB,DI rv,a]K; ~r'b.a; %l,YEw: 4
`!r'x'me AtaceB. hn"v' ~y[ib.viw> ~ynIv' vmex-' !B, ~r'b.a;w>
wyxia-' !B, jAl-ta,w> ATv.ai yr;f-' ta, ~r'b.a; xQ;YIw: 5
!r'x'b. Wf['-rv,a] vp,N<h-; ta,w> Wvk'r' rv,a] ~v'Wkr>-lK'-ta,w>
`![;n"K. hc'r>a; WaboY"w: ![;n:K. hc'r>a; tk,l,l' Wac.YEw:
hr,Am !Alae d[; ~k,v. ~Aqm. d[; #r,a'B' ~r'b.a; rbo[]Y:w: 6
`#r,a'B' za' ynI[]n:K.h;w>
#r,a'h-' ta, !Tea, ^[]r>zl: . rm,aYOw: ~r'b.a-; la, hw"hy> ar'YEw: 7
`wyl'ae ha,r>NIh; hw"hyl; x;Bez>mi ~v' !b,YIw: taZOh;
hl{h\a' jYEw: lae-tybel. ~d,Q,mi hr'h'h' ~V'mi qTe[.Y:w: 8
hw"hyl; x;Bez>mi ~v'-!b,YIw: ~d,Q,mi y[;h'w> ~Y"mi lae-tyBe
`hw"hy> ~veB. ar'q.YIw:
@ `hB'g>N<h; [;Asn"w> %Alh' ~r'b.a; [S;YIw: 9
~v' rWgl' hm'y>r;c.mi ~r'b.a; dr,YEw: #r,a'B' b['r' yhiy>w: 10
`#r,a'B' b['r'h' dbek-' yKi
yr;f'-la, rm,aYOw: hm'y>r'c.mi aAbl' byrIq.hi rv,a]K; yhiy>w: 11
`T.a' ha,r>m-; tp;y> hV'ai yKi yTi[.d;y" an"-hNEhi ATv.ai
tazO ATv.ai Wrm.a'w> ~yrIc.Mih; %t'ao War>y-I yKi hy"h'w> 12
`WYx;y> %t'aow> ytiao Wgr>h'w>
ht'y>x'w> %reWb[]b; yli-bj;yyI ![;m;l. T.a' ytixoa] an"-yrIm.ai 13
`%lel'g>Bi yvip.n:
~yrIc.Mih; War>YIw: hm'y>r'c.mi ~r'b.a; aAbK. yhiy>w: 14
`daom. awhi hp'y-" yKi hV'aih'-ta,
h[or>P-; la, Ht'ao Wll.h;y>w: h[or>p; yref' Ht'ao War>YIw: 15
`h[or>P; tyBe hV'aih' xQ;Tuw:
~yrImox]w: rq'b'W-!aco Al-yhiy>w: Hr'Wb[]B; byjiyhe ~r'b.a;l.W 16
`~yLim;g>W tnOtoa]w: txop'v.W ~ydIb'[]w:
AtyBe-ta,w> ~ylidoG> ~y[ig"n> h[or>P-; ta, hw"hy> [G:n:y>w: 17

pro Saraj, manželku Abramovu.
18. I zavolal Farao Abrama a pravil: Co jsi mi to učinil? Proč jsi
nepověděl mně, že ona jest tvoje manželka?
19. Proč jsi řekl: jest moje sestra, takže vzal jsem si ji za ženu. Nyní, hic,
zde je žena tvá, vezmi [ji] a jdi.
20. I ustanovil o něm Farao muže, aby vyprovodili ho, manželku jeho a
všechen majetek jeho.

`~r'b.a; tv,ae yr;f' rb;D-> l[;
yLi t'yfi[' taZO-hm; rm,aYOw: ~r'b.a;l. h[or>p; ar'q.YIw: 18
`awhi ^T.v.ai yKi yLi T'd>G:h-i al{ hM'l'
hT'[;w> hV'ail. yli Ht'ao xQ;a,w" awhi ytixoa] T'r>m;a' hm'l' 19
`%lew" xq; ^T.v.ai hNEhi
ATv.a-i ta,w> Atao WxL.v;y>w: ~yvin"a] h[or>P; wyl'[' wc;y>w: 20
`Al-rv,a-] lK'-ta,w>

Kapitola třináctá
1. [Tak] táhl Abram se svou manželkou a s celým majetkem svým — a
také Lot s ním — vzhůru z Egypta k jihu [Palestiny],
2. a Abram byl velmi bohat na dobytek, na stříbro a na zlato —
3. táhl [dřívějšími] cestami svými od jihu až k Bét-Élu, až k místu, na
kterém byl stan jeho zpočátku, mezi Bét-Élem a 'Ajem,
4. k místu oltáře, který tam byl postavil zprvu, — a vzýval tam Abram
jméno Hospodinovo.
5. Ale také Lot, který šel s Abramem, měl brav a skot a
6. stany; — a země jich neunesla [nepostačovala jim], aby bydleli
spolu, neboť měli majetku [stáda] mnoho, a nemohli spolu bydleti.
7. A byl spor mezi pastýři stáda Abramova a mezi pastýři stáda Lotova
— a Kenaanští a Perizští tehdáž bydleli
8. v zemi. —Tedy řekl Abram Lotovi: nebudiž sporu mezi mnou a
mezi tebou, mezi pastýři mými a mezi pastýři tvými, neboť muži
příbuznými jsme.
9. Není-liž celá země před tebou? Odluč se, prosím, ode mne: Půjdeš-li
v levo, půjdu v vpravo; půjdeš-li v právo, půjdu vlevo.

ATv.aiw> aWh ~yIr;c.Mimi ~r'b.a; l[;Y:w: WTT Genesis 13:1
`hB'g>N<h; AM[i jAlw> Al-rv,a-] lk'w>
`bh'Z"b;W @s,K,B; hn<q.MiB; daom. dbeK' ~r'b.a;w> 2
~AqM'h-; d[; lae-tyBe-d[;w> bg<N<mi wy['S'm;l. %l,YEw: 3
lae-tyBe !yBe hL'xiT.B; ÎAlh\a'Ð ¿hl{h\a'À ~v' hy"h-' rv,a]
`y['h' !ybeW
~v' ar'q.YIw: hn"voarIB' ~v' hf'[-' rv,a] x;Bez>Mih; ~Aqm.-la, 4
`hw"hy> ~veB. ~r'b.a;
`~ylih'aow> rq'b'W-!aco hy"h' ~r'b.a-; ta, %lehoh; jAll.-~g:w> 5
~v'Wkr> hy"h'-yKi wD'x.y: tb,v,l' #r,a'h' ~t'ao af'n-" al{w> 6
`wD'x.y: tb,v,l' Wlk.y" al{w> br'
jAl-hnEq.mi y[ero !ybeW ~r'b.a-; hnEq.mi y[ero !yBe byrI-yhiy>w: 7
`#r,a'B' bveyO za' yZIrIP.h;w> ynI[]n:K.h;w>
ynIyBe hb'yrIm. yhit. an"-la; jAl-la, ~r'b.a; rm,aYOw: 8
`Wnx.n"a] ~yxia; ~yvin"a-] yKi ^y[,ro !ybeW y[;ro !ybeW ^yn<ybeW
lamoF.h-; ~ai yl'['me an" dr,P'hi ^yn<p'l. #r,a'h-' lk' al{h] 9
`hl'yaim.f.a;w> !ymiY"h-; ~aiw> hn"miyaew>
yKi !Der>Y:h; rK;K-i lK'-ta, ar>Y:w: wyn"y[e-ta, jAl-aF'YIw: 10

10. I pozdvihl Lot očí svých a viděl celý kraj Jordánský, že je docela
zavlažený [úrodný], dříve než zničil Hospodin Sodom a Amoru, jako
zahrada Hospodinova, jako země Egyptská směrem k Coaru.
11. A zvolil si Lot celý kraj Jordánský a Lot táhl na východ; tak odloučili
se, jeden od druhého.
12. Abram bydlel v zemi Kenaanské a Lot bydlel v městech kraje
[Jordánského] a stavěl stany své až k Sodomu. —
13. Lidé Sodomští však byli velmi zlí a velice hříšní proti Hospodinu.
14. I řekl Hospodin Abramovi, když Lot byl se odloučil od něho:
pozvedni, prosím, oči své a pohlédni s místa, kde se nalézáš, k severu a k
jihu, k východu a k zápádu, —
15. neboť celou zemi, kterou vidíš, tobě dám a potomstvu tvému na
vždy,
16. a učiním potomstvo tvé jako prach země, takže, může-li někdo sečísti
prach země, také potomstvo tvé bude sečteno. —
17. Nuže, projdi zemi tuto po její délce a šířce, neboť tobě ji dám.
18. Abram stavěl stany své, přišel a usadil se u dubů Mamrého, které
byly u Chebronu, a vystavěl tam oltář Hospodinu.

hr'mo[-] ta,w> ~dos-. ta, hw"hy> txev; ynEp.li hq,v.m; HL'ku
`r[;co hk'a]Bo ~yIr;c.mi #r,a,K. hw"hy>-!g:K.
jAl [S;YIw: !Der>Y:h; rK;K-i lK' tae jAl Al-rx;b.YIw: 11
`wyxia' l[;me vyai Wdr>P'YIw: ~d,Q,mi
rK'Kih; yre['B. bv;y" jAlw> ![;n"K-. #r,a,B. bv;y" ~r'b.a; 12
`~dos-. d[; lh;a/Y<w:
`daom. hw"hyl; ~yaiJ'x;w> ~y[ir' ~dos. yven>a;w> 13
af' AM[ime jAl-dr,P'hi yrex]a; ~r'b.a-; la, rm;a' hw"hyw: 14
hB'g>n<w" hn"poc' ~v' hT'a-; rv,a] ~AqM'h-; !mi haer>W ^yn<y[e an"
`hM'y"w" hm'd>qew"
hN"n<T.a, ^l. ha,ro hT'a-; rv,a] #r,a'h-' lK'-ta, yKi 15
`~l'A[-d[; ^[]r>z:l.W
vyai lk;Wy-~ai rv,a] #r,a'h' rp;[]K; ^[]r>z-: ta, yTim.f;w> 16
`hn<M'yI ^[]r>z-: ~G: #r,a'h' rp;[-] ta, tAnm.li
`hN"n<T.a, ^l. yKi HB'x.r'l.W HK'r>a'l. #r,a'B' %Leh;t.hi ~Wq 17
rv,a] arem.m; ynEl{aeB. bv,YEw: aboY"w: ~r'b.a; lh;a/Y<w: 18
@ `hw"hyl; x;Bez>mi ~v'-!b,YIw: !Arb.x,B.

Kapitola čtrnáctá
1. Za dnů Amrafela, krále Sinearu, Arjocha, krále Elásaru,
Kedorlaomera, krále Élamu, a Tidala, krále Gojimu,
2. vedli [tito] válku proti Beraovi, králi Sodomu, a proti Biršaovi, králi
Amory, [proti] Sinabovi, králi Admy,a [proti] Šemeberovi, králi
Cevojimu, a králi Bely, to jest Coar.
3. všichni tito spojili se [k výpravě do údolí Sidím, to jest moře solné.
4. Dvanáct let sloužili Kedorlaomerovi, v třináctém roce vzbouřili se,
5. a v čtrnáctém roce přišli Kedorlaomer a králové, kteří byli s ním, a
pobili Refajské v 'Ašterot-Kamajimě a Zuzské v Hamě a Emské v rovině
Kirjatajimské,

%Ayr>a; r['n>v-i %l,m, lp,r'm.a; ymeyBi yhiy>w: WTT Genesis 14:
`~yIAG %l,m, l['d>tiw> ~l'y[e %l,m, rm,[ol'r>d'K. rs'L'a, %l,m,
%l,m, [v;r>B-i ta,w> ~dos. %l,m, [r;B-, ta, hm'x'l.mi Wf[' 2
¿~yyIboc.À %l,m, rb,aem.v,w> hm'd>a; %l,m, ba'n>vi hr'mo[]
`r[;c-o ayhi [l;B, %l,m,W Î~yyIAbc.Ð
`xl;M,h; ~y" aWh ~yDIFih; qm,[-e la, Wrb.x' hL,a-e lK' 3
href.[,-vl{v.W rm,[ol'r>d'K-. ta, Wdb.[' hn"v' href.[, ~yTev. 4
`Wdr'm' hn"v'

pobili Refajské v 'Ašterot-Kamajimě a Zuzské v Hamě a Emské v rovině
Kirjatajimské,
6. a Chorské v jejich horské krajině Séír až do Él-Paranu, který [lez!] u
pouště.
7. Poté se obrátili a přišli k Én-Mišpatu [prameni soudu], to jest Kadéš,
pohubili celé území Amalekských, a [pobili] také Emorské, kteří bydleli
v Chacacon-Tamaru.
8. Tu vytáhli král Sodomu a král Amory a král Admy a král Cebojimu a
král Bely, to jest Coaru, a řadili se proti nim k bitvě v údolí Sidím:
9. proti Kedoriaomerovi, králi Élamu, a [proti] Tidalovi, králi Gojimu a
[proti] Amrafelovi, králi Sinaru a [proti] Arjochovi, králi Elasaru: čtyři
králové proti
10. pěti — a údolí Sidím [bylo plno] jam hlinitých — i utekli králové
Sodomu a Amory, a padli do nich, kdežto ostatní utekli do hor.
11. [Oni vsak] pobrali všechen majetek ze Sodomu a Amory a veškerou
potravu jejich a odtáhli.
12. A vzali [též] Lota, synovce. Abramova, a majetek jeho, [nebof] on
bydlel [tehdáž] v Sodomě, a odtáhli.
13. I přišel pak uprchlík a vyprávěl [to] Abramovi, Ebrejci, jenž bydlel u
dubů Mamrého Emorského, bratra Eškolova a bratra Anorova, a ti byli
spojenci Abramovi.
14. Když uslyšel Abram, že jeho bratranec byl zajat, vypravil své
vycvičené [lidi], kteří se narodili v domě jeho: tři sta osmnáct [mužů], a
pronásledoval [je] až k Danu.
15. On a sluhové jeho dělili se [na oddíly] proti nim v noci, a porazil je a
pronásledoval je až k [městu] Choba, které leží v levo [severně] od
Damašku.
16. A vrátil všechen majetek, také Lota, bratrance svého, a majetek jeho,
také ženy a lid přivedl zpět.

rv,a] ~ykil'M.h;w> rm,[ol'r>d'k. aB' hn"v' href.[, [B;r>a;b.W 5
~yzIWZh;-ta,w> ~yIn:r>q; troT.v.[;B. ~yaip'r-> ta, WKY:w: ATai
`~yIt'y"r>qi hwEv'B. ~ymiyaeh' taew> ~h'B.
rv,a] !r'aP' lyae d[; ry[ife ~r'r>h;B. yrIxoh-; ta,w> 6
`rB'd>Mih-; l[;
WKY:w: vdeq' awhi jP'v.mi !y[e-la, WaboY"w: WbvuY"w: 7
bveYOh; yrImoa/h-' ta, ~g:w> yqilem'[]h' hdef-. lK'-ta,
`rm'T' !coc.x;B.
%l,m,W hm'd>a; %l,m,W hr'mo[] %l,m,W ~dos-. %l,m, aceYEw: 8
~T'ai Wkr>[;Y:w: r[;c-o awhi [l;B, %l,m,W Î~yIAbc.Ð ¿~yyIboc.À
`~yDIFih; qm,[eB. hm'x'l.mi
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`WsN" hr'h, ~yrIa'v.NIh;w> hM'v-' WlP.YIw: hr'mo[]w:
~l'k.a-' lK'-ta,w> hr'mo[]w: ~dos. vkur>-lK'-ta, Wxq.YIw: 11
`WkleYEw:
WkleYEw: ~r'b.a; yxia-] !B, Avkur-> ta,w> jAl-ta, Wxq.YIw: 12
`~dos.Bi bveyO aWhw>
ynEl{aeB. !kevo aWhw> yrIb.[ih' ~r'b.a;l. dGEY:w: jyliP'h; aboY"w: 13
yle[]B; ~hew> rnE[' yxia]w: lKov.a, yxia] yrImoa/h' arem.m;
`~r'b.a-; tyrIb.
wyk'ynIx-] ta, qr,Y"w: wyxia' hB'v.nI yKi ~r'b.a; [m;v.YIw: 14
`!D'-d[; @Dor>YIw: tAame vl{v.W rf'[' hn"mov. Atybe ydeyliy>
~peD>r>YIw: ~KeY:w: wyd'b'[]w: aWh hl'y>l; ~h,yle[] qlex'YEw: 15
`qf,M'd;l. lamoF.mi rv,a] hb'Ax-d[;
byvihe Avkur>W wyxia' jAl-ta, ~g:w> vkur>h-' lK' tae bv,Y"w: 16
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17. I vyšel mu vstříc král Sodomský, když se vrátil, poraziv
Kedoťiaomera a krále, kteří byli s ním, — do údolí Šavéh, to jest údolí
královské,
18. a Malki — Cedek, král Šalemský, dal vynésti chléb a víno, a on byl
knězem Boha Nejvyššího,
19. a požehnal mu, řka: Požehnán budiž Abram Bohem Nejvyšším,
stvořitelem nebe a země,
20. a pochválen budiž Bůh Nejvyšší, jenž vydal nepřátele tvé v moc
tvou. A [Abram] dal mu desátek ze všeho.
21. I řekl král Sodomský Abramovi: dej mi osoby a statek vezmi sobě.
22. Abram však řekl králi Sodomskému: Zvedám ruku svou k
Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, stvořiteli nebe
23. a země, — že ani niti ani řeménku obuvi nevezmu, vůbec ničeho z
toho, co ti patří, abys neřekl: já jsem obohatil Abrama!
24. Nic pro mne! Jen co strávili hoši, a podíl mužů, kteří táhli se mnou:
Anér, Eškol a Mamré — nechť vezmou podfl svůj.

Kapitola patnáctá
1. Po těchto událostech bylo slovo Hospodinovo Abramovi ve vidění a
znělo: Neboj se, Abrame! Já jsem štítem tvým. Odměna tvá [bude] velmi
hojná.
2. Tu pravil Abram: Pane Bože! Co chceš mně dáti, když kráčím
[životem] bezdětný? a správcem domu mého jest Eliézer z Damašku.
3. Abram pravil [dále]: Hle, nedal's mi potomstva, a hle, domorodý,
[služebník] můj bude dědic můj.
4. A tu bylo k němu slovo Hospodinovo, které znělo: nikoliv tento bude
děditi po tobě, nýbrž ten, jenž bude z rodu tvého, bude děditi po tobě.
5. Pak vyvedl ho ven a řekl: Pohled* k nebi a sečti hvězdy, můžeš-Ii
sečísti je; a řekl mu: tak [nesčetné] bude potomstvo tvé!

tAKh;me AbWv yrex]a; Atar'q.li ~dos-. %l,m, aceYEw: 17
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`%l,M,h; qm,[e aWh
!heko aWhw> !yIy"w" ~x,l, ayciAh ~lev' %l,m, qd,c-, yKil.m;W 18
`!Ayl.[, lael.
~yIm;v' hnEqo !Ayl.[, lael. ~r'b.a; %WrB' rm;aYOw: Whker>b'y>w: 19
`#r,a'w"
Al-!T,YIw: ^d,y"B. ^yr,c' !GEm-i rv,a] !Ayl.[, lae %Wrb'W 20
`lKomi rfe[]m;
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s `~q'l.x, Wxq.yI ~he arem.m;W lKov.a, rnE[' yTiai Wkl.h'
hw"hy>-rb;d> hy"h' hL,aeh' ~yrIb'D>h; rx;a; WTT Genesis 15:
!gEm' ykinOa' ~r'b.a; ar'yTi-la; rmoale hz<x]M;B; ~r'b.a-; la,
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%leAh ykinOa'w> yli-!T,T-i hm; hwIhy/ yn"doa] ~r'b.a; rm,aYOw: 2
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rpos.W hm'y>m;V'h; an"-jB,h; rm,aYOw: hc'Wxh; Atao aceAYw: 5

sečísti je; a řekl mu: tak [nesčetné] bude potomstvo tvé!
6. Uvěřil v Hospodina a [Hospodin] mu to pokládal za
7. ctnost. — A řekl mu: Já jsem Hospodin, který jsem vyvedl tebe z Uru
Kaldejských, abych ti dal zemi tuto do vlastnictví.
8. I pravil [Abram]: Pane Bože! po čem poznám, že obdržím ji?
9. Řekl mu: Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana,
hrdličku a holoubátko.
10. [Abram] přinesl mu všechna tato [zvířata], rozřízl je v prostřed a dal
jednu polovici naproti druhé, ale ptáky nerozřízl.
11. Tu sletělo dravé ptactvo na mrchy, ale Abram zahnal je.
12. Když slunce zapadalo, padl tvrdý spánek na Abrama, a hle, hrůza,
čirá tma padla na něho.
13. Tu řekl [Hospodin] Abramovi: věz, že potomci tvoji budou cizinci v
zemi, která nepatří jim, budou jim [obyvatelům země] sloužiti a [ti]
budou je utiskovati
14. čtyři sta let; — ale také národ, kterému budou sloužiti, budu souditi
já a vyjdou s majetkem velikým.
15. Ty však půjdeš k otcům svým v míru, budeš pohřben v šťastném
stáří.
16. [Teprve] čtvrté pokolení vrátí se sem, neboť až posud[jeste] nebyla
dovršena vina Emorských.
17. Zapadlo slunce a nastala čirá tma: a hle, byla kouřící
pec a ohnivá pochodeň, která planula mezi těmito kusy.
18. Onoho dne sjednal Hospodin smlouvu s Abramem a řekl: potomstvu
tvému dávám zemi tuto od řeky Egypta až k veliké řece, řece Eufrat;
19. [a národy]: Keňského, Kenízského, Kadmonského,
20. Chetského, Perizského, Refajského,
21. Emórského, Kenaanského, Girgašského a Jebuského.
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Kapitola šestnáctá
1. Saraj, manželka Abramova, neporodila mu (děti) měla však
egyptskou služku, která se jmenovala Hagar.
2. I řekla Saraj Abramovi: hle, Hospodin odepřel mně poroditi. Vejdi k
služce mé; snad budu míti od ní rodinu. A uposlechl Abram hlasu
Sarajina.
3.

Tu vzala Saraj, manželka Abramova, Egypťanku Hagar, služku svou — když

uplynulo deset let, ve kterých pobyl Abram v zemi Kenaanské — a dali ji Abramovi,
manželi svému, za manželku.

4. I vešel k Hagaře, která počala. Když pozorovala, že obtěžkala, klesla
paní její v očích jejích.
5. Tu řekla Saraj Abramovi: křivda se mně stala tebou;
6. já jsem dala služku svou v objetí tvé, a když pozorovala, že jest
těhotná, klesla jsem v očích jejích. Ať soudí Hospodin mezi mnou a
tebou.
7. Abram řekl Saraji: hle, služka tvá jest v moci tvé, učiň jí, co se ti líbí.
Saraj trápila ji, [takže ona] utekla od ní.
8. Anděl Hospodinův nalezl ji u pramene vody v poušti, u pramene na
cestě do Šůru,
9. a pravil: Hagaro, služko Sařina, odkud jsi přišla a kam půjdeš? Tu
pravila: od Saraji, paní své, utíkám.
Tu řekl jí anděl Hospodinův: vrať se k paní své a podej se moci její.
10. [Dále} řekl jí anděl Hospodinův: velice rozmnožím potomstvo tvé,
[takže} nebude sečteno pro množství.
11. [A dále] řekl jí anděl Hospodinův: ty's těhotná a porodíš syna, a
nazvíš jméno jeho: Jišmaél, neboť „Hospodin slyšel" bídu tvou.
12. On vsak bude divokým člověkem: ruka jeho [bude] proti všem a ruka
každého proti němu a proti všem bratrům svým bude bydleti.
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každého proti němu a proti všem bratrům svým bude bydleti.
13. I nazvala jméno Hospodina, jenž mluvil s ní: „Ty's Bohem vidění,"
neboť pravila: Zdali jsem [ho] viděla také zde, když jsem [ho] viděla [již
dříve}?
14. Proto nazvali studni studní Živého, mne vidoucího".Hle [ta jest}
mezi Kadešem a Beredem.
15. A porodila Hagar Abramovi syna a Abram nazval syna svého,
kteréhož porodila Hagar, jménem Jišmael.
16. Abram byl stár šest a osmdesát let, když porodila Hagar Jišmaéla
Abramovi.
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1. Kapitola sedmnáctá.
1. Když bylo Abramovi devadesát devět let, zjevil se Hospodin
Abramovi a řekl mu: Já jsem všemohoucí Bůh:
2. Kráčej přede mnou a budiž dokonalým!
3. A učiním smlouvu svou mezi sebou a tebou a rozmnožím tebe velmi
velice.
4. Tu padl Abram na svou tvář a Bůh mluvil s ním, řka:
5. Já nyní [udělám] smlouvu svou s tebou a budeš otcem
6. národů mnohých. — A nebude více zníti jméno tvé Abram, [nybri]
jméno tvé bude Abraham, nebol otcem národů mnohých ustanovil jsem
tebe. — Učiním tebe nad míru plodným a udělám z tebe národy, i
králové budou míti původ svůj od tebe.
7. Ustanovím smlouvu svou mezi sebou a tebou a mezi potomstvem
tvým po tobě pro pokolení jejich jako smlouvu věčnou, že budu tobě
Bohem i potomstvu tvé8. mu po tobě. — A dám tobě a potomstvu tvému po tobě zemi pobytu
tvého, celou zemi Kenaanskou v majetek věčný, a budu jim Bohem.
9. Bůh řekl Abrahamovi [dále]: ty pak zachovávej smlouvu mou, ty a
potomstvo tvé po tobě pro pokolení jejich.
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10. To jest smlouva má mezi mnou a vámi a mezi potomstvem tvým po
tobě, kterou máte zachovávati: obřezán budiž u vás každý mužského
pohlaví.
11. Obřežte maso předkožky a bude to znamením smlouvy mezi mnou a
mezi vámi.
12. Každý mužského pohlaví, jemuž jest osm dní, budiž ob. řezán u vás,
v pokoleních vašich: v domě rozený nebo ten, kdo byl za peníze koupen
od kteréhokoli cizince, který není z potomstva tvého.
13. Obřezán buď, kdo se narodil v domě tvém nebo kdo byl koupen za
tvé peníze — a budiž smlouva má na vašem těle smlouvou věčnou.
14. Neobřezanec mužského pohlaví, který nebude obřezán na mase
předkožky své — tato osoba bude vyhlazena z lidu svého: smlouvu mou
rušila.
15. Bůh řekl Abramovi [dále}: Saraj manželku svou nenazývej jménem
Saraj, nýbrž Sára budiž jméno její.
16. I požehnám jí a dám ti také z ní syna; a požehnám jí:
17. stane se [matkou} národů; králové národů vzejdou z ní. — Tu padl
Abraham na tvář svou a usmál se, myslil si: zda stoletému narodí se
[syn], nebo zda Sára, devadesátiletá, porodí?
18. I řekl Abraham Bohu: Kéž by žil Jišmaél před tebou!
19. Bůh odvětil: však jistě porodí ti Sára, manželka tvá, syna, a nazveš
ho Jicchak; ujednám s ním smlouvu svou jakožto smlouvu věčnou pro
potomstvo jeho po něm.
20. I ohledně Jišmaéla vyslyšel jsem tebe: hle, požehnal jsem mu,
učiním ho plodným a rozmnožím ho nad míru; dvanáct knížat zplodí a
učiním ho národem velikým.
21. Avšak zjednám smlouvu svou s Jicchakem, kteréhož porodí tobě
Sára v tento [určitý] čas roku. příštího.
22. Když přestal mluviti s ním, vznesl se Bůh od Abrahama.
23. Abraham vzal Jišmaéla, syna svého, a všechny zrozené v domě svém
a všechny koupené za své peníze, každého mužského pohlaví z mužů
domu Abrahamova, a obřezal maso předkožky jejich právě v tento den,
jak mluvil Bůh s ním.
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domu Abrahamova, a obřezal maso předkožky jejich právě v tento den,
jak mluvil Bůh s ním.
24. A Abrahamovi bylo devadesát devět let, když byl obřezán na mase
předkožky své;
25. a Jišmaélovi, synu jeho, bylo třináct let, když byl obřezán na mase
předkožky své.
26. V tentýž den byli obřezáni Abraham a Jišmaél, syn jeho,
27. a všichni muži domu jeho: zrození v domě a koupení za peníze od
cizince, byli obřezáni s ním.
Kapitola osmnáctá
1. Hospodin se mu zjevil u dubů Mamré, an seděl u vchodu stanu, když
byl parný den.
2. Pozdvihl očí svých a viděl; hle, tři muži stáli před ním.
3. Když [je] spatřil, běžel od vchodu stanu jim vstříc a poklonil se k
zemi a pravil: Pane můj! nalezl-li jsem přízeň v očích tvých, nejdi
mimo, prosím, od služebníka svého.
4. Nechť se přinese trochu vody, a umyjte nohy své a odpočiňte pod
stromem.
5. Přinesu kousek chleba, a občerstvěte se, potom odejdete, neboť z
tohoto důvodu šli jste okolo služebníka svého. I pravili: učiň tak, jak jsi
řekl.
6. Abraham pak pospíšil do stanu k Sáře a řekl: pospěš! [vešmi} tři míry
mouky jemné, hněť a udělej koláče.
7. A ke skotu běžel Abraham, vzal křehké a dobré mladé dobytče a dal
[je] hochovi, který pospíšil připravit je,
8. pak vzal smetanu a mléko a mladé dobytče, které dal připraviti a
předložil jim [to}; on však stál u nich pod stromem, a oni jedli.
9. I pravili mu: kde jest Sára, manželka tvá? Řekl: je ve stanu.
10. Nato řekl [jeden z nich]: navrátím se k tobě v tuto dobu za rok, a hle,
tvoje manželka Sára bude míti syna. A Sára slyšela [to] u vchodu stanu,
který byl za ním.
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tvoje manželka Sára bude míti syna. A Sára slyšela [to] u vchodu stanu,
který byl za ním.
11. A Abraham a Sára byli staří, pokročilého věku; přestalo u Sáry, jak
bývá obyčejně u žen.
12. Sára se smála v nitru svém a myslila: když jsem uvadla, měla bych
míti rozkoš? a pán můj jest stár.
13. Tu řekl Hospodin Abrahamovi: proč se smála Sára, myslíc: zdali
opravdu porodím, když jsem [tak} stará?
14. Zda jest Hospodinu něco nemožno? V tuto dobu za rok navrátím se
k tobě — a Sára bude míti syna.
15. Sára však popřela, řkouc: nesmála jsem se! neboť se bála; on však
řekl: nikoli, smála jsi se.
16. A zvedli se oni mužové odtud a hleděli na krajinu Sodomskou. A
Abraham šel s nimi, aby doprovodil je.
17. Hospodin však myslil; mám zatajiti Abrahamovi, co učiním ?
18. Ježto Abraham bude zajisté národem velikým a mocným a požehnáni
budou jím všichni národové země.
19. Neboť poznal jsem ho, že přikáže synům svým a domu svému
potomně, aby zachovávali cestu Hospodinovu: konati spravedlnost a
právo, aby Hospodin plnil Abrahamovi, co o něm pravil.
20. Tedy pravil Hospodin: naříkání na Sodom a Amoru věru se rozmohlo
a hřích jejich jest velmi těžký.
21. Sestoupím tedy a uvidím, zda konali [bezpráví} podle naříkání na ně,
které proniklo ke mně — [pak] zničení: pakli ne, chci to věděti.
22. Muži se obrátili odtud a šli do Sodomu, Abraham však ještě stál před
Hospodinem.
23. I přistoupil Abraham a pravil: zdali také zahubíš spravedlivého se
zlosynem?
24. Snad jest padesát spravedlivých v městě, zdali také zahubíš a
neodpustíš místu tomu k vůli těm padesáti spravedlivým, kteří v něm
jsou?
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25. Nedůstojné by bylo tebe, jednati způsobem tímto, abys usmrtil
spravedlivého se zlosynem, aby byl spravedlivý jako zlosyn. Nedůstojno
by to bylo tebe! Což soudce veškeré země nejednal by po právu?
26. I pravil Hospodin: naleznu-li v Sodomě padesát spravedlivých uvnitř
města, odpustím celému místu k vůli nim.
27. A odvětil Abraham, řka: hle, prosím, začal jsem mluviti k Pánu
svému, ačkoliv jsem prach a popel.
28. Snad nedostává se do padesáti spravedlivých pět. Zdali zničíš pro
těch pět celé město? Odpověděl: nezničím, najdu-li tam čtyřicet pět.
29. Mluvil dále k němu a řekl: snad bude tam nalezeno [jen} čtyřicet?
Odpověděl: neučiním pro těch čtyřicet.
30. Tu řekl:, nechť nerozhněvá se Pán můj! Chtěl bych mluviti: snad
bude tam nalezeno [jen] třicet. Odpověděl: neučiním, naleznu-li tam
třicet.
31. A řekl: hle, prosím, [již} jsem začal mluviti k Pánu svému. Snad
bude tam nalezeno [jen] dvacet? Odpověděl-: nezničím pro těch dvacet.
32. Pak řekl: ať nerozhněvá se Pán můj, chtěl bych mluviti jen [ještě]
tentokrát: snad bude tam nalezen [fen] deset. Odpověděl: nezničím pro
těch deset.
33. I odebral se Hospodin, když domluvil, k Abrahamovi a Abraham
vrátil se na místo své.
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Kapitola devatenáctá

1. Přišli pak ti dva andělé večer do Sodomu a Lot seděl v bráně
Sodomu. Lot spatřil [je] a vstal, [šel] jim vstříc, poklonil se tváří k zemi
2. a pravil: prosím, pánové, uchylte se do domu služebníka svého,
přenocujte, umyjte nohy své, pak vstaňte časně z rána a jděte svou
cestou. I řekli: nikoliv, nýbrž venku budeme přenocovati.
3. On však velmi naléhal na ně, [takže] se uchýlili k němu a vešli do
domu jeho. Připravil jim hostinu, upekl nekvašené chleby — a jedli.

br,[,B' hm'dos. ~ykia'l.M;h; ynEv. WaboY"w: WTT Genesis 19:
~t'ar'q.li ~q'Y"w: jAl-ar>Y:w: ~dos-. r[;v;B. bveyO jAlw>
`hc'r>a' ~yIP;a; WxT;v.YIw:
Wnyliw> ~k,D>b.[; tyBe-la, an" WrWs yn:doa-] aN" hN<hi rm,aYOw: 2
Wrm.aYOw: ~k,K.r>d;l. ~T,k.l;h.w: ~T,m.K;v.hiw> ~k,yleg>r; Wcx]r;w>
`!ylin" bAxr>b' yKi aL{

domu jeho. Připravil jim hostinu, upekl nekvašené chleby — a jedli.
4. Dříve než ulehli, obklíčili lidé města, lidé Sodomští, dům: mladí a
starci, veškeren lid ze všech končin [města],
5. a volali na Lota a řekli mu: kde jsou muži, kteří přišli k tobě v této
noci? Vyveď je k nám, abychom je poznali.
6. I vyšel Lot k nim ku vchodu, ale dvéře zavřel za sebou.
7. a řekl: bratři moji, prosím, nespáchejte zlo!
8. Hle, mám dvě dcery, které nepoznaly muže; vyvedu je k vám; čiňte s
nimi, jak se vám libí; jen těmto mužům nedělejte ničeho, neboť proto
vešli do stínu krovu mého.
9. [Oni] však pravili: ustup dále! a řekli: Takový jeden přišel [sem], aby
[zde} pobyl — a chtěl by býti soudcem; a teď naložíme s tebou hůře než
s nimi. Naléhali silně na tohoto muže, na Lota, a přistoupili, aby vypadli
dvéře.
10. Tu vystrčili muži ruce své [ven], a vtáhl Lota k sobě do domu a dvéře
zavřeli;
11. lidi však, kteří byli u vchodu domu, ranili slepotou, mladé a staré,
takže se mamě namáhali nalézti vchod.
12. I řekli oni mužové Lotovi: Koho zde ještě máš: zetě, syny a dcery
své, každého [příbuzného], kterého máš ve městě — vyveď z místa
tohoto;
13. neboř zničíme místo toto, poněvadž veliký jest nářek na ně před
Hospodinem, takže Hospodin nás» poslal, abychom zničili je [město].
14. Tu vyšel Lot a pravil k zeťům svým, kteří si brali dcery jeho, a řekl:
vstaňte, odejděte z místa tohoto, neboť Hospodin ničí město toto. Zdálo
se však jeho zeťům, jako by žertoval.
15. A jakmile denice vzešla, naléhali andělé na Lota a řekli: nuže! vezmi
manželku svou a obě dcery své, kteří [tu] se nacházejí, abys nebyl zničen
pro vinu města.
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16. On však váhal; tu chopili muži ruku jeho a ruku ženy jeho a [ruce]
dvou dcer jeho — poněvadž Hospodin se smiloval nad ním — vyvedli
ho a pustili ho [teprve] za městem.
17. Když vyvedli je ven, pravil [jeden z nich]: zachraň život svůj,
neohlížej se za sebou a nezastav se v celém kraji. Na horu uteč se, abys
nebyl zahuben.
18. I řekl jim Lot: nikoliv, prosím, Pane!
19. Hle, služebník tvůj nalezl přízeň v očích tvých a tys zveličil milost
svou, kterou jsi mi prokázal, že jsi mne zachoval na živu; ale já nemohu
utéci se na horu, aby mne nestihlo neštěstí a zemřel bych.
20. Hle, prosím, toto město jest blízké, abych utekl tam, a jest maličké,
utekl bych se tam, vždyť je malé, abych zůstal na živu.
21. A odpověděl mu: hle, beru zřetel na tebe také v této věci, abych
nevyvrátil město, o kterém jsi mluvil.
22. Pospěš, uteč tam, neboť nemohu nic učiniti, dokud nedojdeš tam.
Proto pojmenovali město: Coar (maličké).
23. Slunce vyšlo nad zemí, když Lot přišel do Coaru.
24. A Hospodin seslal na Sodom a Amoru déšť síry a ohně od Hospodina
s nebe —
25. a vyvrátil města tato a celý kraj, všechny obyvatele měst a rostliny
země.
26. I ohlédla se žena jeho, [která byla] za ním, a stala se sloupem
solným.
27. I vstal Abraham časně z rána a [odebral se] na místo, na kterém byl
stál před Hospodinem.
28. a hleděl na rovinu Sodomskou a Amorskou a na celý povrch [země]
kraje, a viděl, že vystupoval kouř ze země jako kouř z peci.
29. Když Bůh ničil města kraje, rozpomenul se Bůh na Abrahama a
vyslal Lota ze záhuby, když vyvrátil města, ve kterých Lot bydlel.
30. Lot táhl z Coaru nahoru a usadil se v pohoří a obé dcery jeho [byly] s
ním, neboť bál se bydleti v Coaru, a [tak] bydleli, on a obě jeho dcery, v
jeskyni.
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ním, neboť bál se bydleti v Coaru, a [tak] bydleli, on a obě jeho dcery, v
jeskyni.
31. I řekla starší k mladší: náš otec jest stár a [již] není muže v zemi,
který by vešel k nám po způsobu všeho světa.
32. Pojď, opijme otce svého vínem a lehněme k němu, abychom dali
život potomstvu ze svého otce.
33. Tedy opily otce svého v oné noci vínem. Vešla starší a ulehla k otci;
on však nepozoroval nic, když lehla a když vstala.
34. Na zejtří řekla starší dcera mladší: hle, ležela jsem včera v noci u
otce svého. Opijme ho vínem také v této noci; jdi a lehni k němu,
abychom daly život potomstvu z otce svého.
35. A opily otce svého vínem také v oné noci, mladší vstala a ulehla k
němu; on však nepozoroval, když lehla a když vstala.
36. Obě dcery Lotovy počaly z otce svého.
37. Starší porodila syna a nazvala ho Moab [od otce], on jest praotcem
Moabských až podnes.
38. A také mladší porodila syna a nazval ho Ben-Ami, [syn lidu mého];
on jest protcem Amonských až podnes.

Kapitola dvacátá
1. Abraham táhl odtud do jižní [krajiny} země, usídlil se mezi Kadešem
a mezi Surem a bydlel v Geraře.
2. Pravil Abraham o Sáře, manželce své: sestra moje jest I Tedy poslal
Abimelech, král Gerarský, a vzal Sáru.
3. Bůh však zjevil se Abimelechovi ve snu [v] noci a řekl mu: hle,
umřeš pro ženu, kterou jsi vzal, {neboť} ona jest vdaná za muže.
4. Abimelech však se k ní nebyl přiblížil a pravil: Pane, chceš-li
usmrtiti také spravedlivý národ?
5. Vždyť on sám mně řekl: jest to moje sestra! a také ona sama řekla: on
jest můj bratr! v prostotě srdce svého a v čistotě rukou svých učinil jsem
to.
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to.
6. Bůh řekl mu [dáte} ve snu: také já vím, že jsi to učinil v prostotě
srdce svého, a [proto] také já jsem ti bránil, abys nezhřešil proti mně;
proto jsem nepřipustil, aby ses jí dotkl;
7. a nyní, navrať manželku muže, neboť jest prorokem, a bude se
modliti za tebe, abys zůstal na živu; jestliže však [jí] nenavrátíš, věz, že
[jistě] umřeš — ty a všichni, kteří patří tobě.
8. I vstal Abimelech časně z rána, a zavolal všechny služebníky své a
promluvil před nimi všechna slova tato — a muži ti velmi se báli.
9. Abimelech však dal zavolati Abrahama a řekl mu: co jsi nám učinil?
čím jsem se prohřešil proti tobě, že jsi uvalil na mne a na říši mou veliké
prohřešení? Skutky, které se nekonají, konal jsi proti mně.
10. I řekl Abimelech Abrahamovi [dále]: co jsi pozoroval [u nás] že jsi
učinil tuto věc?
11. Abraham odpověděl:. poněvadž jsem myslel, [ze] není nižádné bázně
Boží na místě tomto a [ze] zabijí mne ne dcera matky mé — a [tak] stala
se manželkou mou.
12. Jest také v pravdě moje sestra: dcera otce mého, jen ne dcera matky
mé — a (tak) stala se manželkou mou.
13. A když Bůh dal mně blouditi [cestou] z domu otce mého, řekl jsem
jí: prokaž mi tuto milost. Na každém místě, kam přijdeme, řekni o mně:
můj bratr to jest.
14. Tu vzal Abimelech brav a skot, služebníky a služky a dal [je]
Abrahamovi a vrátil mu Sáru, manželku jeho.
15. Pak pravil Abimelech: hle, moje země jest před tebou;
16. usaď se, kde se ti líbí; a Sáře řekl: hle, dal jsem bratru tvému tisíc
stříbrných;hle, to ať slouží ti na závoj oči pro každého kdo u tebe jest, a
vůči všem budeš ospravedlněna.
17. Abraham modlil se k Bohu a Bůh vyléčil Abimelecha a manželku
jeho, a služky jeho, [takže] rodily;
18. neboť Hospodin byl uzavřel každý [mateřský] život v domě
Abimelechově pro Sáru, manželku Abrahama.
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`hV'ali . yli-yhiT.w:
Hl' rm;aow" ybia' tyBemi ~yhil{a/ ytiao W[t.hi rv,a]K; yhiy>w: 13
rv,a] ~AqM'h-; lK' la, ydIM'[i yfi[]T; rv,a] %Des.x; hz<
`aWh yxia' yli-yrIm.ai hM'v' aAbn"
!TeYIw: txop'v.W ~ydIb'[]w: rq'b'W !aco %l,m,ybia] xQ;YIw: 14
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Kapitola dvacátá první
1. Hospodin pamatoval na Sáru, jak byl pravil, a Hospodin učinil Sáře,
jak byl řekl.
2. Sára počala a porodila Abrahamovi syna ve stáří jeho v týž čas, který
Bůh naznačil.
3. Abraham nazval jméno syna svého, jenž se mu narodil, kterého mu
Sára porodila: Jicchak.
4. Abraham obřezal Jicchaka, syna svého, když mu bylo osm dní, jak
mu přikázal Bůh.
5.

Abraham byl stár sto let, když se mu narodil Jicchak, syn jeho.

6. I pravila Sára: posměch způsobil mně Bůh, každý, kdo [to] uslyší,
bude se mně smáti;
7. a pravila [dále]; kdo by byl řekl Abrahamovi, [Se] kojiti bude Sára
děti? neboť porodila jsem syna ve stáří jeho.
8. A rostlo dítě a bylo odstaveno. Tu připravil Abraham velikou hostinu
v den, když byl Jicchak odstaven.
9. Sára pak viděla, že syn Hagary, Egypťanky, kterého porodila
Abrahamovi, si tropí posměšky.
10. A řekla Abrahamovi: vyžeň tuto služku a syna jejího, neboť syn
služky této nemá děditi se synem mým, s Jicchakem.
11. Tato řeč velice mrzela Abrahama pro syna jeho.
12. Bůh však řekl Abrahamovi: nermuť se pro chlapce a pro služku svou;
ve všem, co ti řekne Sára, poslouchej hlasu jejího, neboť Jicchakem bude
ti povoláno potomstvo;
13. ale také syna služky učiním národem, neboť jest potomkem tvým.
14. Tu vstal Abraham časně zrána, vzal chléb a měch s vodou a dal [to]
Hagaře, vložil to a [také] dítě na rameno její a propustil ji. Ona odešla a
bloudila v poušti Beér-Šeba.
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`AnB. tdoAa l[; ~h'r'b.a; ynEy[eB. daom. rb'D'h; [r;YEw: 11
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bloudila v poušti Beér-Šeba.
15. Když došla voda v měchu, pohodila dítě pod jedno ze křoví;
16. a odešla a usedla si naproti, asi na vzdálenost dostřelu luku, neboť
pravila: nechci se dívati, jak dítě umírá;usedla tedy naproti a pozdvihla
hlasu svého a plakala.
17. I slyšel Bůh hlas chlapce a anděl Boží volal s nebes na Hagaru a řekl
jí: co jest ti, Hagaro? neboj se, neboť Bůh vyslyšel hlas chlapce tam, kde
jest
18. Vstaň, vezmi chlapce a uchop ho rukou svou, neboť národem
velikým učiním ho.
19. Tu otevřel Bůh oči její a spatřila studnu vody; a šla a naplnila měch
vodou a napojila chlapce.
20. A Bůh byl s chlapcem, [takže] vyrostl, bydlel v poušti a stal se
lučištníkem.
21. Bydlel [totíž] v poušti Paranské a vzala pro něho matka jeho ženu ze
země Egyptské.
22. Stalo se v této době, že pravili Abimelech a Pichol, vojevůdce jeho,
Abrahamovi řkouce: Bůh jest s tebou ve všem, co činíš;
23. a nyní přísahej mně zde při Bohu, že neobelžeš mne, ani potomky,
ani vnuky mé; [nýbrž} milost, kterou jsem prokázal tobě, prokážeš mně a
zemi, ve které byl jsi pohostinu.
24. I řekl Abraham: já přísahám.
25. Abraham pak činil výtky Abimelechovi pro studnici vody, kterou
urvali služebníci Abimelechovi.
26. Tu řekl Abimelech: nevím, kdo učinil tuto věc; ani tys mi to neřekl,
ani já neslyšel jsem [o tom} vyjma dnes.
27. Tedy vzal Abraham brav a skot, dal [ je ] Abimelechovi a oba učinili
smlouvu.
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28. A postavil Abraham sedm jehňat ze stáda zvláště.
29. I řekl Abimelech Abrahamovi: co [znamená] těchto sedm jehňat,
která jsi postavil zvláště?
30. Odpověděl: těchto sedm jehňat přijmi z ruky mé, aby mi [to] bylo
svědectvím, že já jsem vykopal tuto studnu.
31. Proto nazvali to místo Beér-Šeba [studně přísahy], neboť tam
přísahali oba.
32. Učinili [tedy] smlouvu v Beér-Seba — a Abimelech a Pichol,
vojevůdce jeho, vstali a vrátili se do země Filištínské.
33. Tu zasadil [Abraham] tamaryšek v Beér-Seba — a vzýval tam jméno
Hospodina, Boha věčného.
34. Abraham pobyl v zemi Filištínské dlouhý čas.

Kapitola dvacátá druhá
1. Po těchto událostech zkoušel Bůh Abrahama a řekl mu:
2. Abrahame! a ten pravil: zde jsem.
3.

[Bůh] řekl: vezmi syna svého, jedináčka svého, kterého miluješ,

Jicchaka, a odebeř se do krajiny Morijy a obětuj ho tam jako oběť
{.zápalnou} na jedné z hor, kterou ti povím.
4. Tedy vstal Abraham Časně z rána, osedlal osla svého a vzal oba
hochy [mladé čeledíny} své s sebou, a Jicchaka, syna svého, pak
rozštípal dříví pro oběť, vstal a šel k místu, které Bůh mu oznámil.
5. Třetího dne pozdvihl Abraham očí svých a viděl místo to z daleka.
6. Tu řekl Abraham hochům svým: zůstaňte vy zde s oslem, já pak a
chlapec půjdeme až tam; pokloníme se [tam] a navrátíme se k vám.
7. Abraham vzal tedy dříví pro oběť, vložil [ je ] na Jicchaka, syna
svého, vzal do ruky oheň a nůž, a šli oba spolu.
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8. I řekl Jicchak Abrahamovi, otci svému, a pravil: Otče můj! a ten
odpověděl: zde jsem, synu můj! a [onen] řekl: zde jest oheň a dříví, ale
kde jest jehně k oběti?
9. Tu pravil Abraham: Bůh vyhlédne si jehně k oběti, synu můj! a šli
oba [dále] spolu.
10. Když přišli k místu, které mu Bůh byl oznámil, vystavěl Abraham
tam oltář, a srovnal dříví a svázal Jicchaka, syna svého, a položil ho na
oltář nad dřívím;
11. pak vztáhl Abraham ruku svou a vzal nůž, aby zařízl syna svého.
12. Tu zavolal na něho anděl Hospodinův s nebe a pravil: Abrahame!
Abrahame! Ten řekl: zde jsem!Tu pravil: nevztáhni ruky své na chlapce
a neučiň mu ničeho, neboť nyní poznal jsem, že jsi bohabojný a neodepřel jsi mně syna svého, jedináčka svého.
13. Tu pozdvihl Abraham očí svých a spatřil a hle, beran byl v pozadí,
zachytil se svými rohy v křoví. I šel Abraham, a vzal berana a obětoval
ho jako oběť místo syna svého.
14. A Abraham nazval jméno onoho místa: „Hospodin vyhlédne", takže
se říká ještě dnes: na hoře Hospodinově bude vyhlédnuto.
15. I zvolal anděl Hospodinův na Abrahama po druhé s nebe
16. a pravil: při sobě [samém] přisahal jsem — pravil Hospodin — že
poněvadž jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi [mně] syna svého, jedináčka
svého:
17. že požehnám ti a rozmnožím potomstvo tvé jako hvězdy nebe a jako
písek, který jest na břehu moře, a že potomstvo tvé dobude brány
[města] nepřátel svých.
18. A požehnáni budou potomstvem tvým všichni národové země,
protože jsi uposlechl hlasu mého.
19. Abraham se navrátil k hochům svým, pak zvedli se a šli spolu do
Beér-Šeba a Abraham usadil se v Beér-Šeba.
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Beér-Šeba a Abraham usadil se v Beér-Šeba.
20. Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno a hlášeno: hle, také
Milka porodila syny Nachorovi, bratru tvému:
21. Uce, prvorozeného jeho a Buza, bratra jeho a Kemuéla, otce Arama,
22. Keseda a Chazoa a Pildaše a Jidlafa a Betuéla.
23. A Betuél zplodil Rivku. Těchto osm porodila Milka Nachorovi,
bratru Abrahamovu.
24. A ženina jeho, která se jmenovala Reůma, také [ona] porodila
Tebacha, Gachama, Tachaše a Maachu.
Kapitola dvacátá třetí
1. [Doba] života Sáry byla sto dvacet sedm let, [to jsou] léta života
Sáry.
2. I zemřela Sára v „Kirjat-Arba", t. j. Chebron, v zemi Kenaanské, a
Abraham přišel naříkat nad Sárou a oplakávat ji.
3. Abraham pak vstal, [vzdálit se] od své zesnulé [Seny] a mluvil k
synům Chetským a řekl:
4. Cizincem a osadníkem jsem u vás; dejte mi dědičné pohřebiště u vás,
abych pochoval svou zesnulou [Senu] [pryč] od tváře své.
5. I odpověděli synové Chetští Abrahamovi, řkouce mu:
6. Slyš nás, pane [můj]: Ty's kníže Boží mezi námi. V nejlepším z
hrobů našich pochovej zesnulou svou; nikdo z nás neodepře ti hrobu
svého, abys pochoval svou zesnulou [Senu].
7. Tu vstal Abraham a poklonil se lidu země, synům Chetským,
8. a mluvil s nimi, řka: máte-li na mysli, abych pochoval svou zesnulou
[Senu] [pryč] od tváře své, slyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona,
syna Cochara,
9. aby dal mně jeskyni v Machpéla, která mu patři, která [se nalézá] na
konci pole jeho. Za plnou [cenu] stříbra ať mi ji dá uprostřed vás jako
dědičné pohřebiště.
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10. — Efron však bydlel uprostřed synů Chetských. Tedy odpověděl
Efron Chetský Abrahamovi před ušima synů Chetských, před všemi,
kteří vcházejí do brány města jeho [k soudu], řka:
11. Nikoliv, pane můj! slyš mne! pole daruji ti a jeskyni, která na něm
jest, daruji ti ji; před očima synů lidu svého daruji ti ji; pochovej svou
zesnulou!
12. Tu poklonil se Abraham před lidem země .
13. a mluvil k Efronovi u přítomnosti lidu země, řka: kéž jen bys mne
slyšel! Dávám peníze za pole, přijmi [je] ode mne, abych pochoval tam
svou zesnulou.
14. Tu odpověděl Efron Abrahamovi a řekl mu:
15. Pane můj, slyš mne: pozemek za čtyry sta šekelů [minci] stříbrných
— co je to mezi mnou a tebou?
16. pochovej [jen] svou zesnulou! — A Abraham uposlechl Efrona a
Abraham odvážil Efronovi stříbro, o němž mluvil u přítomnosti synů
Chetských: čtyry sta šekelů stříbrných, které jsou v oběhu u kupců.
17. [Tak] připadlo pole Efrona, které bylo v Machpéla naproti Mamré —
pole s jeskyní, která byla v něm, a všechny stromy, které byly na poli,
které stály kolkolem v celém jeho obvodu,
18. Abrahamovi jako majetek před očima synů Chetských, před všemi,
kteří vcházeli do brány města jeho.
19. A poté pochoval Abraham Sáru, manželku svou, v jeskyni pole
Machpély naproti Mamré, t. j. Chebron, v zemi Kenaanské.
20. A tak připadlo pole s jeskyní, která byla v něm, jako dědičné
pohřebiště od synů Chetských.
Kapitola dvacátá čtvrtá
1. Abraham byl kmet pokročilého věku a Hospodin požehnal
Abrahamovi ve všem.
2. Tu řekl Abraham služebníku svému, staršímu domu svého, jenž
spravoval vše, co mu patřilo: polož ruku
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3. svou pod bedro mé, abych tě zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu
nebe a Bohu země, že nevezmeš pro syna mého ženu z dcer
4. Kenaanského lidu, mezi nimž bydlím;nýbrž do vlasti mé a do rodiště
mého jdi a vezmi ženu pro Jicchaka, syna mého.
5. Tu řekl mu služebník: snad nebude chtíti žena jíti za mnou do země
této; mám [pak] vésti syna tvého zpět do země, ze které jsi vyšel?
6. I řekl mu Abraham: chraň se, abys nevedl tam zpět syna mého.
7.

Hospodin, Bůh nebe, jenž mne vzal z domu otce mého a z rodné

vlasti mé, jenž mně řekl a jenž mně přísahal, řka: potomstvu tvému dám
zemi tuto: — On pošle anděla svého před tebou, a vezmeš ženu synu
mému odtud.
8. Nebude-li však chtíti žena jíti za tebou, budeš zproštěn této mé
přísahy; jen neuved* syna mého tam zpět.
9. Tu položil služebník ruku svou pod bedro Abrahama, pána svého, a
přísahal mu v této věci.
10. Služebník vzal deset velbloudů z velbloudů pána svého a šel [maje]
všeliké drahocenné věci pána svého v ruce své; vstal a šel do AramNaharajim [Aram mezi řekami t.j Mezopotámie}, do města Nachorova.
11. Dal odpočívati velbloudům před městem u studny vody zpodvečera,
v čas, kdy dívky vycházejí čerpat [vodu],
12. a pravil: Hospodine, Bože Abrahama, pána mého! dejž, aby se mi
podařilo dnes a prokaž milost Abrahamovi, pánu mému!
13. Hle, já stojím u pramene vody a dcery lidí města vycházejí čerpat
vody.
14. Nuže, dívka, kteréž řeknu: „nachyl, prosím, džbán svůj, abych pil," a
která řekne: „pij!, a také velbloudy tvé napojím" — tuto jsi určil
Jicchakovi, služebníku svému, a jí poznám, že jsi prokázal milost pánu
mému.
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15. Stalo se, sotva že domluvil, tu vyšla Rivka, která se narodila
Betuélovi, synu Milky, manželky Nachora, bratra Abrahamova, a [měla]
džbán svůj na rameni svém.
16. A ta dívka byla velmi krásná na pohled, panna, žádný muž jí [ještě]
nepoznal; a sestoupila k pramenu, naplnila džbán svůj a vystoupila.
17. Služebník běžel jí vstříc a řekl: dej mně, prosím, srkati malý doušek
vody ze džbánu svého.
18. I pravila: pij, pane můj! a rychle spustila džbán svůj na ruku svou a
dala mu píti.
19. Když mu byla dala napíti se do syta, pravila: také pro velbloudy tvé
načerpám, až by se dost napili.
20. Rychle vylila džbán svůj do žlabu, běžela opět ke studni čerpat a
čerpala pro všechny velbloudy jeho.
21. A muž tento žasl nad ní mlčky, aby poznal, zdali Hospodin dal zdar
cestě jeho čili nic.
22. Když velbloudi se napili do sytosti, vzal muž zlatý prsten [na nos],
který vážil „beka" [půl šekelu], a dva náramky na ruce její, které vážily
deset zlatých [šekelů],
23. a pravil: čí dcera jsi? pověz mi, prosím. Zdali jest místo v domě otce
tvého, abychom přenocovali?
24. I řekla mu: jsem dcera Betuéla, syna Milky, kterého porodila
Nachorovi.
25. neprodyšná přepážka A řekla mu [dále]: i slámy i píce hojně máme,
také místo k přenocování.
26. Tu poklonil se muž ten a klaněl se Hospodinu —
27. a pravil: Pochválen budiž Hospodin, Bůh Abrahama, pána mého,
jenž neodňal milosti a věrnosti své pánu mému! Jsem na cestě [pravé],
kterou mne vedl Hospodin do domu příbuzných pána mého.
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28. Tu běžela dívka a vyprávěla rodině matky své tak, jak se to stalo.
29. Rivka však měla bratra, jenž se jmenoval Laban, a Laban běžel k
muži ven, k pramenu,
30. když byl viděl prsten a náramky na rukou sestry své a když byl slyšel
slova Rivky, sestry své, ana pravila:takto mluvil ke mně muž tento. —
Přišel k muži tomu a hle, on stál [ ještě] u velbloudů u pramene,
31. a pravil: vejdi, požehnaný Hospodinův! proč stojíš na ulici? vždyť
jsem uklidil dům a místo pro velbloudy.
32. Tedy vešel muž ten do domu, odsedlal velbloudy i dal slámu a píci
velbloudům a vodu, aby on a muži, kteří byli s ním, umyli nohy své.
33. A předložili mu jídlo, on však pravil: nebudu jísti dřívenež povím
věc svou. [Laban] řekl: mluv.
34. Tu pravil: jsem služebníkem Abrahamovým,
35. a Hospodin hojně požehnal pánu mému, takže stal se velikým a dal
mu brav a skot, stříbro a zlato, služebníky a služky, velbloudy a osly —
36. a Sára, manželka pána mého, porodila, když sestárla, syna pánu
mému, a tomu dal vše, co má.
37. I zapřísahal mne pán můj, řka: nevezmi synu mému ženu z dcer
Kenaanských, v jejichž zemi bydlím;
38. nýbrž půjdeš do domu otce mého a k rodině mé a vezmeš [tam] ženu
synu mému.
39. Tu řekl jsem pánu svému: snad nepůjde ta žena se mnou?
40. On však řekl mně: Hospodin, před kterýmž jsem kráčel, pošle anděla
svého s tebou a dá zdar cestě tvé, abys vzal synu mému ženu z rodiny mé
a z domu otce mého.
41. [Jen] tehdáž budeš zproštěn přísahy mé: přijdeš-li k rodině mé a
nedají-Ii [ji] tobě, pak budeš prost přísahy mé.
42. A [tak] přišel Jsem dnes k pramenu a pravil jsem:Hospodine, Bože
Abrahama, pána mého! kdybys chtěl, poštěsti cestu mou, kterou jdu.

`ynIdoa] yxea] tyBe hw"hy>
`hL,aeh' ~yrIb'D>K; HM'ai tybel. dGET;w: r'[]N:h; #r'T'w: 28
hc'Wxh; vyaih-' la, !b'l' #r'Y"w: !b'l' Amv.W xa' hq'b.rIl.W 29
`!yI['h-' la,
Atxoa] ydey-> l[; ~ydImiC.h-; ta,w> ~z<N<h-; ta, taor>Ki yhiy>w: 30
yl;ae rB,d-I hKo rmoale Atxoa] hq'b.rI yreb.D-I ta, A[m.v'k.W
`!yI['h-' l[; ~yLim;G>h;-l[; dme[o hNEhiw> vyaih-' la, aboY"w: vyaih'
ykinOa'w> #WxB; dmo[]t; hM'l' hw"hy> %WrB. aAB rm,aYOw: 31
`~yLim;G>l; ~Aqm'W tyIB;h; ytiyNIPi
!b,T, !TeYIw: ~yLim;G>h; xT;p;y>w: ht'y>B;h; vyaih' aboY"w: 32
~yvin"a]h' yleg>r;w> wyl'g>r; #xor>li ~yIm;W ~yLim;G>l; aAPs.miW
`ATai rv,a]
d[; lk;ao al{ rm,aYOw: lkoa/l, wyn"p'l. Î~f;WYw:Ð ¿~f,yYIw:À 33
`rBeD; rm,aYOw: yr'b'D> yTir>B;D-I ~ai
`ykinOa' ~h'r'b.a; db,[, rm;aYOw: 34
!aco Al-!T,YIw: lD'g>YIw: daom. ynIdoa-] ta, %r;Be hw"hyw: 35
`~yrImox]w: ~yLim;g>W txop'v.W ~dIb'[]w: bh'z"w> @s,k,w> rq'b'W
Ht'n"q.zI yrex]a; ynIdoal; !be ynIdoa] tv,ae hr'f' dl,Tew: 36
`Al-rv,a-] lK'-ta, AL-!T,YIw:
tAnB.mi ynIb.li hV'ai xQ;t-i al{ rmoale ynIdoa] ynI[eBiv.Y:w: 37
`Acr>a;B. bveyO ykinOa' rv,a] ynI[]n:K.h;
T'x.q;l'w> yTix.P;v.m-i la,w> %leTe ybia-' tyBe-la, al{-~ai 38
`ynIb.li hV'ai
`yr'x]a; hV'aih' %let-e al{ yl;au ynIdoa-] la, rm;aow" 39
xl;v.yI wyn"p'l. yTik.L;h;t.h-i rv,a] hw"hy> yl'ae rm,aYOw: 40
ynIb.li hV'ai T'x.q;l'w> ^K,r>D; x;ylic.hiw> %T'ai Aka'l.m;
`ybia' tyBemiW yTix.P;v.Mimi
al{-~aiw> yTix.P;v.m-i la, aAbt' yKi ytil'a'me hq,N"Ti za' 41
`ytil'a'me yqin" t'yyIh'w> %l' WnT.yI

Abrahama, pána mého! kdybys chtěl, poštěsti cestu mou, kterou jdu.
43. Hle, já stojím u pramene vody; dívka, která vyjde čerpat a ke které
řeknu: dej mi, prosím, píti trochu vody z džbánu svého,
44. a která řekne mně: pij ty a také velbloudům tvým načerpám — to jest
ta žena, kterou určil Hospodin synu pána mého!
45. Ještě jsem nedomluvil v srdci svém, tu vyšla Rivka a měla džbán svůj
na rameni svém, sestoupila k pramenu a načerpala. Tu řekl jsem ji: dej
mi, prosím, píti!
46. Rychle spustila džbán svůj se sebe a řekla: pij a také velbloudy tvé
napojím. I pil jsem a také velbloudy napojila.
47. A ptal jsem se jí, řka: čí dcera jsi? i řekla: dcera Betuéla, syna
Nachorova, kterého porodila mu Milka. Tu položil jsem prsten na nos
její a náramky na ruce její,
48. poklonil jsem se a klaněl jsem se Hospodinu a velebil jsem
Hospodina, Boha Abrahama, pána mého, jenž vedl mne pravou cestou,
abych vzal dceru příbuzného pána svého pro syna jeho.
49. A nyní, povězte mi, chcete-li prokázati milost a věrnost pánu mému;
pakli ne, oznamte mi, abych se obrátil na pravo nebo na levo.
50. Tu odpověděli Laban a Betuél, řkouce: Od Hospodina vyšla tato věc;
nemůžeme ti říci, ni zlého, ni dobrého*
51. Hle, Rivka jest před tebou, vezmi [ji] a jdi; nechť stane se manželkou
syna pána tvého, jak pravil Hospodin.
52. Když slyšel služebník Abrahamův slova jejich, poklonil se
Hospodinu až k zemi.
53. Pak vyňal služebník stříbrné a zlaté šperky a oděvy a dal [je] Rivce;
a skvosty dal jejímu bratru a matce její.
54. Pak jedli a pili: on a muži, kteří byli s ním, a přenocovali; vstali ráno
a [služebník Abrahamův] pravil: propusťte mne k pánu mému!
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55. Tu řekli bratr její a matka její: ať zůstane dívka u nás několik dní
nebo deset, poté ať jde.
56. On však jim řekl: nezdržujte mne, ježto Hospodin dal zdar cestě mé.
Propusťte mne, abych šel k pánu svému.
57. Tu řekli: zavoláme dívku a zeptáme se jí samé.
58. Zavolali tedy Rivku a řekli jí: chceš jíti s mužem tímto? i řekla:
půjdu!
59. Tedy propustili Rivku, sestru svou, s chůvou její a služebníka
Abrahamova s lidmi jeho,
60. a požehnali Rivce, řkouce jí: sestro naše! staň se [pramalí] tisíckrát
deseti tisíců; kéž zaujme potomstvo tvé brány nepřátel svých!
61. I zvedla se Rivka a její dívky, jely na velbloudech a následovaly za
mužem. A [tak] vzal služebník Rivku a odešel.
62. A Jicchak byl přišel z cesty od studny „Žijícího, který mne vidí", on
[totiž] bydlel v jižní [části] země.
63. Když vyšel Jicchak k večeru na pole přemýšlet, tu pozdvihl očí svých
a viděl: hle, velbloudi [nějací] přicházejí.
64. Když pozdvihla Rivka očí svých a spatřila Jicchaka, spustila se s
velblouda,
65. a řekla služebníku: kdo jest ten muž tam, který jde po poli nám
vstříc? A služebník pravil: to jest pán můj! Tu vzala závoj a zahalila se.
66. A služebník vypravoval Jicchakovi všechny věci, které vykonal.
67. Jicchak uvedl ji do stanu Sáry, matky své, pojal Rivku a ona stala se
manželkou jeho a on ji miloval. [Tak] utěšil se Jicchak po [smrti] matky
své.
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Kapitola dvacátá pátá
1. Abraham vzal si opět ženu, jejíž jméno bylo Ketura,
2. a porodila mu Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka a
Šuacha.
3. Jokšan zplodil Šebu a Dedana; a synové Dedanovi byli Ašurité a
Letušité a Leumité.
4. A synové Midjanovi [byli]: Éfah, Éfer, Chánoch, Abidá a Eldaah.
Všichni tito jsou potomci Ketury.
5. Abraham dal vše, co měl, Jicchakovi;
6. ale synům ženin, které Abraham měl, dal Abraham dary a odeslal je,
dokud ještě žil, od Jicchaka, syna svého, na východ, do země východní.
7. A tyto jsou dnové let života Abrahamova, které prožil: sto sedmdesát
pět let.
8. Abraham skonal a umřel v dobrém stáří, stár a uspokojen a byl
shromážděn k lidu svému
;
9. a pochovali ho Jicchak a Jiimaél, synové jeho, v jeskyni Machpély,
na poli Efrona, syna Cochara, Chetského, které jest naproti Mamré — .
10. [na] poli) které koupil Abraham od synů Chetských; tam byli
pochováni Abraham a Sára, manželka jeho.
11. Po smrti Abrahamově požehnal Bůh Jicchakovi, synu jeho, a Jicchak
bydlel u studnice [zvané u} „Žijícího, jenž mne vidi".
12. Tito jsou rodové Jišmaéla, syna Abrahamova, kterého porodila
Hagar, Egyptská, služka Sařina, Abrahamovi,
13. a tato jsou jména synů Jišmaélových podle jmen, podle rodů jejich:
prvorozený Jišmaélův Nebajot, [pak] Kédar, Adbeél a Mibsam.
14. Mišma, Dumah a Massa,
15. Chadad a Téma: Jetúr, Nafíš a Kédemah.
16. Tito jsou synové Jišmaélovi a tato jsou jména jejich ve dvorcích
jejich a v táborech jejich, dvanáct knížat podle kmenů jejich.
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17. A tato jsou léta života Jišmaélova: sto třicet sedm let; skonal, zemřel
a byl připojen k lidu svému.
18. [Jišmaélité pak} sídlili od Chavily až do [města} Šur, které jest
východně od Egypta,směrem do Ašur; před všemi bratry svými usídlil se
[Jišmaél}.
19. A tito jsou rodové Jicchakovi, syna Abrahamova: Abraham zplodil
Jicchaka.
20. Jicchakovi bylo čtyřicet let, když si vzal za manželku Rivku, dceru
Betuéle, Aramejského z Padan-Aramu [Mesopotamie}, sestru Labana,
Aramejského.
21. Jicchak prosil úpěnlivě Hospodina za manželku svou, neboť byla
neplodná; a Hospodin dal se uprositi jím, a Rivka, manželka jeho,
počala.
22. Když vrážely děti do sebe v jejím tele, pravila: je-li [tomu} tak, proč
jsem [to žádala} ? I šla tázat se Hospodina.
23. Hospodin řekl jí: dva národové jsou v životě tvém, dva kmenové
odloučí se z lůna tvého; kmen jeden bude silnější než druhý, a starší bude
sloužiti mladšímu.
24. Když se naplnily dni, aby porodila, a hle, byla dvojčata v životě
jejím.
25. Vyšel první zrzavý, všechen jako plášť srstnatý, a nazvali jméno jeho
Ésav [chlupatý}.
26. Poté vyšel bratr jeho a rukou svou držel patu Ésavovu, [proto}
nazvali jméno jeho Jaakob [jenž dřží patu]. Jicchakovi bylo šedesát let,
když [ona} je porodila.
27. Chlapci rostli. Ésav stal se mužem, znalým lovu, mužem [potulujícím
se po] poli, Jaakob však mužem prostým, bydlícím ve stanech.
28. Jicchak zamiloval si Ésava, neboť [přinesl mu} zvěřinu na pokrm, ale
Rivka milovala. Jaakoba.
29. [Kdysi] vařil Jaakob jídlo, tu přišel Ésav z pole a byl zemdlen.
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30. I řekl Ésav Jaakobu: dej mi přece, abych polknul [něco] z rudého,
tady toho rudého [jídla], neboť jsem umdlen. Proto pojmenovali ho
Edóm [ruďoch].
31. Jaakob však řekl: prodej mi ihned své. právo prvorozenství.
32. Tu řekl Ésav: hle, já jdu vstříc smrti a k čemu mně tedy právo
prvorozenství?
33. Jaakob řekl: přísahej mi ihned! Tak přísahal mu a prodal své [právo]
prvorozenství Jaakobu.
34. Jaakob dal Ésavovi chléb a pokrm z čočovic; ten jedl a pil, vstal a
odešel; [tak] pohrdl Ésav prvorozenstvím.
Kapitola dvacátá šestá
1. Když byl hlad [novy] v zemi mimo hlad dřívější, který byl za dnů
Abrahamových, odebral se Jicchak k Abimelechovi, králi Filištýnských,
do Geraru.
2. Tu zjevil se mu Hospodin a pravil: nejdi dolů do Egypta! bydli v
zemi, kterou ti oznámím.
3. Přebývej v zemi této; a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a
potomkům tvým dám všecky země tyto a splním přísahu, kterou jsem
přísahal Abrahamovi, otci tvému.
4. A rozmnožím potomstvo tvé jako hvězdy na nebi a dám potomstvu
tvému všechny země tyto a požehnáni budou potomstvem tvým všichni
národové země —
5. a proto, že Abraham uposlechl hlasu mého a zachovával nařízení
mé: přikázání má, zákony mé a nauky
6. mé. — [Tedy] bydlel Jicchak v Geraru.
7. I ptali se muži města ohledně manželky jeho, a odpověděl: jest to
sestra moje; neboť bál se říci: „žena má", [mysle si], aby mne nezabili
muži místa pro Rivku, neboť byla krásného zjevu.

~doa'h' ~doa'h-' !mi an" ynIjey[il.h; bqo[]y-: la, wf'[e rm,aYOw: 30
`~Ada/ Amv.-ar'q' !Ke-l[; ykinOa' @yE[' yKi hZ<h;
`yli ^t.r'koB-. ta, ~AYk; hr'k.mi bqo[]y: rm,aYOw: 31
yli hZ<-hM'l'w> tWml' %leAh ykinOa' hNEhi wf'[e rm,aYOw: 32
`hr'koB.
rKom.YIw: Al [b;V'YIw: ~AYK; yLi h['b.V'hi bqo[]y: rm,aYOw: 33
`bqo[]y:l. Atr'koB-. ta,
T.v.YEw: lk;aYOw: ~yvid'[] dyzIn>W ~x,l, wf'[el. !t;n" bqo[]y:w> 34
s `hr'koB.h;-ta, wf'[e zb,YIw: %l;YEw: ~q'Y"w:

!AvarIh' b['r'h' db;L.mi #r,a'B' b['r' yhiy>w: WTT Genesis 26:
%l,M,ybia-] la, qx'c.yI %l,YEw: ~h'r'b.a; ymeyBi hy"h' rv,a]
`hr'r'G> ~yTiv.liP-. %l,m,
!kov. hm'y>r'c.mi dreT-e la; rm,aYOw: hw"hy> wyl'ae ar'YEw: 2
`^yl,ae rm;ao rv,a] #r,a'B'
^l.-yKi &'k,r>b'a]w: ^M.[i hy<h.a,w> taZOh; #r,a'B' rWG 3
ytimoqih]w: laeh' tcor'a]h-' lK'-ta, !Tea, ^[]r>z:l.W
`^ybia' ~h'r'b.a;l. yTi[.B;v.nI rv,a] h['buV.h-; ta,
^[]r>z:l. yTit;n"w> ~yIm;V'h; ybek.AkK. ^[]r>z-: ta, ytiyBer>hiw> 4
`#r,a'h' yyEAG lKo ^[]r>z:b. Wkr]B't.hiw> laeh' tcor'a]h-' lK' tae
yTir>m;vm. i rmov.YIw: yliqoB. ~h'r'b.a; [m;v-' rv,a] bq,[e 5
`yt'roAtw> yt;AQxu yt;wOc.mi
`rr'g>Bi qx'c.yI bv,YEw: 6
yKi awhi ytixoa] rm,aYOw: ATv.ail. ~AqM'h; yven>a; Wla]v.YIw: 7
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8. Když tam zůstal dlouhý čas, vyhlídl [jednou] Abimelech, král
filištýnský, oknem a viděl, že Jicchak se laskal s Rivkou, manželkou
svou.
9. Tu zavolal Abimelech Jicchaka a řekl: vždyť jest to manželka tvá;
jak jsi mohl říci: jest to sestra má! Jicchak mu odpověděl: neboť myslil
jsem si: musil bych [snad] zemříti pro ni.
10. Tu řekl Abimelech: cos nám učinil? snadno by byl mohl jeden z lidu
ležeti s manželkou tvou a byl bys uvalil na nás vinu!
11. I přikázal Abimelech všemu lidu, řka: kdo se dotkne tohoto muže
nebo manželky jeho, bude [jistě] usmrcen.
12. Jicchak rozséval v zemi oné a sklidil v roce onom stonásobně Tak
požehnal mu Hospodin.
13. I zbohatl a bohatl vždy více, až byl velmi bohat:
14. měl stáda ovcí a stáda skotu a četné služebnictvo a záviděli mu
Filištinšti.
15. A všechny studně, které vykopali služebnici otce jeho za dnů
Abrahama, otce jeho, zasypali Filištínští a naplnili je zemí.
16. I řekl Abimelech Jicchakovi: odejdi od nás, neboť stal jsi se
mnohem mocnějším než my.
17. I odešel Jicchak odtud a utábořil se v údolí Gerarském a bydlel tam.
18. Jicchak zase vykopal studně vody, které byli kopali za dnů
Abrahama, otce jeho, a [které] zasypali Filištínští po smrti Abrahamově,
a pojmenoval je jmény podle jmen, kterými je pojmenoval otec jeho.
19. Služebníci Jicchakovi kopali v údolí a nalezli tam studnici vody živé.
20. Tu se hádali pastýři Gerarští s pastýři Jicchakovými, řkouce: nám
[patři] voda tato! Tedy nazval jméno studnice Esek [svár], neboť svářili
se s ním.
21. I vykopali jinou studnici a hádali se také o ni. Nazval jméno její:
Sitna [spor],

tae qxec;m. qx'c.yI hNEhiw> ar>Y:w: !ALx;h; d[;B. ~yTiv.liP.
`ATv.ai hq'b.rI
awhi ^T.v.ai hNEhi %a; rm,aYOw: qx'c.yIl. %l,m,ybia] ar'q.YIw: 9
yTir>m;a' yKi qx'c.yI wyl'ae rm,aYOw: awhi ytixoa] T'r>m;a' %yaew>
`h'yl,[' tWma'-!P,
bk;v' j[;m.Ki WnL' t'yfi[' taZO-hm; %l,m,ybia] rm,aYOw: 10
`~v'a' Wnyle[' t'abehew> ^T,v.a-i ta, ~['h' dx;a;
hZ<h; vyaiB' [;gENOh; rmoale ~['h-' lK'-ta, %l,m,ybia] wc;y>w: 11
`tm'Wy tAm ATv.aib.W
ha'me awhih; hn"V'B; ac'm.YIw: awhih; #r,a'B' qx'c.yI [r;z>YIw: 12
`hw"hy> Whker]b'y>w: ~yrI['v.
`daom. ld;g-" yKi d[; ldeg"w> %Alh' %l,YEw: vyaih' lD;g>YIw: 13
Wan>q;y>w: hB'r; hD'bu[]w: rq'b' hnEq.miW !aco-hnEq.mi Al-yhiy>w: 14
`~yTiv.liP. Atao
~h'r'b.a; ymeyBi wybia' ydeb.[; Wrp.x' rv,a] troaeB.h-; lk'w> 15
`rp'[' ~Wal.m;y>w: ~yTiv.liP. ~WmT.si wybia'
WnM'[ime %le qx'c.y-I la, %l,m,ybia] rm,aYOw: 16
`daom. WNM,m-i T'm.c;[-' yKi
`~v' bv,YEw: rr'G-> lx;n:B. !x;YIw: qx'c.yI ~V'mi %l,YEw: 17
Wrp.x' rv,a] ~yIM;h; troaeB-. ta, rPox.Y:w: qx'c.yI bv'Y"w: 18
tAm yrex]a; ~yTiv.liP. ~WmT.s;y>w: wybia' ~h'r'b.a; ymeyBi
`wybia' !h,l' ar'q-' rv,a] tmoVeK; tAmve !h,l' ar'q.YIw: ~h'r'b.a;
~yIm; raeB. ~v'-Wac.m.YIw: lx;N"B; qx'c.y-I ydeb.[; WrP.x.Y:w: 19
`~yYIx;
~yIM'h; Wnl' rmoale qx'c.yI y[ero-~[i rr'g> y[ero WbyrIY"w: 20
`AM[i WqF.[;t.hi yKi qf,[e raeB.h-; ~ve ar'q.YIw:
Hm'v. ar'q.YIw: h'yl,[-' ~G: WbyrIY"w: tr,x,a; raeB. WrP.x.Y:w: 21
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22. Hnul se odtud a kopal studnici jinou, o kterou [již] se nehádali, a
nazval jméno její: Rechobót [prostranství], řka: neboť nyní opatřil nám
Hospodin prostor a zmůžeme se v zemi.
23. I táhl odtud vzhůru do Beér Šeba.
24. Tu zjevil se mu Hospodin v noci oné a pravil: Já jsem Bůh
Abrahama, otce tvého; neboj se, neboť jsem s tebou; a požehnám ti a
rozmnožím potomstvo tvé pro Abrahama, služebníka svého.
25. Vystavěl tam oltář, vzýval jméno Hospodinovo a rozbil tam stan
svůj, a služebníci Jicchakovi vykopali tam
26. studnici. — A Abimelech přišel k němu z Geraru a Achuzat, přítel
jeho, a Fichol, vojevůdce jeho.
27. I řekl jim Jicchak: proč přišli jste ke mně? vždyť nenávidíte mne a
odeslali jste mne od sebe.
28. Odpověděli: dobře jsme viděli, že Hospodin byl s tebou. Tu řekli
jsme: budiž přísaha mezi námi, [totiž] mezi námi a tebou, a ujednejme
smlouvu s tebou:
29. že neučiníš nám ničeho zlého, jako my jsme se nedotkli tebe a jak
jsme učinili tobě jen dobré a propustili jsme tebe v míru. Tys nyní
Hospodinem požehnaný!
30. I připravil jim hody; a jedli a pili,
31. a vstali z rána a přísahali, jeden druhému, pak propustil je Jicchak a
odešli od něho v míru.
32. Ještě téhož dne přišli služebníci Jicchakovi a povídali mu o studnici,
kterou byli vykopali a řekli mu: nalezli jsme vodu.
33. Nazvali ji [studnici] Šibah [Šebua — přísaha]; proto [fest] jméno
města: Beér-Šeba [studně přísahy] až do dnešního dne.
34. Když bylo Ésavovi čtyřicet let, pojal za manželku Jebudit, dceru
Beériho Chetského, a Bosmat, dceru Elona Chetského,
35. a [tyto] zarmoutily mysl Jicchaka a Rivky.
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`raeB. qx'c.y-I ydeb.[; ~v'-Wrk.YIw:
lkoypiW Wh[ereme tZ:xua]w: rr'G>mi wyl'ae %l;h' %l,m,ybia]w: 26
`Aab'c-. rf;
~T,a;w> yl'ae ~t,aB' [;WDm; qx'c.yI ~h,lea] rm,aYOw: 27
`~k,T.aime ynIWxL.v;T.w: ytiao ~t,anEf.
yhiT. rm,aNOw: %M'[i hw"hy> hy"h-' yKi Wnyair' Aar' Wrm.aYOw: 28
`%M'[i tyrIb. ht'r>k.nIw> ^n<ybeW WnynEyBe WnyteAnyBe hl'a' an"
rv,a]k;w> ^Wn[]g:n> al{ rv,a]K; h['r' WnM'[i hfe[]T-; ~ai 29
%WrB. hT'[; hT'a; ~Alv'B. ^x]Lev;N>w: bAj-qr; ^M.[i Wnyfi['
`hw"hy>
`WTv.YIw: Wlk.aYOw: hT,v.mi ~h,l' f[;Y:w: 30
qx'c.yI ~xeL.v;y>w: wyxia'l. vyai W[b.V'YIw: rq,Bob; WmyKiv.Y:w: 31
`~Alv'B. ATaime Wkl.YEw:
Al WdGIY:w: qx'c.yI ydeb.[; WaboY"w: aWhh; ~AYB; yhiy>w: 32
`~yIm' Wnac'm' Al Wrm.aYOw: Wrp'x' rv,a] raeB.h; tAdao-l[;
d[; [b;v, raeB. ry[ih-' ~ve !Ke-l[; h['b.vi Ht'ao ar'q.YIw: 33
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s `hq'b.rIl.W qx'c.yIl. x;Wr tr;mo !"yy<h.Tiw: 35

Kapitola dvacátá sedmá
1. Když Jicchak byl zestárl a oči jeho se zakalily, takže neviděl, zavolal
Ésava, staršího syna svého, a řekl mu:synu můj! a [tento] odpověděl mu:
zde jsem!
2. I pravil: hle, jsem stár a neznám dne smrti své.
3. Vezmi teď své [lovecké] náčiní, toulec svůj a luk svůj, jdi na pole a
ulov mi zvěřinu,
4. a připrav mně pochoutku, jak ji mám rád, a přines mi ji; rád bych
jedl, aby požehnala tobě duše má dříve než zemru.
5. A Rivka slyšela, když Jicchak mluvil s Ésavem, synem svým. Když
tedy šel Ésav na pole lovit zvíře, aby [ je ] přinesl,- —
6. tu pravila Rivka Jaakobovi, synu svému, řkouc: hle, slyšela jsem otce
tvého, an mluvil k Ésavovi, bratru tvému, řka:
7. Přines mi zvěřinu a připrav mně pochoutku, abych jedl, a požehnám
ti před Hospodinem dříve než umru.
8. A nyní, synu můj: poslechni hlasu mého v tom, co ti přikazuji.
9. Jdi k stádu a přines mi odtud dvě pěkná kůzlata a připravím je jako
pochoutku otci tvému, jak ji má rád,
10. pak přineseš [ji] otci svému a bude jísti, aby požehnal tobě dříve než
zemře.
11. Jaakob však řekl Rivce, matce své, hle, Ésav, bratr můj, jest mužem
chlupatým, a já jsem mužem hladkým.
12. Snad bude mne ohmatávati otec můj, pak byl bych v očich jeho jako
podvodník a uvedl bych na sebe kletbu a nikoliv požehnáni.
13. Ale matka jeho řekla mu: na mne [přijdiž] kletba tvá, synu můj! jen
poslechni hlasu mého, jdi a přines mi!
14. Šel, vzal a přinesl matce své; matka jeho připravila pochoutku, jak
otec jeho měl rád.

taor>me wyn"y[e !"yh,k.Tiw: qx'c.yI !qez-" yKi yhiy>w: WTT Genesis 27:
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15. Pak vzala Rivka skvostné šaty Ésavovy, staršího syna svého, které
byly u ní v domě, a oděla [jimi] Jaakoba, mladšího syna svého,
16. a kůžemi kůzlat ovinula ruce jeho a hladký krk jeho,
17. pak dala pochoutku a chléb, které připravila, do ruky Jaakoba, syna
svého.
18. A přišel k otci svému a pravil: otce můj! [fen} odpověděl: zde jsem!
kdo jsi ty, synu můj?
19. I řekl Jaakob otci svému: já jsem Ésav, prvorozený tvůj; učinil jsem,
jak jsi mně řekl; vstaň, prosím, a přisedni a pojez ze zvěřiny mé, aby mně
požehnala duše tvá..
20. Tu řekl Jicchak synu svému: jak jsi tak rychle nalezl, synu můj ?
Odpověděl: poněvadž Hospodin, Bůh tvůj, způsobil, aby se mně
nahodilo.
21. I řekl Jicchak Jaakobovi: přistup, prosím, abych tě ohmatal, synu
můj, jsi-li ty to syn můj Ésav nebo ne.
22. Tedy přistoupil Jaakob k Jicchaku, otci svému, a ten ho ohmatal a
řekl: hlas jest hlas Jaakobův, ale ruce
23. jsou ruce Ésavovy. — A nepoznal ho, neboť ruce jeho byly jako ruce
Ésavovy srstnaté — a tedy požehnal mu;
24. ale řekl: tys to syn můj Ésav? a odpověděl: já jsem to.
25. I pravil: podej mi, abych jedl ze zvěřiny syna svého, aby ti požehnala
duše má. A podal mu a jedl, přinesl
26. mu víno a pil. — Tu řekl mu Jicchak, otec jeho: přistup a polib mne,
synu můj!
27. Tedy přistoupil a líbal ho, a když cítil zápach šatů jeho, požehnal mu
a řekl: hle: vůně syna mého jest jako vůně
28. pole, kterému požehnal Hospodin. — Dejž tobě Bůh z rosy nebeské a
z tučnosti země a hojnost obilí a moštu.
29. Sloužiti budou tobě národové a klaněti se budou kmenové tobě;
budiž pánem bratrů svých, nechť se ti klaní synové matky tvé; kdo klne
tobě, proklet [buď]; kdo požehná tobě, požehnán!
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tobě, proklet [buď]; kdo požehná tobě, požehnán!
30. Když přestal Jicchak žehnati Jaakobovi a právě když odešel Jaakob
od Jicchaka, otce svého — přišel Ésav, bratr jeho, z lovu svého.
31. Také on připravil pochoutku a přinesl [ji} otci svému a řekl otci
svému: ať vstane otec můj a pojí ze zvěřiny syna svého, aby mně
požehnala duše tvá.
32. I řekl mu Jicchak, otec jeho: Kdo jsi ty? I odpověděl: já jsem syn
tvůj, tvůj prvorozenec Ésav.
33. Tu zděsil se Jicchak přemocným zděšením a pravil: Kdopak byl ten,
jenž ulovenou zvěřinu mi přinesl? Jedl jsem ze všeho, dříve než jsi
přisel; a požehnal jsem mu; také požehnán bude.
34. Když slyšel Ésav slova otce svého, dal se do křiku hlasitého a
hořkého a řekl otci svému: požehnej také mně, otče můj!
35. I řekl: přišel bratr tvůj lstivě a vzal požehnání tvé.
36. Tu pravil [Ésav: Právem nazvali jméno jeho Jaakób [lstivost}, již
dvakrát přelstil mne: prvorozenství mé vzal a hle, nyní vzal požehnáni
mé. Pak pravil: zdali neponechal jsi pro mne požehnání?
37. Jicchak odpověděl a řekl Ésavovi; hle, ustanovil jsem ho za pána nad
tebou a všechny bratry jeho dal jsem mu za služebníky, obilím a moštem
jsem ho zaopatřil — a co pak mohl bych učiniti tobé, synu můj?
38. Tu řekl Ésav otci svému: máš-li jen to jediné požehnání, otče můj?
Požehnej také mně, otče můj! A Ésav pozdvihl hlasu svého a plakal.
39. I odpověděl Jicchak, otec jeho, a řekl mu: hle, [vzdáleno} od tučnosti
země bude bydliště tvé a [vzdáleno] od rosy nebeské s hůry;
40. mečem svým budeš žíti a bratru svému budeš sloužiti; když budeš se
potulovati [volně} svrhneš jho jeho s Šíje své.
41. Ésav choval záští proti Jaakobovi pro požehnání, kterým mu
požehnal otec jeho, a myslil si Ésav v srdci svém: blíží se doba, kdy
budou truchliti nad otcem mým, pak zabiji Jaakóba, bratra svého.
42. Když byla Rivce sdělena slova Ésavova, staršího syna jejího, poslala
a povolala Jaakóba, mladšího syna svého, a řekla mu: hle, Ésav, bratr
tvůj, těší se tím, že tě zabije.
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a povolala Jaakóba, mladšího syna svého, a řekla mu: hle, Ésav, bratr
tvůj, těší se tím, že tě zabije.
43. A nyní, synu můj, poslechni hlasu mého, seber se a uteč k Labanovi,
bratru mému, do Charanu,
44. a zůstaň u něho nějakou dobu, až přestane zlost bratra tvého,
45. až se odvrátí hněv bratra tvého od tebe a on zapomene na to, co jsi
mu učinil; pak pošlu a vezmu tě odtamtud! Proč mám býti zbavena vás
obou v jeden den?
46. I pravila Rivka k Jicchakovi: mrzí mne život pro dcery Chetské;
kdyby pojal Jaakób ženu z dcer Chetských, jako jsou tyto, z dcer země
— k čemu mně život?
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yxia' !b'l-' la, ^l.-xr;B. ~Wqw> yliqoB. [m;v. ynIb. hT'[;w> 43
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Kapitola dvacátá osmá
1. Tu povolal Jicchak Jaakoba a požehnal mu a přikázal mu a řekl mu:
neber si ženu z dcer Kenaanských.
2. Vzchop se, jdi do Padánu Aramského, do domu Betuéla, otce matky
tvé, a vezmi si odtud ženu z dcer Labana, bratra matky své.
3. A Bůh všemohoucí požehnej tobě, učiň tebe plodným a rozmnož
tebe, aby ses stal shromážděním národů.
4. Dejž ti požehnání Abrahamovo, tobě a potomstvu tvému s tebou,
abys zdědil zemi pobytu svého, kterou Bůh dal Abrahamovi.
5. I propustil Jicchak Jaakoba a tento šel do Padánu Aramského k
Labanovi, synu Betuéla Aramejského, bratru Rivky, matky Ésavovy a
Jaakobovy.
6. Když však pozoroval Ésav, že Jicchak požehnal Jaakóbovi a poslal
ho do Padánu Aramského,aby si vzal odtud ženu, že požehnaje mu
přikázal mu řka: nevezmi ženy z dcer Kenaanských,
7. a že uposlechl Jaakob otce svého i matky své a že odešel do Padánu
Aramského,
8. a když viděl Ésav, že dcery Kenaanské nelíbily se Jicchaku, otci
jeho:
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jeho:
9. šel Ésav k Jišmaélovi a vzal si Machalat, dceru Jišma-éla, syna
Abrahamova, sestru Neboj Otovu, k ženám svým za manželku.
10. Jaakob vyšel z Beér-Šeba a šel do Charanu.
11. I dorazil na místo a přenocoval tam, neboť slunce zapadlo; a vzal
[jeden} z kamenů místa a položil jej pod hlavu svou a ulehl na místě
tomto.
12. A snil: hle, žebřík postaven na zemi a vrch jeho dotýká se nebe, a hle,
andělé Boži vystupuji a sestupují po něm;
13. a hle, Hospodin stál nad ním a pravil: já jsem Hospodin, Bůh
Abrahama, otce tvého, a Bůh Jicchakův; zemi, na které ležíš, tobě dám a
potomstvu tvému.
14. A bude potomstvo tvé jako prach země; budeš se rozšiřovati na západ
a na východ, na sever a na jih, a požehnány budou všechny rodiny země
tebou i potomstvem tvým.
15. A hle, já jsem s tebou a budu tě chrániti, kamkoliv půjdeš, a přivedu
tě zpět do země této, neboť neopustím tebe, až provedu, co jsem ti slíbil.
16. Jaakob procitl ze spánku [svého} a řekl: zajisté, Hospodin jest
[přítomen} na místě tomto a já jsem \to\ nevěděl.
17. I bál se a řekl: jak hrůzné jest místo toto: zde jest zajisté dům Boží a
zde jest brána nebeská.
18. I vstal Jaakób časně z rána a vzal kámen, který byl položil pod hlavu
svou a postavil jej jako pomník a vylil olej na něj svrchu.
19. I nazval jméno místa toho: Bet-El [dum] Boží ale Lůz bylo jméno
města zprvu.
20. Tu slíbil Jaakob slib řka: bude-li Bůh se mnou a bude-li chrániti mne
na cestě této, na které kráčím, a dá-li mně chléb ku pokrmu a šaty k
odění,
21. a navrátím-li se ve zdraví do domu otce svého: bude Hospodin mým
Bohem,
22. a kámen tento, který jsem postavil jako pomník, bude domem Božím
a ze všeho, co mně dáš, budu ti dávati desátek.
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Kapitola dvacátá devátá
1. Jaakób vstal a šel do země synů východu;
2. a viděl: hle studnice na poli, a hle tři stáda ovcí byla rozložena u ní,
neboť ze studně této napájeli stáda; kámen však na otvoru studně byl
veliký.
3. Když se shromažďovala tam všechna stáda, odvalili kámen s otvoru
studně a napojili ovce; pak vrátili kámen zpět na otvor studně, na místo
jeho.
4. I řekl jim Jaakób: bratří, odkud jste? a odpověděli: jsme z Charanu.
5. A řekl jim: znáte Labana, syna Nachorova? a odpověděli: známe
[ho].
6. I řekl jim: daří se mu dobře? odpověděli: dobře! a hle, Ráchel, dcera
jeho, právě přichází s ovcemi.
7. I pravil: hle, den jest ještě dlouhý; [ještě] není čas, aby byl dobytek
přihnán; napojte ovce, jděte a paste [dále].
8. Tu odpověděli: nemůžeme, až budou shromážděna všechna stáda, a
odvalí kámen od otvoru studně, pak napojíme ovce.
9. Když ještě mluvil s nimi, přišla Ráchel ovcemi otce svého, byla totiž
pastýřkou.
10. Jakmile Jaakób spatřil Ráchel, dceru Labana, bratra matky své, a
ovce Labana, bratra matky své, tu přistoupil Jaakób a odvalil kámen s
otvoru studně a napojil ovce Labana, bratra matky své;
11. políbil Jaakób Ráchel, pozdvihl hlasu svého a zaplakal.
12. Jaakob vyprávěl Ráchel, že jest příbuzným otce jejího, a že jest
synem Rivky. I běžela a vyprávěla [to} otci svému.
13. Když uslyšel Laban zvěst o Jaakobovi, synu sestry své, běžel mu
Vstříc a objal ho, políbil ho a uvedl ho do domu svého. A [Jaakob]
vyprávěl mu všechny příběhy tyto.
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14. Tu řekl mu Laban: věru, tys z kosti mé a z masa mého. [Tak] pobyl
u něho celý měsíc.
15. Tu řekl Laban Jaakobovi: zda proto, žes příbuzným mým, měl bys
mně sloužiti zadarmo? Pověz mi, jaká
16. [má býti] mzda tvá? — A Laban měl dvě dcery: jméno starší bylo
Lea a jméno mladší Ráchel.
17. Oči Leiny byly mdlé, ale Ráchel byla krásné postavy a
18. krásná na pohled. — Jaakob miloval Ráchel a pravil: budu ti sloužiti
sedm let za Ráchel, mladší dceru tvou.
19. Laban odvětil: lépe, dám-li ji tobě, než abych ji dal muži jinému,
zůstaň u mne.
20. [Tak] sloužil Jaakob za Ráchel sedm let; a bylo to v očích jeho,
jakoby to bylo několik dnů, protože ji miloval.
21. [Poté] řekl Jaakob Labanovi: dej [mi] ženu mou, neboť uplynul čas
[můj], abych vešel k ní.
22. I shromáždil Laban všecky lidi místa a připravil hostinu;
23. a večer vzal Leu, dceru svou, a přivedl ji jemu, a on vešel k ni.
24. Laban dal jí Zilpu, služku svou, Lee, dceři své, za služku.
25. Zrána však — hle, byla to Lea! Tu řekl Labanovi: co jsi mně to
učinil?.Zda nesloužil jsem u tebe za Ráchel? proč jsi mne podvedl?
26. Laban odvětil: nedělá se to tak v místě našem, že provdáme mladší
před starší.
27. Doplní [svatební] týden s touto, pak dáme ti také onu za službu,
kterou budeš u mne konati ještě sedm let dalších.
28. I učinil Jaakob tak a doplnil [svatební] týden s touto;pak dal mu
Ráchel, dceru svou, jemu za manželku.
29. Laban dal Ráchel, dceři své, Bilhu, služku svou za služku
30. Vešel pak [Jaakob] také k Ráchel a miloval také více Ráchel než
Leu, a sloužil u něho ještě sedm let dalších.
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31. Když viděl Hospodin, že Lea bylá v nelásce, otevřel klín mateřský
její; Ráchel však byla neplodnou.
32. Lea počala, porodila syna a nazvala jméno jeho Reubén, neboť
pravila: Hospodin viděl bídu mou; neboť teď bude mne milovati muž
můj.
33. Počala opět, porodila syna, a pravila: Protože Hospodin slyšel, že
jsem v nelásce, dal mně také tohoto, i nazvala ho Šimon.
34. Počala opět a porodila syna a pravila: tentokráte přilne ke mně muž
můj, neboť porodila jsem mu tři syny; proto nazval [Jaakób] ho: Leví.
35. Počala opět a porodila syna a pravila: tenkrát chci děkovati
Hospodinu; proto nazvala ho: Jehuda. Pak přestala roditi.
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Kapitola třicátá
1.

Když viděla Ráchel, že nerodila Jaakobovi, záviděla Ráchel sestře

své a řekla Jaakobovi: dej mi děti! pakli ne, jsem [jako] mrtvá.
2. Tu rozhněval se Jaakób na Ráchel a pravil: zdali jsem na místě
Božím, jenž ti odepřel plodu života?
3.

Ona vsak řekla: zde jest Bilha, služka má; vejdi k ní, aby rodila na

kolenou mých, abych i já z ní dostala dítek.
4. I dala mu Bilhu, služku svou, za ženu a Jaakób vešel k ní.
5.

Bilha počala a porodila Jaakobovi syna.

6. Tu pravila Ráchel: po právu učinil mi Bůh a vyslyšel také hlas můj a
dal mi syna; proto nazvala ho Dan.
7.

Bilha, služka Rachelina, počala opět a porodila Jaakobovi druhého

syna.
8. Tu pravila Ráchel: boje Boží jsem bojovala se sestrou svou a také
jsem zvítězila; proto nazvala ho Naftali.
9. Když Lea viděla, že přestala roditi, vzala Zilpu, služku svou a dala ji
Jaakobovi za ženu.
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`!j,b-' yrIP. %Memi [n:m-' rv,a]
yK;r>Bi-l[; dletew> h'yl,ae aBo hh'l.bi ytim'a] hNEhi rm,aTow: 3
`hN"M,mi ykinOa-' ~g: hn<B'aiw>
`bqo[]y: h'yl,ae aboY"w: hV'ail. Ht'x'p.vi hh'l.B-i ta, Al-!T,Tiw: 4
`!Be bqo[]y:l. dl,Tew: hh'l.Bi rh;T;w: 5
yli-!T,YIw: yliqoB. [m;v' ~g:w> ~yhil{a/ yNIn:D' lxer' rm,aTow: 6
`!D' Amv. ha'r>q' !Ke-l[; !Be
`bqo[]y:l. ynIve !Be lxer' tx;p.vi hh'l.Bi dl,Tew: dA[ rh;T;w: 7
ytixoa-] ~[i yTil.T;p.nI ~yhil{a/ yleWTp.n: lxer' rm,aTow: 8
`yliT'p.n: Amv. ar'q.Tiw: yTil.koy-" ~G:
hP'l.z-I ta, xQ;Tiw: td,L,mi hd'm.[' yKi ha'le ar,Tew: 9
`hV'ail. bqo[]y:l. Ht'ao !TeTiw: Ht'x'p.vi

10. A Zilpa, služka Leina, porodila Jaakobovi syna.
11. Tu pravila Lea: přišlo štěstí a nazvala ho Gad.
12. Zilpa, služka Léina, porodila Jaakobovi syna druhého.
13. Tu pravila Lea: pro blaho mé! neboť blahoslavily mne ženy; a
nazvala ho Ašér.
14.

Když šel Reuben v době žně pšenice, nalezl milostná jablka na poli a

přinesl je Lee, matce své. Tu řekla Ráchel k Lee: dej mi, prosím, z
milostných jablk syna svého.
15. Odpověděla jí: jest to málo, žes vzala muže mého, chtěla bys mi také
vzíti milostná jablka syna mého? I řekla Ráchel: nechť tedy leží u tebe v
tuto noc za milostná jablka syna tvého.
16. Když pak přišel Jaakob večer s pole, šla mu Lea vstříc a pravila: ke
mně pojď: neboť najala jsem tebe za milostná jablka syna mého. I spal u
ní v noci této.
17. A Bůh vyslyšel Leu; počala a porodila Jaakobovi syna pátého.
18. I řekla Lea: Bůh dal mi odměnu [za to}, že dala jsem služku svou
muži svému, a nazvala ho Jisachar.
19. Opět počala Lea a porodila Jaakobovi syna šestého.
20. I pravila Lea: obdařil mne Bůh krásným darem; nyní bude muž můj
dlíti u mne, neboť porodila jsem mu šest synů; i nazvala ho Zebulůn.
21. Poté porodila dceru a nazvala ji Dina.
22. I vzpomněl Bůh na Ráchel a vyslyšel ji Bůh a otevřel mateřské lůno
její.
23. Počala a porodila syna a řekla: Bůh odňal hanbu mou;
24. a nazvala ho Josef — řkouc: kéž přidá mně Hospodin ještě jiného
syna!
25. Když porodila Ráchel Josefa, řekl Jaakob Labanovi: propusť mne a
půjdu do rodiště svého, do vlasti své.
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`rxea; !Be yli hw"hy> @seyO rmoale @seAy Amv.-ta, ar'q.Tiw: 24
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26. Vydej [mi] zeny mé a děti moje, za které jsem ti sloužil a já půjdu,
neboť znáš službu mou, kterou jsem ti konal.
27. I řekl mu Laban: kéž bych našel přízeň v očích tvých! Tušil jsem, že
požehnal mi Hospodin k vůli tobě.
28. Pravil [dále}: ustanov mně mzdu svou; dám ti [ji].
29. Tu řekl mu: ty víš sám, jak jsem ti sloužil a v jakém stavu byl
dobytek tvůj u mne;
30. neboť málo bylo, co jsi měl dříve než jsem přišel a rozmnožilo se
ohromně a Hospodin požehnal tobě příchodem mým; a nyní, kdy učiním
také já něco pro dům svůj?
31. [On však} řekl: co mám ti dáti? Jaakob odpověděl: nemusíš mně dáti
ničeho; jestliže uděláš mně tuto věc, chci opět pásti [a} hlídati ovce tvé.
32. Projdu dnes [prohlížet} veškeré stádo tvé; odděl odtud každé jehně
tečkované a strakaté, a každé jehně načernalé mezi ovcemi a [co jest}
strakaté a tečkované mezi kozami budiž mzda má.
33. Nechť svědčí pro mne moje poctivost příštího dne: přijdeš-li [dívat
se} na mzdu mou, která [se nalézá} před tebou, pak jest vše u mne, co
není tečkované a strakaté mezi kozami a načemalé mezi ovcemi, [jako}
kradené.
34. I řekl Laban: nuže, nechť jest podle slova tvého.
35. Odloučil tohoto dne kozly pruhované a strakaté a všechny kozy
tečkované a strakaté, všechno, na čem bylo něco bílého a všechno, co
bylo načernalé mezi ovcemi, a předal [je] synům svým.
36. Určil pak vzdálenost tří dnů mezi sebou a Jaakobem; Jaakob pak pásl
ostatní ovce Labanovy.
37. Jaakob vzal čerstvé pruty topolové, zelené a ořechové a kaštanové,
oloupal s nich proužky bílé, odhaluje bílé [místo] na prutech;
38. pak postavil pruty, které oloupal, do žlabů, do koryt [vody], kam
přicházívaly ovce pít, před ovce, aby říjely, když přicházejí pít.
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přicházívaly ovce pít, před ovce, aby říjely, když přicházejí pít.
39. Tu říjely ovce před pruty a vrhly ovce [jehňata] pruhovaná,
tečkovaná a strakatá.
40. Jehňata však odloučil Jaakob a postavil ovce k pruhovanými a ke
všemu, co bylo načernalé mezi ovcemi Labanovými; svá stáda však
postavil zvláště a nedal je k ovcím Labanovým.
41. Kdykoli říjely silné ovce, postavil Jaakob pruty před oči ovcí do
žlabu, aby říjely u prutů; ale když byly ovce slabý, nepostavil [jich]; tak
dostaly se slabé Labanovi a silné Jaakobu.
42. [Tak] zbohatnul muž tento nad míru a měl mnoho stád, služky a
služebníky, velbloudy a osly.
Kapitola třicátá první
1. Zaslechl slova synů Labanových [kteří] řekli: Jaakob vzal vše, co
[náleželo] otci našemu, a z toho, co [patřilo] otci našemu, získal si
všecko bohatství toto.
2. A Jaakob pozoroval na tváři Labanově, že se nechoval k němu jako
včera a předvčírem.
3. Tu řekl Hospodin Jaakobovi: vrať se do země otců svých a do
rodiště svého — a budu s tebou.
4. Tu poslal Jaakob a povolal Ráchel a Leu na pole k stádu svému
5. a řekl jim: vidím na tváři otce vašeho, že není ke mně jako včera a
předevčírem, ale Bůh otce mého byl se mnou —
6. Vy však víte, že celou silou svou sloužil jsem otci vašemu;
7. ale otec váš oklamal mne a změnil mzdu mou deset krát. Bůh však
nedopustil mu, aby mně učinil něco zlého.
8. Pravil-li takto: tečkované budou mzdou tvou, rodily všechny ovce
tečkované; řekl-li však takto: pruhované budou mzdou tvou, rodily
všechny ovce pruhované;
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všechny ovce pruhované;
9. a [tak] odňal Bůh otci vašemu majetek a dal {jej) mně.
10. I stalo se, když říjely ovce, že pozdvihl jsem ve snu oči svých a viděl
jsem, že berani, kteří skočili na ovce, byli pruhovaní, tečkovaní a
strakatí.
11. A anděl Boží řekl mi ve snu: Jaakobe! Odpověděl jsem: zde jsem!
12. A řekl: pozdvihni očí svých a viz: všichni berani, kteří skočili na
ovce, jsou pruhovaní, tečkovaní a strakatí;neboť viděl jsem vše, co
Laban ti dělá.
13. Já jsem Bůh z Bet-Elu, kde jsi olejem pomazal pomník, kde jsi mně
složil slib; nyní vstaň, vyjdi ze země této a navrať se do rodiště svého.
14. Tu odpověděly Ráchel a Lea a řekly mu: což máme ještě podíl a
dědictví v domě otce svého?
15. Zda nebyly jsme za cizinky považovány u něho? neboť prodal nás, ba
utratil také kupní cenu za nás.
16. Neboť všecko bohatství, které Bůh odňal otci našemu, patří nám a
dětem našim. A nyní vše, co Bůh ti řekl, učiň.
17. Tu vypravil se Jaakob, posadil děti a ženy své na velbloudy.
18. a hnal všecko stádo své a veškeren majetek svůj, který získal, stádo
majetku svého, kterého nabyl v Padánu Aramském, aby se ubíral k
Jicchakovi, otci svému, do země Kenaanské.
19. Laban však odešel stříhat ovcí svých; tu ukradla Ráchel [domácí]
modly, které patřily otci jejímu.
20. Jaakob však oklamal mysl Labana Aramejského, neoznámiv mu, že
chce utéci;
21. a [tak] utekl se vším, co mu patřilo; vydal se na cestu, přepravil se
přes řeku a bral se směrem k hoře Gilad.
22. Třetího dne bylo Labanovi oznámeno, že Jaakob utekl.
23. Tu vzal příbuzné své s sebou, pronásledoval ho cestou sedmi dnů a
dohonil ho u hory Gileadské.
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24. Ale Bůh zjevil se Labanovi Aramejskému ve snu noci a řekl mu: měj
se na pozoru, abys nemluvil s Jaakobem ani dobré ani zlé.
25. Když Laban dostihl Jaakoba — rozbilť Jaakob stan svůj na hoře,
kdežto Laban rozbil stan se svými příbuznými na hoře Gileadské—
26. řekl Laban Jakobovi: co jsi učinil, ze jsi oklamal srdce mé a že jsi
odvedl dcery mé jako zajaté mečem!
27. Proč jsi tajně utekl a oklamal jsi mne a neřekl jsi mně [ničeho]? Byl
bych tě propustil s radostí a s písněmi,
28. bubnem a harfou. — A nenechal jsi mne, abych políbil vnuky a dcery
své; teď pošetile jsi jednal.
29. Bylo by v moci mé, abych učinil vám zle, ale Bůh vašeho otce pravil
mně ve včerejší noci takto: chraň se, abys nemluvil s Jaakobem ani dobré
ani zlé.
30. A nyní odebral jsi se na cestu, poněvadž houževnatě toužil jsi po
domě otce svého, [ale] proč jsi ukradl bůžky mé?
31. Tu odpověděl Jaakob a řekl Labanovi: protože jsem se bál, neboť
myslil jsem, že bys mně násilně odňal dcery
32. své. — U koho však nalezneš bůžky své, [ten] nezůstane živ; u
přítomnosti příbuzných našich prohlédni si, co jest u mne [xe tvého} a
vezmi si. Jaakob totiž nevěděl,
33. že Ráchel je ukradla. — Tu vešel Laban do stanu Jaakobova a do
stanu Leina a do stanu obou služek a nenalezl [ničeho] ; vyšel pak ze
stanu Léina a vešel do stanu Rachelina.
34. Ráchel však vzala bůžky a vložila je do polštáře v sedle velblouda a
posadila se na ně; a Laban prohmatal celý stan a nenalezl ničeho.
35. I řekla otci svému: nechť nehněvá se pán můj, že nemohu povstati
před tebou, neboť přihodilo se mi po způsobu žen; hledal [tedy], ale
nenalezl bůžků.
36. I rozhněval se Jaakob a hádal se s Labanem. Jaakob začal [tedy] a
řekl Labanovi: jaký jest zločin můj, jaký hřích můj, že mne zuřivě stíháš?
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37. že prošťáral jsi všechno náčiní mé? co jsi nalezl ze všeho náčiní
domu svého? Polož [to] sem před příbuzné mé a příbuzné své; nechť
rozhodnou mezi námi
38. oběma. — Po dvacet let byl jsem u tebe; ovce a kozy tvoje nezmetaly
a beranů ze stáda tvého jsem nejedl;
39. roztrhané jsem ti nepřinesl, sám musil jsem to nahraditi; z ruky mé jsi
to žádal, co bylo ukradeno ve dne a co bylo ukradeno v noci.
40. Byl jsem [k službám}: ve dne trápilo mne vedro a mráz v noci, a
prchal spánek z očí mých.
41. Po dvacet let sloužil jsem ti v domě tvém: čtrnáct let za dvě dcery tvé
a šest let za ovce tvé; ty však změnil jsi desetkrát mzdu mou.
42. Kdyby nebyl Bůh děda mého, Bůh Abrahama, a Ten, kterého se bojí
Jicchak, k pomoci mé —zajisté byl bys mne propustil teď s prázdnem.
Bídu mou a námahu rukou mých viděl Bůh a rozhodl včera v noci.
43. I odpověděl Laban a řekl Jaakobovi: dcery jsou dcery moje a synové
jsou synové moji a ovce jsou ovce moje a všecko, co vidíš, jest moje: —
a co bych mohl učiniti teď těmto dcerám svým anebo dětem jejich, které
porodily?
44. Pojď tedy, učiňme smlouvu: já a ty — nechť ona je svědectvím mezi
mnou a tebou.
45. Tu vzal Jaakob kámen a vyvýšil jej za pomník;
46. a řekl Jaakob svým soudruhům: sbírejte kamení! i vzali kamení a
udělali hromadu [kamení] a jedli tam u hromady.
47. Laban nazval ji: „Jegar Sahaduta" [hromada svědectví] a Jaakob
pojmenoval ji: „Galéd" [hromada svědectví,
48. Laban pravil [totiž] hromada tato [nechf Jest] svědectvím mezi
mnou a tebou dnes; proto nazval ji
49. Galéd, — a [také] Micpah [stráž], neboř pravil: nechť je Hospodin
na stráži mezi mnou a tebou, když budeme oddáleni druh od druha.
50. Budeš-li trápiti dcery mé nebo vezmeš-li si [jiné] ženy vedle dcer
mých, není nikoho u nás; viz, Bůh jest svědkem mezi mnou a tebou.
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mých, není nikoho u nás; viz, Bůh jest svědkem mezi mnou a tebou.
51. [Dále] řekl Laban Jaakobovi: hle hromada tato a hle pomník, který
jsem postavil, mezi mnou a tebou —
52. svědectvím budiž hromada tato a svědectvím pomník tento, že
nepůjdu k tobě za hromadu tuto a že nepůjdeš ke mně za hromadu tuto a
za pomník tento ke zlému.
53. Bůh Abrahamův a Bůh Nachorův, Bůh otce jejich, — nechť soudí
mezi námi! Tu přisahal Jaakob u Toho, kterého se bojí Jicchak, otec
jeho.
54. I obětoval Jaakob [dobytče] na hoře a pozval soudruhy své, aby
pojedli [z hodů]; a pojedli [z hodů] a přenocovali na hoře.
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Kapitola třicátá druhá
1.I vstal Laban časně z rána, políbil vnuky a dcery své a požehnal jim,
pak odešel Laban a navrátil se do bydliště svého.
2.Jaakob však šel cestou svou. Tu potkali ho andělé Boží.
3.I řekl Jaakob, když je spatřil: tábor Boží jest zde! A nazval místo toto:
Máchanajim jim [dvoj/tábor].
4 I poslal Jaakob posly před sebou k Esavovi, bratru svému, do země
Séír, do krajiny Edomské,
5 a přikázal jim, řka: takto řekněte pánu mému, Esavovi: tak praví
služebník tvůj Jaakob: u Labana dlel jsem a zdržoval jsem se [tam] až
dosud;
6 dostalo se mi volů a oslů, ovcí a služebniků a služek, a poslal jsem
[posly], to oznámit pánu svému, abych na-šel přízeň v pčich tvých
7 Poslové navrátíli se k Jaakobovi a řekli: přišli jsme k bratru tvému, k
Ésavovi, ale již jde tobě vstříc a čtyři sta mužů s ním.
8 Tu bál se Jaakob velmi a bylo mu úzko; i rozdělil lid, který byl s ním,
brav a skot a velbloudy na dva tábory,

wyn"b'l. qVen:y>w: rq,BoB; !b'l' ~Kev.Y:w: WTT Genesis 32:
`Amqom.li !b'l' bv'Y"w: %l,YEw: ~h,t.a, %r,b'y>w: wyt'Anb.liw>
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ar'q.YIw: hz< ~yhil{a/ hnEx]m; ~a'r' rv,a]K; bqo[]y: rm,aYOw: 3
@ `~yIn"x]m; aWhh; ~AqM'h-; ~ve
hc'r>a; wyxia' wf'[-e la, wyn"p'l. ~ykia'l.m; bqo[]y: xl;v.YIw: 4
`~Ada/ hdef. ry[ife
rm;a' hKo wf'[el. ynIdoal; !Wrm.ato hKo rmoale ~t'ao wc;y>w: 5
`hT'[-' d[; rx;aew" yTir>G: !b'l-' ~[i bqo[]y: ^D>b.[;
hx'l.v.a,w" hx'p.viw> db,[,w> !aco rAmx]w: rAv yli-yhiy>w: 6
`^yn<y[eB. !xe-acom.li ynIdoal; dyGIh;l.
^yxia-' la, WnaB' rmoale bqo[]y-: la, ~ykia'l.M;h; WbvuY"w: 7
`AM[i vyai tAame-[B;r>a;w> ^t.ar'q.li %leho ~g:w> wf'[-e la,
ATai-rv,a] ~['h-' ta, #x;Y:w: Al rc,YEw: daom. bqo[]y: ar'yYIw: 8
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brav a skot a velbloudy na dva tábory,
9 a pravil: kdyby přišel Ésav k táboru jednomu a pobil jej, pak tábor
zbývajicí unikne.
10 Pak řekl Jaakob: Bože děda mého, Abrahama, a Bože otce mého,
Jicchaka, Hospodine, jenž pravil jsi ke mně:
navraf se do země své a do rodistě svého, a dobře uči-ním tobě! —
11 jsem nepatmým pro veškeré laskavosti a pro veškerou věmost, kterou
jsi prokázal služebníku svému; nebof holí svou překročil jsem Jardén
tento a nyní stal jsem se (pánem) dvou táborů!
12 Zachraň mě, prosím, z ruky bratra mého, z ruky Ésavovy, neboť bojím se ho, aby nepříšel a nepobil mne,
matku s dětmi.
13 Ty však pravil jsi: budu ti prokazovati dobro a učiním
potomstvo tvé jako písek moře, který nelze počítati pro
hojnost!
14 1 přenocoval tam v noci oné a vzal z toho, co měl po ruce, dar pro
Ésava, bratra svého:
15 koz dvě stě a kozlů dvacet, ovcí dvě stě a beranů dvacet,
16 velbloudů kojících a mlád'at Jejich třicet, krav čtyřicet a býků deset,
oslic dvacet a oslátek deset,
17 a odevzdal [je] služebníkům svým, každé stádo zvlášť a řekl svým
služebníkům: jděte přede mnou a nechte mezeru mezi stádem a stádem.
18 Přikázal prvnímu, řka: potká-Ii tebe Ésav, bratr můj, a zeptá-li se tebe
takto: komu náležíš a kam jdeš a komu náležeji tyto [ovce] před tebou?
19 pak rci: služebníku tvému, Jaakobovi; jest to dar poslán pánu mému,
Ésavovi, a hle, také on jest za námi.
20 Přikázal také druhému, také tfetímu, také všem, kteří šli za s>tády:
těmito slovy mluvte k Ésavovi, když ho zastihnete.
21 A řekněte: hle, také Jaakob, služebník tvůj, jest za námi, nebof řekl:
chci usmiřiti ho darem, který jde přede mnou a poté chci ho vítati, snad
přijme mne pak přívětivě.

hy"h'w> WhK'hiw> tx;a;h' hn<x]M;h-; la, wf'[e aAby"-~ai rm,aYOw: 9
`hj'ylep.li ra'v.NIh; hn<x]M;h;
qx'c.yI ybia' yhel{awE ~h'r'b.a; ybia' yhel{a/ bqo[]y: rm,aYOw: 10
hb'yjiyaew> ^T.d>l;Aml.W ^c.r>a;l. bWv yl;ae rmeaoh' hw"hy>
`%M'[i
t'yfi[' rv,a] tm,a/h-' lK'miW ~ydIs'x]h; lKomi yTin>joq' 11
hT'[;w> hZ<h; !Der>Y:h-; ta, yTir>b;[' yliq.m;b. yKi ^D,b.[-; ta,
`tAnx]m; ynEv.li ytiyyIh'
Atao ykinOa' arey-" yKi wf'[e dY:mi yxia' dY:mi an" ynIleyCih; 12
`~ynIB-' l[; ~ae ynIK;hiw> aAby"-!P,
^[]r>z-: ta, yTim.f;w> %M'[i byjiyae bjeyhe T'r>m;a' hT'a;w> 13
`brome rpeS'y-I al{ rv,a] ~Y"h; lAxK.
hx'n>mi Ady"b. aB'h-; !mi xQ;YIw: aWhh; hl'y>L;B; ~v' !l,Y"w: 14
`wyxia' wf'[el.
~yliyaew> ~yIt;am' ~ylixer> ~yrIf.[, ~yviy"t.W ~yIt;am' ~yZI[i 15
`~yrIf.[,
~y[iB'r>a; tArP' ~yvil{v. ~h,ynEb.W tAqynIyme ~yLim;G> 16
`hr'f'[] ~rIy"[.w: ~yrIf.[, tnOtoa] hr'f'[] ~yrIp'W
wyd'b'[-] la, rm,aYOw: ADb;l. rd,[e rd,[e wyd'b'[-] dy:B. !TeYIw: 17
`rd,[e !ybeW rd,[e !yBe WmyfiT' xw:r,w> yn:p'l. Wrb.[i
^l.aev.wI yxia' wf'[e ^v.G"p.yI yKi rmoale !AvarIh-' ta, wc;y>w: 18
`^yn<p'l. hL,ae ymil.W %lete hn"a'w> hT'a-; ymil. rmoale
ynIdoal; hx'Wlv. awhi hx'n>mi bqo[]y:l. ^D>b.[l; . T'r>m;a'w> 19
`Wnyrex]a; aWh-~g: hNEhiw> wf'[el.
~G: yviyliV.h;-ta, ~G: ynIVeh-; ta, ~G: wc;y>w: 20
hZ<h; rb'D'K; rmoale ~yrId'[]h' yrex]a; ~ykil.hoh;-lK'-ta,
`Atao ~k,a]c;moB. wf'[-e la, !WrB.d;T.
rm;a-' yKi Wnyrex]a; bqo[]y: ^D>b.[; hNEhi ~G: ~T,r>m;a]w: 21
ha,r>a, !ke-yrex]a;w> yn"p'l. tk,l,hoh; hx'n>MiB; wyn"p' hr'P.k;a]

přijme mne pak přívětivě.
22 [Tak} předcházel dar před nim; on však přenocoval
v noci oné v taboře.
23 I vstal v noci oné, vzal obě ženy své a obě služky své
a jedenáct dětí svých a překročil brod Jabokský;
24 vzav je, převedl je přes ruku a převedl [všecko}, comu nileželo.
25 I zůstal Jaakob samoten. Tu zápasil někdo s ním, až vyšla jitřenka.
26 Když viděl, že ho nepřemůíe, dotekl se [příhbí} kyčle jeho a vyšinul
se kloub kyčle Jaakobova, když zápasil s ním.
27 Tu řekl: pusť? mne, neboť? vyšla denice. On však odpo-věděl:
nepustím tebe, leč bys mne žehnal.
28 I řekl mu: jaké jest jméno tvé? Odpověděl: Jaakob.
29 Tu pravil: jméno tvé nebude více nazváno Jaakob, nýbrž Jisraél [Boží
bojovník neboť bojoval jsi s Bo-hem a s lidmi a přemohl jsi.
30 Pak ptal se Jaakob řka: pověz, prosím, jméno své. On vsak řekl: proč
se ptáš po jménu mém? a požehnal mu tam.
31 Jaakob nazval jméno míata „Peniél" [tvář Boží}, nebof [řekl: viděl
jsem božstvo tváří v tvář a život můj byl zachránén.
32 A zazářilo mu slunce, když přecházel Peniél; on však
kulhal na kyčli svém.
33 Proto nejedí synové Jisraele až podnes svazové žíly,
která jest na kyčli, neboť? dotekl se kyčle Jaakobovy,
svazové žíly.

`yn"p' aF'yI yl;Wa wyn"p'
aWhh;-hl'y>L;B; !l' aWhw> wyn"P-' l[; hx'n>Mih; rbo[]T;w: 22
`hn<x]M;B;
yTev-. ta,w> wyv'n" yTev-. ta, xQ;YIw: aWh hl'y>L;B; ~q'Y"w: 23
`qBoy: rb;[]m; tae rbo[]Y:w: wyd'l'y> rf'[' dx;a-; ta,w> wyt'xop.vi
`Al-rv,a-] ta, rbe[]Y:w: lx;N"h-; ta, ~rebi[]Y:w: ~xeQ'YIw: 24
`rx;V'h; tAl[] d[; AM[i vyai qbea'YEw: ADb;l. bqo[]y: rteW"YIw: 25
%r,y<-@K; [q;Tew: Akrey-> @k;B. [G:YIw: Al lkoy" al{ yKi ar>Y:w: 26
`AM[i Aqb.a'heB. bqo[]y:
^x]Lev;a] al{ rm,aYOw: rx;V'h; hl'[' yKi ynIxeL.v; rm,aYOw: 27
`ynIT'k.r;B-e ~ai yKi
`bqo[]y: rm,aYOw: ^m,V-. hm; wyl'ae rm,aYOw: 28
laer'f.yI-~ai yKi ^m.vi dA[ rmea'yE bqo[]y: al{ rm,aYOw: 29
`lk'WTw: ~yvin"a-] ~[iw> ~yhil{a-/ ~[i t'yrIf-' yKi
hZ< hM'l' rm,aYOw: ^m,v. aN"-hd'yGIh; rm,aYOw: bqo[]y: la;v.YIw: 30
`~v' Atao %r,b'y>w: ymiv.li la;v.Ti
~yhil{a/ ytiyair'-yKi laeynIP. ~AqM'h; ~ve bqo[]y: ar'q.YIw: 31
`yvip.n: lceN"Tiw: ~ynIP-' la, ~ynIP'
[;leco aWhw> laeWnP.-ta, rb;[' rv,a]K; vm,V,h; Al-xr;z>YIw: 32
`Akrey-> l[;
rv,a] hv,N"h; dyGI-ta, laer'f.y-I ynEb. Wlk.ayO-al{ !Ke-l[; 33
bqo[]y: %r,y-< @k;B. [g:n" yKi hZ<h; ~AYh; d[; %reY"h; @K;-l[;
`hv,N"h; dygIB.

Kapitola třicátá třetí
1 Jaakob pozdvihl oči své a viděl: hle, Ésav přichází a s ním čtyři sta
mužů! Tu rozdělil děti [odkazuje fe} k Lée a Racheli a k oběma
služkám,

aB' wf'[e hNEhiw> ar>Y:w: wyn"y[e bqo[]y: aF'YIw: WTT Genesis 33:
ha'le-l[; ~ydIl'y>h;-ta, #x;Y:w: vyai tAame [B;r>a; AM[iw>
`tAxp'V.h; yTev. l[;w> lxer-' l[;w>

2 a postavil služky a děti jejich do předu, Léu a děti její
za ně, Rachel a Josefa naposled. 8 On však sel před nimi a poklonil se k
zemi sedmkrát,
až došel k bratru avému.
4 Běžel mu Ésav vstříc, objal ho, a padl mu kolem krku a políbil ho a
plakali.
5 Když pak pozdvihl oči svých a viděl ženy a děti, pravil:
kdo jsou tyto u tebe? Odpověděl: děti, kterýmiž milostivě obdaroval Bůh
služebníka tvého.
6 Tu přistoupily služky, ony a děti jejich, a poklonily se;
7 pak přistoupila také Léa a děti její a poklonily se; poté přistoupil Josef
a Rachel a poklonili se.
8 Tu řekl [Esav]! co je ti ten celý tábor, který jsem po-tkalP i pravil:
abych nalezl milost před očima pána
9 svého. — Ésav věak pravil: mám mnoho! bratře, nechť zůatane tvoje,
co máš.
10 Jaakob pravil: nikoliv! nalezl-li jsem přízeň v očích tvých, přijmi dar
můj z ruky mé, protože jsem viděl tvář tvou, jak vidíme tvář Boží, a
přijal jsi mne vlídně.
11 Přijmi, prosim, můj dar [uvítání} který byl ti přine-sen, neboť Bůh
prokázal mně milost a ježto mám vše. Tak naléhal na něho a on to přijal.
12 Pak řekl: vytáhněme a jděme! půjdu po boku tvém.
13 1 řekl mu: pán můj ví, že děti jsou útlé a ovce i krávy cucavé mám na
starosti, a kdyby [pastýři] je uhnali [jen] jeden den, pohynuly by
všechny ovce.
14 Nechť táhne pán můj před služebníkem svým a já se budu ubírati
volně krokem stáda, které jest přede mnou, a krokem dětí, až dojdu k
pánu svému do Séiru.
15 1 řekl Ésav: chtěl bych zanechati u tebe některé lidi, kteři jsou se
mnou. [Jaakob} však odvětil: k čemu to? Kéž bych nalezl milost u pána
svého.
16 Tak navrátil se Esav tohoto dne cestou svou do Séíru.

ha'le-ta,w> hn"voarI !h,ydel.y-: ta,w> tAxp'V.h-; ta, ~f,Y"w: 2
`~ynIrox]a; @seAy-ta,w> lxer-' ta,w> ~ynIrox]a; h'yd,l'ywI
~ymi['P. [b;v, hc'r>a; WxT;v.YIw: ~h,ynEp.li rb;[' aWhw> 3
`wyxia-' d[; ATv.G-I d[;
WhqeV'YIw: wr'aW"c-; l[; lPoYIw: WhqeB.x;y>w: Atar'q.li wf'[e #r'Y"w: 4
`WKb.YIw:
rm,aYOw: ~ydIl'y>h-; ta,w> ~yviN"h-; ta, ar>Y:w: wyn"y[e-ta, aF'YIw: 5
~yhil{a/ !n:x-' rv,a] ~ydIl'y>h; rm;aYOw: %L' hL,a-e ymi
`^D,b.[-; ta,
`!"yw<x]T;v.Tiw: !h,ydel.y:w> hN"he tAxp'V.h; !"v.G:Tiw: 6
@seAy vG:nI rx;a;w> Wwx]T;v.YIw: h'yd,l'ywI ha'l-e ~G: vG:Tiw: 7
`Wwx]T;v.YIw: lxer'w>
rm,aYOw: yTiv.g"P' rv,a] hZ<h; hn<x]M;h-; lK' ^l. ymi rm,aYOw: 8
`ynIdoa] ynEy[eB. !xe-acom.li
`%l'-rv,a] ^l. yhiy> yxia' br' yli-vy< wf'[e rm,aYOw: 9
^yn<y[eB. !xe ytiac'm' an"-~ai an"-la; bqo[]y: rm,aYOw: 10
ynEP. taor>Ki ^yn<p' ytiyair' !Ke-l[; yKi ydIY"mi ytix'n>mi T'x.q;l'w>
`ynIcer>Tiw: ~yhil{a/
~yhil{a/ ynIN:x-; yKi %l' tab'hu rv,a] ytik'r>B-i ta, an"-xq; 11
`xQ'YIw: AB-rc;p.YIw: lko-yli-vy< ykiw>
`^D,g>n<l. hk'l.aew> hk'lenEw> h['s.nI rm,aYOw: 12
!aCoh;w> ~yKir; ~ydIl'y>h-; yKi [;deyO ynIdoa] wyl'ae rm,aYOw: 13
`!aCoh-; lK' Wtmew" dx'a, ~Ay ~Wqp'd>W yl'[' tAl[' rq'B'h;w>
yJiail. hl'h]n"t.a, ynIa]w: ADb.[; ynEp.li ynIdoa] an"-rb'[]y: 14
d[; ~ydIl'y>h; lg<r,l.W yn:p'l-. rv,a] hk'al'M.h; lg<r,l.
`hr'y[ife ynIdoa-] la, aboa-' rv,a]
yTiai rv,a] ~['h-' !mi ^M.[i aN"-hg"yCia; wf'[e rm,aYOw: 15
`ynIdoa] ynEy[eB. !xe-ac'm.a, hZ< hM'l' rm,aYOw:
`hr'y[ife AKr>d;l. wf'[e aWhh; ~AYB; bv'Y"w: 16

17 Jaakob však táhl do Sukkot a vystavěl si dům a dobytku svému udělal
stany, proto nazval [jméno] místa:
18 Sukkot [stany]. — l přišel Jaakob ve zdaru do města Sechem, které
jest v zemi Kenaanské, když přišel z Pa-danu Aramského, a utábořil se
před městem;
19 a koupil díl pole, na kterém postavil stan svůj, od synů Chamóra, otce
Sechemova, za sto kesít [mincí];
20 a postavil tam oltář a nazval ho: Všemohoucí, Bože Israele!

tKosu hf'[' WhnEq.mil.W tyIB' Al !b,YIw: ht'Kosu [s;n" bqo[]y:w> 17
s `tAKsu ~AqM'h-; ~ve ar'q' !Ke-l[;
AaboB. ![;n:K. #r,a,B. rv,a] ~k,v. ry[i ~lev' bqo[]y: aboY"w: 18
`ry[ih' ynEP-. ta, !x;YIw: ~r'a] !D;P;mi
dY:mi Alh\a' ~v'-hj'n" rv,a] hd,F'h; tq;l.x-, ta, !q,YIw: 19
`hj'yfiq. ha'meB. ~k,v. ybia] rAmx]-ynEB.
s `laer'f.yI yhel{a/ lae Al-ar'q.YIw: x;Bez>mi ~v'-bC,Y:w: 20

Kapitola třicátá čtvrtá
1 I vyšla Dina, dcera Léy, kterou porodila Jaakobovi, aby shlédla dcery
země.
2 Tu uzřel ji Šechem, syn Chamora Chavajského, knížete
země, unesl ji, a spal s ní a znásilnil ji.
3 Lnul srdcem svým k Dině, dceři Jaakobově; miloval
dívku tuto a vemlouval se v srdce dívčino.
4 I pravil Sechem Chamorovi, otci svému, takto: vezmi
mi dívku tuto za manželku.
5 Jaakob vsak slyšel, že [Sechem] zhanobil Dinu, dceru
jeho. — Synové jeho byli s dobytkem jeho na poli — a
mlčel Jaakob, až do příchodu jejich.
6 I vyšel Chamor, otec Sechemův, k Jaakobovi, aby s ním promluvil.
7 A synové Jaakobovi přišli s pole, když to uslyšeli. 1 rozhněvali se muži
a mrzelo je velice, že učinil ha-nebnou věc v Jisraeli, že spal s dcerou
Jaakobovou — a nemělo se to státi.
8 Tu mluvil Chamor s nimi a řekl: Sechem syn můj touží po dceři vaší;
dejte mu ji, prosím, za manželku.
9 Sešvakřete se s námi; dcery své budete dávati nám a dcery naše budete
bráti sobě;
10 a s námi budete bydleti, a země bude vám přístupná, usaďte se a
cestujte po ní a získejte majetek v ní.
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11 Sechem. pak řekl k otci jejímu a k bratrům jejím: Kéž
bych nalezl přízeň v očích vašichl A co mi řeknete,
12 dám. — Uložte mi veliké věno a mnoho darů a dám je
jak mně řeknete, jen dejte mi dívku tu za ženu.
13 Tu odpověděli synové Jakobovi Sechemovi a Chamorovi, otci jeho, Istivě; mluvili [tak], poněvadž zhanobil Dmu, sestru jejich,
14 a řekli jim: nemůžeme věc tuto udělati, abychom dali
sestru svou muži neobřezanému [za ženu}, nebof bylo
by to pro nás hanba;
15 ale vyhovíme vám s podmínkou: budete-li jako my, že
bude každý mužský z vás obřezán,
16 [pak] dáme vám dcery své a vezmeme si dcery vaše, budeme bydleti
s vámí a budeme [s vámi] jeden národ.
17— Jestliže však neuposlechnete nás, abyste se dali obřezati, vezmeme
dceru svou a odejdeme.
18 1 líbila se slova jejich Chamórovi a Sechemovi, synu
19 Chamorovu, — a jinoch nevahal vykonati věc takto, neboť měl
nóklonnost k dceři Jaakobově; a on byl vá-žen více než všichni lidé jeho
otoovského domu.
20 1 přišli Champr a Sechem, syn jeho» k bráně města svého a řekli lidu
města svého takto:
21 Muži tito smýšlejí mímě s námi, nechť bydlejí v zemi a procestují ji,
nebof hle, země rozsáhlá po všech stra-nách leží před nimi; dcery jejich
vezmeme si za ženy a dcery své dáme jim;
22 avšak jen touto podmínkou vyhoví nám muži tito, aby
bydleli u nás a aby stali se [s námí\ jedním národem:
bude-li obřezán každý mužský z nás, jak jsou oni obřezáni.
23 Stádo jejich a majetek jejich a všechen dobytek jejich
— zdali nebude pak náš? nuže, vyhovme jim, aby
bydleli u nás.
24 I uposlechli Chamora a Sechema, syna jeho, yšichni, kteří vycházejí z
[radní] brány města jeho, a obřezáni byli všichni mužští, všichni, kteří
vycházeli z [radní] brány města jeho.
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`WnT'ai Wbv.yEw> ~h,l' ht'AanE
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[radní] brány města jeho, a obřezáni byli všichni mužští, všichni, kteří
vycházeli z [radní] brány města jeho.
25 Dne třetího však, když měli bolesti, vzali dva synové Jaakobovy:
Simon a Lévi, bratři Dinini, [každý] svůj meč a napadli město v jistotě a
pobili všechny muže,
26 a zabili Chamora a Sechema, syna jeho, ostřím mece, a vzali Dinu z
domu Sechema a odešli.
27 Synové Jaakobovi přišli na zabité a vydrancovali město, poněvadž tito
zhanobili sestru jejich;
28 ovce, akot a osly jejich a to, co bylo v městě a co bylo na poli, vzali,
29 a všechno jmění jejich a všechny dětí a ženy jejich odvedli a
vydrancovali, a vše, co bylo v domech.
30 Tu řekl Jaakob Simonovi a Lévimu: zarmoutili jste mne že jste mně
připravili Špatnou pověst u obyvatelů země, u Kenaanských a
Perizských; já mám jen malý hlouček lidí — shromáždí-li se proti mně,
pobijí mne a budu zničen, já a rodina moje.
31 Oni však pravili: zda směl učiniti sestru naši takořka nevěstkou?

Wxq.YIw: ~ybia]Ko ~t'Ayh.Bi yviyliV.h; ~AYb; yhiy>w: 25
WaboY"w: ABr>x; vyai hn"ydI yxea] ywIlew> !A[m.vi bqo[]y-: ynEb-. ynEv.
`rk'z-" lK' Wgr>h;Y:w: xj;B, ry[ih-' l[;
Wxq.YIw: br,x-' ypil. Wgr>h' AnB. ~k,v-. ta,w> rAmx]-ta,w> 26
`WaceYEw: ~k,v. tyBemi hn"yDI-ta,
WaM.ji rv,a] ry[ih' WZboY"w: ~ylil'x]h-; l[; WaB' bqo[]y: ynEB. 27
`~t'Axa]
ry[iB'-rv,a] taew> ~H,yremox-] ta,w> ~r'q'B-. ta,w> ~n"aco-ta, 28
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@ `WnteAxa]-ta, hf,[]y: hn"Azk.h; Wrm.aYOw: 31

Kapitola třicátá pátá
1 I řekl Bůh Jaakobovi: vstaň, táhni do Bét-Élu a usaď se tam, a udělej
tam oltář Bohu, jenž se zjevil tobě, když jsi prchal před Ésavem, bratrem
svým.
2 Tedy řekl Jaakob rodině své a všem, kteří byli s ním:
odstraňte bůžky cizí, které jsou mezi vámi, očisfte se
a vyměňte roucha svá! 8 Vzchopme se a jděme na horu Bét-Elu, a
vystavím
tam oltář Bohu, jenž mne vyslyšel v den bídy mé a byl
se mnou na cestě, kterou jsem šel.
4 I odevzdali Jaakobovi všechny [modly] bůžků cizích, které byly v
majetku jejich, a náušnice, které byly v je-jich uších, a Jaakob zakopal je
pod dubem, který byl u Sechemu.
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pod dubem, který byl u Sechemu.
5 Poté odtáhli a hrůza Boží [ulehla} na města, která byla vůkol nich, že
[obyvatelé jejich] nepronásledovali synů Jaakobových.
6 Tak přišel Jaakob do Lůzu, které jest v zemi Kenaan-ské, t. j. Bét-Él,
on a všechen lid, jenž byl s ním,
7 a vystavěl tam oltář a nazval místo: El Bét-Él [Bůh Bét-Élu}, nebot tam
byl se mu zjevil Bůh, když prchal před bratrem svým.
8 Tu zemřela Debora, kojná Ribčina, a byla pochovana pod Bét-Élem,
pod dubem a ten nazvali dubem pláče.
9 1 zjevil se Bůh Jaakobovi opět, když přišel z Padanu Aramského a
požehnal mu.
10 1 řekl mu Bůh: jméno tvé jest Jaakob, ale nebude již nazváno jméno
tvé Jaakob, nýbrž Jisraél bude jméno tvé. 1 nazval jméno jeho Jisraél.
11 Bůh řekl mu [dáÍe] Já jsem Bůh všemohoucíí Plod se a množ se;
národ a shromáždění národů bude z tebe a králové vyjdou z beder tvých;
12 a zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Jicchakovi, dám tobě, a
potomstvu tvému po tobě dám zemi tuto.
13 1 vznesl se od něho Bůh na místě, na kterém mluvil s ním.
14 Jaakob postavil pomník na místě, na kterém byl s ním mluvil, pomník
z kamene, a vylil na něj oběť nálevní a polil jej olejem.
15 1 nazval Jaakob jméno místa, na kterém byl s ním mluvil Bůh, Bét-Él. 16 Pak odtáhli od Bét-Élu, a byl ještě kus země [dojíti}
do Efraty, tu porodila Rachel a měla těžký porod.
17 Když těžce trpěla při porodu, řekla jí porodní bába: ne-boj se, neboť
také tentokrát máš syna.
18 Když pak odcházela duše její, neboť umírala, nazvala jméno jeho:
Ben-Oní [syn bolesti mé], ale otec jeho jmenoval ho: Binjamín [syn
stěstí.
19 1 zemřela Rachel a byla pochována na cestě do Efratu, to iest Bét
Lechem.
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Lechem.
20 Jaakob postavil pomník nad hrobem jejím, to jest pomník hrobu
Rachelina podnes.
21 A Jisraél odtáhl a rozbil stan svůj daleko za Migdal Éderem.
22 Když bydlel Jisraél v zemi této, šel Reůbén a ulehl k Bilhě, ženině
otce svého, a Jisraél [o tom] slyšel — — A bylo synů Jaakobových
dvanáct:
23 Synové Léiny: prvorozený Jaakobův Reubén, a Simon a Lévi a
Jehuda a Jisachar a Zebulun.
24 Synové Rachelini: Josef a Bmjamin;
26 a synové Bilhini, služky Racheliny: Dan a Naftali;
26 a synové Zilpini, služky Léiny: Gad a Ašer. Tito jsou synové
Jaakobovi, kteří se mu narodili v Padanu Aram-ském.
27 I přišel Jaakob k Jicchakovi, otci svému, do Mamré, do Kirjat-Arba,
to jest Chebron, kde bydleli Abraham a Jicchak.
28 A bylo dnů Jicchakových sto osmdesát let.
29 I skonal Jicchak; zemřel a byl připojen k předkům svým stár a syt
dny; a pochovali ho Ésav a Jaakob, synové jeho.
Kapitola třicátá šestá
1 A tito jsou rodové Ésavovi, to jest Édom.
2 Ésav vzal si ženy své z dcer Kenaanských: Adu, dce-ru Élona,
Chetského a Oholibamu, dcery Any, vnučku Cibona Chivejského,
3 a Basemat, dceru Jišmaélovu, sestru Nebajotovu.
4 Ada porodila Ésavovi Elifaze a Basmat porodila Reů5 éla; — a Oholibama porodila Jeůše a Jalama a Koracha. Tito jsou
synové Ésavovi, kteří se mu narodili v zemi Kenaanské.
6 Ésav vzal ženy své, syny a dcery své a všechny osoby domu svého a
stádo své a veškeren dobytek svůj a vše-chen majetek svůj, který byl
získal v zemi Kenaanské, a odebral se do země [jiné pryč od Jaakoba,
bratra

;
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získal v zemi Kenaanské, a odebral se do země [jiné pryč od Jaakoba,
bratra
7 svého; — nebof majetek jejich byl příliš veliký, aby mohlí spolu
bydleti; nemohla země pobytu jejich snéstí jich pro dobytek jejich.
8 1 usidlil se Ésav v pohoří Séír, to jest Edom.
9 A tito jsou rodové Ésavovi, praotce Edoma [Idumej-skych] v pohoří
Séírském.
10 Tato jsou jména synů Éaavových: Elifaz, syn Ady, manželky
Ésavovy, Reuél, syn Basmatin, manželky
11 Ésavovy. — Synové Elifazovi byli: Téman, Omar, Cefó, Gatam a
Kenaz.
12 A Timna byla ženina Elifazova, syna Ésavova; porodila EIifazovi Amaléka. Tito jsou synové Ady, man
želky Ésavovy.
13 A tito jsou synové Reůéloví: Nachat a Zerach, Sama a
Mizah; tito byli synové Basmaty, manželky Ésavovy.
14 A tito jsou synové Oholibamy, dcery Any, vnučky Ci-bóniny,
manželky Ésavovy; porodila Ésavovi Jé-uše, Jalama a Koracha.
15 Tito jsou knížata synů Éaavových: synové Elifaza, prvorozeného
Ésavova: Kníže Téman, kníže Omar, kníže Cefó, kníže Kenaz;
16 Kníže Korach, kníže Ga'tam, kníže Amalék; tito jsou knížata
EIifazova v zemi Edomské, tito jsou synové Ady.
17 A tito jsou synové Reůéla, syna Ésava: kniže Nachat, kníže Zerach,
kníže Samma, kníže Mizzah; tito jsouknížata Reůélovi v zemi Edomské;
tito jsou synové Basmaty, manželky Ésavovy.
18 A tito jsou synové Oholibamy, manželky Esavovy:
Kníže Jeůš, kníže Jalam, kníže Korach; tito jsou kní-žata Oholibamy,
dcery Any, manželky Ésavovy.
19 Tito jsou synové Ésavovi a tito jsou knížata jejich, t. j.
20 Édóm. — Tito jsou synové Séíra, Chorího [původní] obyvatelé země:
Lotan, Šobal a Cibon a Ana.
21 a Dišón a Écer a Díšan; tito jsou knížata Chorího, sy-nové Séírovi v
zemi Edomské.

taew> ATm.h,B-. lK'-ta,w> WhnEq.m-i ta,w> AtyBe tAvp.n-: lK'-ta,w>
ynEP.mi #r,a-, la, %l,YEw: ![;n"K. #r,a,B. vk;r' rv,a] Any"n>q-i lK'
`wyxia' bqo[]y:
#r,a, hl'k.y" al{w> wD'x.y: tb,V,mi br' ~v'Wkr> hy"h-' yKi 7
`~h,ynEq.mi ynEP.mi ~t'ao tafel' ~h,yreWgm.
`~Ada/ aWh wf'[e ry[ife rh;B. wf'[e bv,YEw: 8
`ry[ife rh;B. ~Ada/ ybia] wf'[e tAdl.To hL,aew> 9
wf'[e tv,ae hd'[-' !B, zp;ylia/ wf'[-e ynEB. tAmv. hL,ae 10
`wf'[e tv,ae tm;f.B-' !B, laeW[r>
`zn:q.W ~T'[.g:w> Apc. rm'Aa !m'yTe zp'ylia/ ynEB. Wyh.YIw: 11
zp;ylia/l, dl,Tew: wf'[-e !B, zp;ylia/l, vg<l,ypi ht'y>h' [n:m.tiw> 12
`wf'[e tv,ae hd'[' ynEB. hL,ae qlem'[-] ta,
Wyh' hL,ae hZ"miW hM'v; xr;z<w" tx;n: laeW[r> ynEB. hL,aew> 13
`wf'[e tv,ae tm;f.b' ynEB.
tv,ae !A[b.c-i tB; hn"[-] tb; hm'b'ylih\a' ynEB. Wyh' hL,aew> 14
~l'[.y-: ta,w> ÎvW[y>Ð ¿vy[yÀ-ta, wf'[el. dl,Tew: wf'[e
`xr;q-o ta,w>
@WLa; wf'[e rAkB. zp;ylia/ ynEB. wf'[-e ynEb. ypeWLa; hL,ae 15
`zn:q. @WLa; Apc. @WLa; rm'Aa @WLa; !m'yTe
ypeWLa; hL,ae qlem'[] @WLa; ~T'[.G: @WLa; xr;q-o @WLa; 16
`hd'[' ynEB. hL,ae ~Ada/ #r,a,B. zp;ylia/
xr;z< @WLa; tx;n: @WLa; wf'[-e !B, laeW[r> ynEB. hL,aew> 17
#r,a,B. laeW[r> ypeWLa; hL,ae hZ"mi @WLa; hM'v; @WLa;
`wf'[e tv,ae tm;f.b' ynEB. hL,ae ~Ada/
@WLa; vW[y> @WLa; wf'[e tv,ae hm'b'ylih\a' ynEB. hL,aew> 18
hn"[-] tB; hm'b'ylih\a' ypeWLa; hL,ae xr;qo @WLa; ~l'[.y:
`wf'[e tv,ae
s `~Ada/ aWh ~h,ypeWLa; hL,aew> wf'[-e ynEb. hL,ae 19
lb'Avw> !j'Al #r,a'h' ybev.yO yrIxoh; ry[if-e ynEb. hL,ae 20

22 A synové Lotanovi byli Chorí a Hémam, a sestra Lo-tana [byla]
Timna.
23 A tito jsou synové Sóbalovi: Alvan a Manachat a Ébal;
Sefó a Onam.
24 A tito jsou synové Cibonovi: Ajjah a Anah; to jest Anah, jenž nalezl
horké prameny v poušti, když pásl osly Cibona, otce svého.
25 A tito jsou synové Anahovi: Dison a Oholibama, dcera
26 Any. — A tito jsou' synové Dišanovi: Chemdan a Ešban a Jitran a
Cheran.
27 A tito jsou synové Écerovi: Bilhan a Zaavan a Akan.
28 Tito jsou synové Dišanovi: Uc a Aran.
29 Tito jsou knížata Chorští: Kníže Lotan, kníže Šobal,
kníže Cibon a kníže Ana,
30 kníže Dišcm, kníže Écer, kníže Dišan; tito jsou knížata
Chorští, dle knížectví svých v zemi Séírské. 31 A tito jsou králové, kteří
panovali v zemi Édomské,
dříve Jisraelských.
32 V Edomu panoval Bela, syn Beorův a jméno města
jeho Dinhaba.
33 1 zemřel Bela a panoval na místě jeho Jobab, syn Ze34 rachův z Bocry. — 1 zemřel Jobab a panoval na místě
35 jeho Chušam ze země Témanské. — 1 zemřel Chušam
a panoval na místě jeho Hadad, syn Bedadův, jenž pobil Midjana na poli Moabském a jméno města jeho
36 Avít. — 1 zemřel Hadad a panoval na místě jeho Sam37 lah z Masréky. — 1 zemřel Samlah a panoval na místě
38 jeho Saůl z Rechotu nad řekou. — 1 zemřel Saůl a
panoval na místě jeho Baal-Chanan, syn Achborův.
39 1 zemřel Baal-Chanan, synAchbora a panoval na místě
jeho Hadar a jméno města jeho Paů a jméno manželky
jeho Mehétabél, dcera Matrédy, dcery Mézahaby.
40 A tato jsou jména knížat Esavových dle rodů jejich
dle míst jejich se jmény jejich: kníže Timna, kníže

`hn"[]w: !A[b.ciw>
ry[ife ynEB. yrIxoh; ypeWLa; hL,ae !v'ydIw> rc,aew> !AvdIw> 21
`~Ada/ #r,a,B.
`[n"m.Ti !j'Al tAxa]w: ~m'yhew> yrIxo !j'Al-ynEb. Wyh.YIw: 22
`~n"Aaw> Apv. lb'y[ew> tx;n:m'W !w"l.[; lb'Av ynEB. hL,aew> 23
ac'm' rv,a] hn"[] aWh hn"[]w: hY"a;w> !A[b.c-i ynEb. hL,aew> 24
`wybia' !A[b.cil. ~yrImox]h-; ta, At[or>Bi rB'd>MiB; ~miYEh-; ta,
`hn"[-] tB; hm'b'ylih\a'w> !voDI hn"[-] ynEb. hL,aew> 25
`!r'k.W !r't.yIw> !B'v.a,w> !D'm.x, !v'ydI ynEB. hL,aew> 26
`!q'[]w: !w"[]z:w> !h'l.Bi rc,a-e ynEB. hL,ae 27
`!r'a]w: #W[ !v'ydI-ynEb. hL,ae 28
@WLa; lb'Av @WLa; !j'Al @WLa; yrIxoh; ypeWLa; hL,ae 29
`hn"[] @WLa; !A[b.ci
ypeWLa; hL,ae !v'yDI @WLa; rc,ae @WLa; !voDI @WLa; 30
@ `ry[ife #r,a,B. ~h,ypeLua;l. yrIxoh;
ynEp.li ~Ada/ #r,a,B. Wkl.m' rv,a] ~ykil'M.h; hL,aew> 31
`laer'f.yI ynEb.li %l,m-, %l'm.
`hb'h'n>DI Ary[i ~vew> rA[B.-!B, [l;B, ~Ada/B, %l{m.YIw: 32
`hr'c.B'mi xr;z-< !B, bb'Ay wyT'x.T; %l{m.YIw: [l;B' tm'Y"w: 33
`ynIm'yTeh; #r,a,me ~v'xu wyT'x.T; %l{m.YIw: bb'Ay tm'Y"w: 34
hK,M;h; dd;B-. !B, dd;h] wyT'x.T; %l{m.YIw: ~v'xu tm'Y"w: 35
`tywI[] Ary[i ~vew> ba'Am hdef.Bi !y"d>m-i ta,
`hq'ref.M;mi hl'm.f; wyT'x.T; %l{m.YIw: dd'h] tm'Y"w: 36
`rh'N"h; tAbxor>me lWav' wyT'x.T; %l{m.YIw: hl'm.f; tm'Y"w: 37
`rABk.[-; !B, !n"x' l[;B; wyT'x.T; %l{m.YIw: lWav' tm'Y"w: 38
~vew> rd;h] wyT'x.T; %l{m.YIw: rABk.[-; !B, !n"x' l[;B; tm'Y"w: 39
`bh'z" yme tB; drej.m-; tB; laeb.j;yhem. ATv.ai ~vew> W[P' Ary[i
~t'moqom.li ~t'xoP.v.mil. wf'[e ypeWLa; tAmv. hL,aew> 40
`ttey> @WLa; hw"l.[; @WLa; [n"m.Ti @WLa; ~t'mov.Bi

Alva, knížé Jetét,
41 kníže Oholibama, kníže Éla, kniže Pinon,
42 kníže Kenaz, kníže Téman, kníže Mibcar,
43 kníže Magdíél, kníže Iram; to jsou knížata Edomští,
dle sídel jejich v zemi, kterou měli v drzení.
To jest Ésav, praotec Edomských.

Kapitola třicátá sedmá

KAPITOLA XXXVII.
1 Jakob pak usadil se v zemi pobytu otce svého, v zemi Kenaan.
2 To jsou rodové příběhy Jakobovy: Josef sedmnáctiletý
pásl s bratry svými brav — a byl to ještě mladiček — se
syny Bilhy a se syny Zilpy, žen otce svého. 1 donášel
Josef jejich pomluvu zlou otci jejich.
3 Jisraél však miloval Josefa nade všecky syny své, neboť
synem stáří mu byl a udělal mu suknici pestrou.
4 Když viděli jeho bratři, že ho miluje otec jejich nade všecky jeho
bratry, tu nenáviděli ho a nemohli k němu promluviti pokojně.
5 Snil pak Josef sen a vypravoval jej bratřím svým, i nenáviděli ho tím
více.
6 Řekl jim: Slyšte, prosím, sen tento, který jsem snil.
7 Hled'te, vázali jsme snopy uprostřed pole, a hle, vztyčil se snop můj a
už také zůstal stát a hle, obklíčily jej vaše snopy a klaněly se snopu
mému.
8 Tu řekli mu bratří jeho: Kraloval bys nad námi jako král, nebo panoval
bys nad námi jako pán? 1 nenáviděli ho tím více pro sny jeho a pro slova
jeho.
9 A snil ještě sen. jiný a vypravoval jej bratřím svým. Pra-vil: Hled'te,
snil jsem ještě jeden sen; a tu, slunce a měsíc a jedenáct hvězd klanělo se
mně.

`!nOyPi @WLa; hl'ae @WLa; hm'b'ylih\a' @WLa; 41
`rc'b.mi @WLa; !m'yTe @WLa; zn:q. @WLa; 42
~Ada/ ypeWLa; hL,ae ~r'y[i @WLa; laeyDIg>m; @WLa; 43
@ `~Ada/ ybia] wf'[e aWh ~t'Zx" ua] #r,a,B. ~t'bov.mol.
#r,a,B. wybia' yreWgm. #r,a,B. bqo[]y: bv,YEw: WTT Genesis 37:
`![;n"K.
hy"h' hn"v' href.[,-[b;v-. !B, @seAy bqo[]y: tAdl.To hL,ae 2
hh'l.bi ynEB.-ta, r[;n: aWhw> !aCoB; wyx'a-, ta, h[,ro
h['r' ~t'B'D-I ta, @seAy abeY"w: wybia' yven> hP'l.zI ynEB-. ta,w>
`~h,ybia-] la,
aWh ~ynIquz-> !b,-yKi wyn"B-' lK'mi @seAy-ta, bh;a' laer'f.yIw> 3
`~ySiP; tn<toK. Al hf'['w> Al
Wan>f.YIw: wyx'a-, lK'mi ~h,ybia] bh;a' Atao-yKi wyx'a, War>YIw: 4
`~l{v'l. ArB.D; Wlk.y" al{w> Atao
`Atao anOf. dA[ WpsiAYw: wyx'a,l. dGEY:w: ~Alx] @seAy ~l{x]Y:w: 5
`yTim.l'x' rv,a] hZ<h; ~Alx]h; an"-W[m.vi ~h,ylea] rm,aYOw: 6
hNEhiw> hd,F'h; %AtB. ~yMilua] ~ymiL.a;m. Wnx.n:a] hNEhiw> 7
~k,yteMolua] hn"yB,sut. hNEhiw> hb'C'n-I ~g:w> ytiM'lua] hm'q'
`ytiM'lua]l; !"yw<x]T;v.Tiw:
lAvm'-~ai Wnyle[' %l{m.Ti %l{m'h] wyx'a, Al Wrm.aYOw: 8
wyt'mol{x-] l[; Atao anOf. dA[ WpsiAYw: WnB' lvom.Ti
`wyr'b'D>-l[;w>
rm,aYOw: wyx'a,l. Atao rPes;y>w: rxea; ~Alx] dA[ ~l{x]Y:w: 9
dx;a;w> x;reY"h;w> vm,V,h; hNEhiw> dA[ ~Alx] yTim.l;x' hNEhi
`yli ~ywIx]T;v.mi ~ybik'AK rf'['
Al rm,aYOw: wybia' AB-r[;g>YIw: wyx'a-, la,w> wybia-' la, rPes;y>w: 10
^M.aiw> ynIa] aAbn" aAbh] T'm.l'x' rv,a] hZ<h; ~Alx]h; hm'

10 Když to vypravoval otci svému a bratřím svým, zakřikl ho otec jeho a
řekl mu: Jaký jest to sen, který jsi snil? Zda-li máme přijíti já a matka
tvá a bratři tvoji, pokloniti se tobě k zemi?
11 1 záviděli mu bratři jeho, však otec jeho uchoval tu věc.
12 Odešli pak bratři jeho pásti ovce otce svého v Síchemu.
13 Tu pravil Jisraél k Josefovi: Zdali nepasou bratři tvoji
v Síchemu? Pojď, pošlu tě k nim. A on řekl jemu: Tu
jsem.
14 1 řekl mu: Jdi přece a podívej se, jak se mají bratři
tvoji a co se děje s ovcemi, a přines mně zprávu. A tak
poslal ho z údolí Hebronu a on přišel do Síchemu.
15 Našel ho pak nějaký muž, an bloudí na poli. I zeptal se ho muž ten
řka : Co hledáš ?
16 A on pravil: Bratry své hledám, pověz mi, prosím, kde pasou?
17 I řekl muž onen: Odtáhli odtud, nebor jsem slyšel, jak říkají: pojd'me
do Dothanu. Tu odešel Josef za bratry
svými a našel je v Dothanu.
18 [Ti jakmile] ho viděli zdaleka a dříve, než se k nim
přiblížil,
ukládali o něm, aby ho usmrtili.
19 A řekli jeden k druhému: Hle, mistr snů přichází
20 A nyní pojd.'te a zabijme ho. A hod'me ho do jedné z jam a řekněme:
Zvěř divoká sežrala ho, a uvidíme, co bude z jeho snů.
21 To uslyšel Ruben a hleděl ho vysvoboditi z ruky jejich a pravil :
Neubíjejme jého života !
22 I řekl jim Ruben: Neprolévejte krve, hod'te ho do této jámy,
která
jest na stepi, avšak ruky nevztáhněte na něho! aby ho vysvobodil. z
rukou jejich, aby ho přivedl zpět k jeho otci.
23 A když byl přišel Josef ke svým bratřím, stáhli s něho jeho suknici,
suknici pestrou, již měl na sobě.
24 A uchopil.i ho a uvrhli ho do jámy. Jáma pak byla prázdná, nebylo v
ní vody.
25 I posadili se k jídlu a pozdvihli očí svých a spatřili:
Právě
karavana Jišmaelských přichází z Gileadu a jejich velbloudi nesou
tragant, mastik a ladanum. Táhnou, aby to vezli dolů do Egypta.

`hc'r>a' ^l. twOx]T;v.hil. ^yx,a;w>
`rb'D'h;-ta, rm;v' wybia'w> wyx'a, Ab-Wan>q;y>w: 11
`~k,v.Bi ~h,ybia] !aco-ta, tA[r>li wyx'a, Wkl.YEw: 12
~k,v.Bi ~y[iro ^yx,a; aAlh] @seAy-la, laer'f.yI rm,aYOw: 13
`ynINEhi Al rm,aYOw: ~h,ylea] ^x]l'v.a,w> hk'l.
~Alv.-ta,w> ^yx,a; ~Alv.-ta, haer> an"-%l, Al rm,aYOw: 14
`hm'k,v. aboY"w: !Arb.x, qm,[eme Whxelv' .YIw: rb'D' ynIbevih]w: !aCoh;
vyaih' Whlea'v.YIw: hd,F'B; h[,to hNEhiw> vyai Whaec'm.YIw: 15
`vQeb;T-. hm; rmoale
hpoyae yli aN"-hd'yGIh; vQeb;m. ykinOa' yx;a-; ta, rm,aYOw: 16
`~y[iro ~he
hk'l.nE ~yrIm.ao yTi[.m;v' yKi hZ<mi W[s.n" vyaih' rm,aYOw: 17
`!t'doB. ~aec'm.YIw: wyx'a, rx;a; @seAy %l,YEw: hn"y>t'Do
WlK.n:t.YIw: ~h,ylea] br;q.yI ~r,j,b.W qxor'me Atao War>YIw: 18
`Atymih]l; Atao
`aB' hz<L'h; tAml{x]h; l[;B; hNEhi wyxia-' la, vyai Wrm.aYOw: 19
Wnr>m;a'w> tArBoh; dx;a;B. Whkeliv.n:w> WhgEr>h;n:w> Wkl. hT'[;w> 20
`wyt'mol{x] Wyh.Y-I hm; ha,r>nIw> Wht.l'k'a] h['r' hY"x;
`vp,n" WNK,n: al{ rm,aYOw: ~d'Y"mi WhleCiY:w: !beWar> [m;v.YIw: 21
Atao Wkyliv.h; ~d'-WkP.v.T-i la; !beWar> ~h,lea] rm,aYOw: 22
![;m;l. Ab-Wxl.v.T-i la; dy"w> rB'd>MiB; rv,a] hZ<h; rABh;-la,
`wybia-' la, Abyvih]l; ~d'Y"mi Atao lyCih;
@seAy-ta, Wjyvip.Y:w: wyx'a-, la, @seAy aB'-rv,a]K; yhiy>w: 23
`wyl'[' rv,a] ~ySiP;h; tn<toK-. ta, ATn>T'K-u ta,
`~yIm' AB !yae qre rABh;w> hr'Boh; Atao Wkliv.Y:w: WhxuQ'YIw: 24
tx;r>ao hNEhiw> War>YIw: ~h,ynEy[e Waf.YIw: ~x,l-, lk'a/l, Wbv.YEw: 25
yrIc.W takon> ~yaif.nO ~h,yLem;g>W d['l.GImi ha'B' ~ylia[em.v.yI
`hm'y>r'c.mi dyrIAhl. ~ykil.Ah jl{w"
Wnyxia-' ta, groh]n: yKi [c;B-, hm; wyx'a-, la, hd'Why> rm,aYOw: 26

26 Tu pravil Júda ke svým bratřím: Jaký zisk, zabijeme-li svého bratra a
zasypeme-li krev jeho?
27 Pojd'te, prodejme ho Jišmaelským, ruce naše však nechť nesáhnou na
něho; vždyť bratr náš, tělo naše on jest. I uposlechl.i ho bratři jeho.
28 Když táhli kolem muži Midjanští, kupci, vytáhli Josefa z jámy a
prodali Josefa Jišmaelským za dvacet stříbrných. Ti pak přivedli . Josefa
do Egypta.
29 Když vrátil se Ruben k jámě a když nebylo Josefa v jámě, tu roztrhl
šaty své.
30 Vrátil se k bratřím svým a řekl: Hoch zde není, a já, kam se mám
podíti ?
31 I vzali suknici Josefovu a zařízli kozla a smočili suknici v krvi.
32 A poslavše suknici pestrou, dali ji donésti k otci svému, aby řekli: To
jsme nalezli, pohled' dobře, je-li to suknice syna tvého, či není ?
33 Tu prohlédl ji a řekl: Suknice syna mého, zvěř divoká ho sežrala, ano,
rozsápán, rozsápán jest Josef !
34 I roztrhl Jaakob roucha svá a vložil žíněný háv na bedra svá a truchlil
pro syna svého mnoho dní.
35 I dostavili se všichni synové jeho a všechny dcery jeho, aby ho těšili,
nedal se však potěšiti a pravil: [Nikoliv], nýbrž sestoupím k synu svému,
truchle, do hrobu. Tak oplakával ho otec jeho.
36 A Midjanští prodali ho do Egypta Potifarovi, dvořenínu Faraonovu,
veliteli palácové stráže.
Kapitola třicátá osmá
1 Stalo se pak té doby, že sestoupil Júda,a od bratří svých a uchýlil se k
muži adulamskému jménem Chira.
2 Tam spatřil Júda dceru muže kenaanského, jménem Šua, a pojav ji,
vešel k ní.
3 I počala a porodila syna i nazvala jméno jeho Ér.
4 A počavši opět porodila syna a nazvala jméno jeho
5 Onan. - A porodila dále ještě syna a nazvala jméno jeho Šéla, [Júda]
byl v K'zibu, když ho porodila.

`AmD'-ta, WnySikiw>
Ab-yhiT.-la; Wndey"w> ~ylia[em.v.YIl; WNr,K.m.nIw> Wkl. 27
`wyx'a, W[m.v.YIw: aWh Wnref'b. Wnyxia-' yKi
Wl[]Y:w: Wkv.m.YIw: ~yrIx]so ~ynIy"d>mi ~yvin"a] Wrb.[;Y:w: 28
~ylia[em.v.YIl; @seAy-ta, WrK.m.YIw: rABh;-!mi @seAy-ta,
`hm'y>r'c.mi @seAy-ta, WaybiY"w: @s,K' ~yrIf.[,B.
[r;q.YIw: rABB; @seAy-!yae hNEhiw> rABh;-la, !beWar> bv'Y"w: 29
`wyd'g"B-. ta,
`ab'-ynIa] hn"a' ynIa]w: WNn<yae dl,Y<h; rm;aYOw: wyx'a-, la, bv'Y"w: 30
WlB.j.YIw: ~yZI[i ry[if. Wjx]v.YIw: @seAy tn<toK-. ta, Wxq.YIw: 31
`~D'B; tn<ToKuh-; ta,
Wrm.aYOw: ~h,ybia-] la, WaybiY"w: ~ySiP;h; tn<toK-. ta, WxL.v;y>w: 32
`al{-~ai awhi ^n>Bi tn<toK.h; an"-rK,h; Wnac'm' tazO
@roj' Wht.l'k'a] h['r' hY"x; ynIB. tn<toK. rm,aYOw: Hr'yKiY:w: 33
`@seAy @r;jo
lBea;t.YIw: wyn"t.m'B. qf; ~f,Y"w: wyt'l{m.fi bqo[]y: [r;q.YIw: 34
`~yBir; ~ymiy" AnB.-l[;
~xen:t.hil. !aem'y>w: Amx]n:l. wyt'nOB-. lk'w> wyn"B-' lk' WmquY"w: 35
`wybia' Atao &.b.YEw: hl'aov. lbea' ynIB-. la, drea-e yKi rm,aYOw:
syrIs. rp;yjiApl. ~yIr'c.mi-la, Atao Wrk.m' ~ynId'M.h;w> 36
@ `~yxiB'J;h; rf; h[or>P;
taeme hd'Why> dr,YEw: awhih; t[eB' yhiy>w: WTT Genesis 38:
`hr'yxi Amv.W ymiL'du[] vyai-d[; jYEw: wyx'a,
h'x,Q'YIw: [;Wv Amv.W ynI[]n:K. vyai-tB; hd'Why> ~v'-ar>Y:w: 2
`h'yl,ae aboY"w:
`r[e Amv.-ta, ar'q.YIw: !Be dl,Tew: rh;T;w: 3
`!n"Aa Amv.-ta, ar'q.Tiw: !Be dl,Tew: dA[ rh;T;w: 4
hy"h'w> hl've Amv.-ta, ar'q.Tiw: !Be dl,Tew: dA[ @s,Tow: 5

byl v K'zibu, když ho porodila.
6 I dal Júda Érovi, synu svému prvorozenému, manželku, jménem
Thámar.
7 Ale Er, prvorozený Júdův, byl špatný před očima Hospodinovýma, i
dal mu zemříti Hospodin.
8 Tu řekl Júda Onanovi : Vejdi k ženě bratra svého a pojmi ji dle
švakrovské povinnosti, a vzbuď símě bratru
9 svému. - Věděl ovšem Onan, že nikoliv jemu bude náležeti to símě,
a'tak, kdykoliv přišel k ženě bratra svého, zkazil to k zemi, aby nedal
semene bratru svému.
l0 I nelíbilo se v očích Hospodinových, co činil, proto dal zemříti také
jemu.
11.Tu řekl Júda k Thámar, snaše své: Pobud' vdovou v domě otce svého,
až doroste Šéla, syn můj. Neboť řekl si, aby nezemřel také on jako bratři
jeho. I odešla Thámar a bydlela v domě otce svého.
12 Uplynulo mnoho dnů, tu zemřela dcera Šuova, manželka Júdova. A
když ten se byl utěšil, šel k střihačům bravu svého on a Chíra, přítel jeho
adulamský, vzhůru do
13 Thimny. - I bylo sděleno Thámaře takto : Hle, tchán tvůj jde vzhůru
do Thimny, aby stříhal brav svůj.
14 I složila své vdovské šaty se sebe a zakryla se závojem a zahalila se a
posadila se [na místě], kde se jde do Ejnajim, jež leží na cestě do
Thimny, neboť viděla, že byl dorostl Šela, a ona mu nebyla dána za
manželku.
15 Tak spatřil ji Júda a považoval ji za nevěstku, neboť byla zakryla
obličej svůj.
16 I uchýlil se k ní od cesty a pravil: Nechť mne přece, abych vešel k
tobě, neboť nevěděl, že jest to jeho snacha. Tu řekla: Co mi dáš, vejdeš-li
ke mně?
17 I řekl: Pošlu ti kůzle ze stáda. I řekla; Dáš-li mně zástavu, než to
pošleš.
18 I řekl na to: Jaká zástava to je, kterou ti mám dáti? I pravila : Pečetní
prsten svůj a šňůru svou a hůl svou, kterou máš v ruce své. Dal jí to,
vešel k ní i počala
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vešel k ní i počala
19 z něho. - A vstala pak a odešla, odložila závoj svůj se sebe a oblékla
šaty avé vdovské.
20 I poslal Júda kůzle po příteli svém adulamském, aby vzal zástavu z
ruky ženy, [on] však jí nenalezl.
21 I ptal se lidí z toho místa, kde jest nevěstka z Ejnájim, [ která seděla]
na cestě. Ti řekl.i : Nebylo zde
22 nevěstky. - Vrátil se tedy k Júdovi a řekl: Nenalezl jsem
jí a také lidé toho místa řekli : Nebylo zde nevěstky.
23 Tu pravil Júda: Ar si to nechá, ale jen abychom nebyli na posměch,
vždyť já poslal toto kůzle a tys jí nenalezl.
24 Stalo se pak asi po třech měsících, že oznámili Júdovi řkouce:
Dopustila se smilství Thámar, snacha tvá, a také již jest těhotná ze
smilství. I řekl Júda: Vyved'te ji, aby byla upálena.
25 Když byla již vedena, poslala k tchánu svému, vzkazujíc : Z muže,
jehož tyto věci jsou, jsem těhotná a [ přitom ] řekla : Popatři, prosím, čí
jest toto: prsten a šňůra
26 a hůl? - I podíval se [na ně] Júda a řekl: Jest v právu proti mně,
protože j sem j i nedal Šélovi, synu svému.
27 A více s ní neobcoval. - Stalo se pak v době, když rodila, hle, tu byla
dvojčata v životě jejím.
28 A když rodila, vystrčil jeden ruku. Tu uchopila porodní bába a
přivázala na jeho ruku červenou nitku řkouc: Ten vyšel první.
29 Když pak stáhl svou ruku, hle, tu vyšel bratr jeho i řekla : Jakou to
trhlinu pro sebe j si protrhl?
Tak nazvali jeho jméno Perec [trhlina].
30 A potom vyšel bratr jeho, na jehož ruce byla červená nitka, i nazvali
jméno jeho Zérach.

`Ht'Wnm.l.a;
ymiL'du[]h' Wh[ere dy:B. ~yZI[ih' ydIG-> ta, hd'Why> xl;v.YIw: 20
`Ha'c'm. al{w> hV'aih' dY:mi !Abr'[eh' tx;q;l'
awhi hv'deQ.h; hYEa; rmoale Hm'qom. yven>a-; ta, la;v.YIw: 21
`hv'deq. hz<b' ht'y>h-' al{ Wrm.aYOw: %r,D'h-; l[; ~yIn:y[eb'
yven>a; ~g:w> h'ytiac'm. al{ rm,aYOw: hd'Why>-la, bv'Y"w: 22
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`hT'[.d;l. dA[ @s;y-" al{w> ynIb. hl'vel. h'yTit;n-> al{
`Hn"j.biB. ~ymiAat. hNEhiw> HT'd>li t[eB. yhiy>w: 27
rvoq.Tiw: td,L,y:m.h; xQ;Tiw: dy"-!T,YIw: HT'd>lib. yhiy>w: 28
`hn"voarI ac'y" hz< rmoale ynIv' Ady"-l[;
T'c.r;P-' hm; rm,aTow: wyxia' ac'y" hNEhiw> Ady" byvimeK. yhiy>w: 29
`#r,P' Amv. ar'q.YIw: #r,P' ^yl,['
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Kapitola třicátá devátá
1 Josef pak byl odveden dolů do Egypta, a koupil ho Potifar, dvořenín
faraónův, velitel palácových strážců, muž egyptský, od Jišmaelských,
kteří ho tam byli dovedli.

rp;yjiAP WhnEq.YIw: hm'y>r'c.mi dr;Wh @seAyw> WTT Genesis 39:

faraónův, velitel palácových strážců, muž egyptský, od Jišmaelských,
kteří ho tam byli dovedli.
2. A Hospodin byl s Josefem, že byl mužem zdaru. Býl pak , v domě
pána svého, Egypťana.
3. A pán jeho pozoroval, že Hospodin jest s ním, a že vše, co koná, vede
Hospodin v jeho ruce ke zdaru.
4. I nalezl Josef milost v očích jeho a obsluhoval ho; i ustanovil ho nad
domem svým, a vše, co měl, předal v ruku jeho.
5 A od té chvíle pak, co ho ustanovil nad svým domem, a nade vším, co
měl, žehnal Hospodin domu Egypťanovu pro Josefa, a požehnání
Hospodinovo bylo ve všem, co měl doma i na poli.
6. Tak přenechal vše, co měl, v ruce Josefově, a nevěděl, maje jeho, o
ničem, kromě jídla, které jedl. Byl pak Josef krásné postavy a krásného
vzezření.
7 I stalo se potom, že pozdvihla žena pána jeho svých očí k Josefovi a
řekla: Lehni si ke mně.
8 On však se zdráhal a řekl k ženě pána svého : Hle, pán můj neví, maje
mne, o ničem, co jest v domě, a vše, co má, dal do ruky mé.
9 Není mocnějšího v domě tomto, než jsem já, a ničeho nevyňal.z mé
správy mimo tebe, jelikož js~i manželka jeho. Jak bych tedy učinil tak
velikou nepravost a hřešil proti Bohu?
10 A bylo, když mluvila do Josefa den co den, a on jí neposlechl, aby k
ní ulehl a pobyl s ní.
11 Tu stalo se: Jednoho takového dne, že přišel do domu, aby dělal práci
svou a nikoho z domácích lidí nebylo tam v domě,
12 že chytila ho za roucho jeho, řkouc: Lehni si se mnou! Tu nechal
roucho své v její ruce a uprchl a vyběhl ven.
13 Když pak viděla, že nechal svůj šat v ruce její a vyběhl ven,
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14 tu přivolala lidi svého domu a pravila k nim,
řkouc: Hled'te, přived.l nám muže hebrejského, aby tropil rozpustilosti s
námi. Přišel ke mně, aby ležel se mnou; tu křičela jsem hlasem mocným.
15 Jakmile slyšel, že jsem pozvedla hlasu svého a křičela, zanechal svůj
šat u mne, a uprchl a vyběhl ven.
16 Pak uložila jeho šat vedle sebe až přišel jeho pán do domu svého.
17 I mluvila k němu asi tytéž řeči, řkouc: Přišel ke mně ten služebník
hebrejský, kteréhos nám přivedl, poláskat se se mnou.
18 A když jsem pozdvihla hlasu svého a
křičel'a, zanechal svůj šat vedle mne a utekl. ven,
19 I bylo, když uslyšel jeho pán slova své ženy, jež mluvila k němu,
řkouc: Takové věci mne udělal služebník tvůj, že vzplanul hněv jeho
20 Vzal pak. ho pán Josefův a uvrhl ho do žaláře, v místo,
kde vězni královští byli vězněni; tak byl tam v žaláři.
21 Hospodin však byl a Josefem a naklonil se k němu milostí a zjednal
mu milost v očích správce žaláře.
22 A správce žaláře dal v moc Josefovu všechny vězné,

kteří byli v

žaláři, a vše, co se tam konalo; činil on.
23 Správce žaláře nedohlížel docela na nic, co byl svěřil

jeho

ruce,

ježto Hospodin byl s ním, a co konal, tomu dal Hospodin zdar.
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Kapitola čtyřicátá
1 Stalo se potom, že provinili se šenk krále egyptského a pekař proti
pánu svému, králi egyptskému.
2 I rozhněval se faraón na oba dvořany své, na nejvyššího šenka a
nejvyššího pekaře.
3 A dal je do vazby v domě velitele palácové stráže do věznice, na místo
tam, kde Josef byl vězněn.
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tam, kde Josef byl vězněn.
4 A velitel palácové stráže ustanovil jim Josefa, aby jim byl ke službě, a
[tak) byli drahně dní ve vazbě.
5 Tu snili sen oba dva, každý svůj sen v téže noci, každý dle výkladu
svého snu, šenk a pekař krále egyptského, kteří byli uvězněni v domě
žalářním.
6 I přišel k nim Josef ráno a viděl je, že byli rozrušeni.
7 Tak optal se těch dvořanů faraónových, kteří s ním byli ve vazbě, v
domu jeho pána, řka: Proč se tváříte dnes tak mrzutě?
8 I řekli mu: Sen jsme snili a není, kdo by jej vyložil.Tu řekl. jim Josef:
Zdali nenáleží výklady Bohu? Vypravujte mi [ je] přece.
9 Tedy vypravoval nejvyšší šenk sen svůj Josefovi a řekl mu: v mém
snu, hle, vinný kmen [tu stojí) přede mnou.
10 A na vinném kmenu tři ratolesti, a jako by pučel, vyrážel květ jeho, a
uzrály jeho hrozny v bobule.
11 A faraónův pohár jest v ruce mé, tu vezmu hrozny a vytlačím je do
poháru faraónova, a podám pohár na ruku faraónovu.
12 Tu řekl mu Josef: Takový jest jeho výklad. Ty tři ratolesti jsou tři dni.
13 Ještě tři dni a farao povýší hlavu tvou a navrátí té na tvé místo, a ty
dáš pohár faraónův k ruce jeho dle dřívějšího obyčeje, kdy jsi byl jeho
šenkem.
14 Avšak pamatuj na mne, až se ti povede dobře a prokaž mi, prosím,
laskavost a zmiň se o mně faraónovi a vyved' mne z tohoto domu.
15 Neboť ukraden jsem. byl, ukraden ze země Ebrejů a také zde. jsem
vůbec ničeho neučinil, že mne dali do kobky.
16 Vida pak nejvyšší pekař, že dobře vyložil, řekl Josefovi : Také já
viděl ve snu, že jsou tři koše pečiva na hlavě ,mé.

`~v' rWsa' @seAy rv,a] ~Aqm.
~t'ao tr,v'y>w: ~T'ai @seAy-ta, ~yxiB'J;h; rf; dqop.YIw: 4
`rm'v.miB. ~ymiy" Wyh.YIw:
vyai dx'a, hl'y>l;B. Aml{x] vyai ~h,ynEv. ~Alx] Wml.x;Y:w: 5
~yIr;c.mi %l,m,l. rv,a] hp,aoh'w> hq,v.M;h; Aml{x] !Art.piK.
`rh;Soh; tybeB. ~yrIWsa] rv,a]
`~ypi[]zO ~N"hiw> ~t'ao ar>Y:w: rq,BoB; @seAy ~h,ylea] aboY"w: 6
tyBe rm;v.mib. ATai rv,a] h[or>p; yseyrIs-. ta, la;v.YIw: 7
`~AYh; ~y[ir' ~k,ynEP. [;WDm; rmoale wyn"doa]
rm,aYOw: Atao !yae rtepoW Wnm.l;x' ~Alx] wyl'ae Wrm.aYOw: 8
`yli an"-WrP.s; ~ynIrot.Pi ~yhil{ale aAlh] @seAy ~h,lea]
Al rm,aYOw: @seAyl. Aml{x-] ta, ~yqiv.M;h;-rf; rPes;y>w: 9
`yn"p'l. !p,g-< hNEhiw> ymiAlx]B;
HC'nI ht'l.[' tx;r;pok. ayhiw> ~gIyrIf' hv'l{v. !p,G<b;W 10
`~ybin"[] h'yt,l{K.v.a; Wlyvib.hi
~t'ao jx;f.a,w" ~ybin"[]h-' ta, xQ;a,w" ydIy"B. h[or>P; sAkw> 11
`h[or>P; @K;-l[; sAKh;-ta, !Tea,w" h[or>P; sAK-la,
tv,l{v. ~ygIrIF'h; tv,l{v. Anrot.Pi hz< @seAy Al rm,aYOw: 12
`~he ~ymiy"
^b.yvih]w: ^v,aro-ta, h[or>p; aF'yI ~ymiy" tv,l{v. dA[B. 13
rv,a] !AvarIh' jP'v.MiK; Ady"B. h[or>P-; sAk T't;n"w> ^N<K-; l[;
`Whqev.m; t'yyIh'
aN"-t'yfi['w> %l' bj;yyI rv,a]K; ^T.ai ynIT;r>k;z-> ~ai yKi 14
tyIB;h;-!mi ynIt;aceAhw> h[or>P-; la, ynIT;r>K;z>hiw> ds,x' ydIM'[i
`hZ<h;
ytiyfi['-al{ hPo-~g:w> ~yrIb.[ih' #r,a,me yTib.N:GU bNOg-U yKi 15
`rABB; ytiao Wmf'-yKi hm'Wam.
@seAy-la, rm,aYOw: rt'P' bAj yKi ~ypiaoh-' rf; ar>Y:w: 16
`yviaro-l[; yrIxo yLes; hv'l{v. hNEhiw> ymiAlx]B; ynIa-] @a;

17 A v koši nejvyšším všelijaké pokrmy faraónovy, výrobky pekařské, a
ptactvo požírá je z koše nad hlavou mou.
18 Tu odvětil Josef a řekl: Toť jest výklad jeho. Tři koše, to

jsou

tři

dny.
19 Ještě tři dni, pak vyzdvihne farao hlavu tvou nad tebe a pověsí tě na
dřevo, i bude požírati ptactvo maso tvé s tebe.
20 I stalo se třetího dne v den narozenin faraónových, že učinil hody
všem svým služebníkům a pozdvihl hlavu nejvyššího šenka a hlavu
nejvyššího pekaře mezi služebníky svými.
21 A nejvyššího šenka navrátil na jeho šenkýřské místo, aby podával
pohár na ruku královu.
22 Nejvyššího pekaře však oběsil, jak jim byl vyložil Josef.
23 Nevzpomenul však nejvyšší šenk na Josefa; zapomenul na něho.

@A[h'w> hp,ao hfe[]m; h[or>P; lk;a]m; lKomi !Ayl.[,h' lS;b;W 17
`yviaro l[;me lS;h-; !mi ~t'ao lkeao
tv,l{v. ~yLiS;h; tv,l{v. Anrot.Pi hz< rm,aYOw: @seAy ![;Y:w: 18
`~he ~ymiy"
^yl,[m' e ^v.aro-ta, h[or>p; aF'yI ~ymiy" tv,l{v. dA[B. 19
`^yl,['me ^r>f'B-. ta, @A[h' lk;a'w> #[e-l[; ^t.Aa hl't'w>
f[;Y:w: h[or>P-; ta, td,L,hu ~Ay yviyliV.h; ~AYB; yhiy>w: 20
~yqiv.M;h; rf; varo-ta, aF'YIw: wyd'b'[-] lk'l. hT,v.mi
`wyd'b'[] %AtB. ~ypiaoh' rf; varo-ta,w>
sAKh; !TeYIw: Whqev.m-; l[; ~yqiv.M;h; rf;-ta, bv,Y"w: 21
`h[or>P; @K;-l[;
`@seAy ~h,l' rt;P' rv,a]K; hl'T' ~ypiaoh' rf; taew> 22
@ `WhxeK'v.YIw: @seAy-ta, ~yqiv.M;h-; rf; rk;z"-al{w> 23

KAPITOLA XLI.
1 Stalo se po dvou letech, že farao měl sen, totiž: stál nad řekou,
2 a hle, z řeky vystoupilo sedm krav, krásných na pohled a tučných
masem a pásly se v rákosí.
3 A hle, sedm krav jiných vystoupilo po nich z řeky, šeredné na pohled a
hubené masem, a postavily se vedle těch krav na břehu řeky.
4 Pak sežraly ty krávy ošklivé na pohled a hubené masem těch sedm krav
krásných na pohled a tučných. Tu procitl farao.
5 A zase usnul a měl sen po druhé : Hle, sedm klasů vyrazilo na jednom
stéble plných a pěkných.
6 A zase sedm klasů tenkých a vyschlých východním větrem vyráželo za
nimi.
7 Pohltily pak ty klasy tenké těch sedm klasů tučných a plných. I
probudil se farao a hle, byl to sen.

~lexo h[or>p;W ~ymiy" ~yIt;n"v. #Qemi yhiy>w: WTT Genesis 41:
`raoy>h;-l[; dme[o hNEhiw>
taoyrIb.W ha,r>m; tApy> tArP' [b;v, tl{[o raoy>h-; !mi hNEhiw> 2
`Wxa'B' hn"y[,r>Tiw: rf'B'
raoy>h;-!mi !h,yrex]a; tAl[o tArxea] tArP' [b;v, hNEhiw> 3
tArP'h; lc,ae hn"d>mo[]T;w: rf'B' tAQd;w> ha,r>m; tA[r'
`raoy>h; tp;f.-l[;
tae rf'B'h; tQod;w> ha,r>M;h; tA[r' tArP'h; hn"l.k;aTow: 4
`h[or>P; #q;yYIw: taoyrIB.h;w> ha,r>M;h; tpoy> tArP'h; [b;v,
hn<q'B. tAl[o ~yliB\vi [b;v, hNEhiw> tynIve ~l{x]Y:w: !v'yYIw: 5
`tAbjow> tAayrIB. dx'a,
tAxm.co ~ydIq' tpoWdv.W tAQD; ~yliB\vi [b;v, hNEhiw> 6
`!h,yrex]a;

8 Bylo ráno a duch jeho byl znepokojen a poslal a přivolal všechny
hadače písma Egypta a všechny jeho mudrce. Vypravoval jim farao sen
svůj, a nebylo, kdo by jej faraonovi vyložil.
9 Tu promluvil nejvyšší šenk k faraónovi, řka: Provinění svá připomínám
dnes.
10 Farao rozhněvav se na služebníky své, dal mě do vazby v domě
velitele palácové straže, mne a nejvyššího pekaře. –
11 I snili jsme sen jedné noci, já a on, každý dle významu svého snu
jsme snili.
12 A byl tam s námi mladík hebrejský, služebník velitele palácové
stráže, a my jsme mu [je] vypravovali, a on nám vykládal sny naše,
každému podle snu jeho vyložil..
13 A tak bylo, jak nám byl vyložil, tak se stalo. Já jsem byl zpět dosazen
na své místo a on byl oběšen.
14 Tu poslal farao a povolal Josefa, chvatně vypustili ho ze žalářní
kobky, a on ostříhal si vlasy a vyměnil šaty své a přišel k faraónovi.
15 I pravil farao k Josefovi: Sen jsem snil a není, kdo by jej vyložil, a já
jsem slyšel o tobě, říká se, ze rozumíš snu, abys jej vyložil.
16 I odpověděl Josef faraónovi řka : Nikoliv já, Bůh odpoví ku blahu
faraónově.
17 Tu řekl farao k Josefovi:
18 Zdálo se mně, tu stojím u břehu řeky, -a hle, z řeky vystupuje sedm
krav tučný masem, a krásné postavy a pásly se v rákosí.
19 A hle sedm krav jiných vystupuje za nim,i, bídných a velmi
ohyzdných postavou a hubených masem; neviděl jsem takových
ohyzdných v celé zemi egyptské.
20 I sežraly krávy hubené a ohyzdné těch prvních sedm tučných krav.
21 Ty přišly do jejich útrob, a nebylo k poznání, že přišly do jejich útrob,
neb jejich vzezření bylo ošklivé jako prve. A tu jsem se probudil.

~yliB\Vih; [b;v, tae tAQD;h; ~yliB\Vih; hn"[.l;b.Tiw: 7
`~Alx] hNEhiw> h[or>P; #q;yYIw: tAaleM.h;w> tAayrIB.h;
ar'q.YIw: xl;v.YIw: AxWr ~[,P'Tiw: rq,Bob; yhiy>w: 8
h[or>P; rPes;y>w: h'ym,k'x-] lK'-ta,w> ~yIr;c.mi yMejur>x-; lK'-ta,
`h[or>p;l. ~t'Aa rteAP-!yaew> Aml{x-] ta, ~h,l'
ynIa] ya;j'x-] ta, rmoale h[or>P-; ta, ~yqiv.M;h; rf; rBed;y>w: 9
`~AYh; ryKiz>m;
rf; tyBe rm;v.miB. ytiao !TeYIw: wyd'b'[-] l[; @c;q' h[or>P; 10
`~ypiaoh' rf; taew> ytiao ~yxiB'J;h;
!Art.piK. vyai aWhw" ynIa] dx'a, hl'y>l;B. ~Alx] hm'l.x;N:w: 11
`Wnm.l'x' Aml{x]
Al-rP,s;N>w: ~yxiB'J;h; rf;l. db,[, yrIb.[i r[;n: WnT'ai ~v'w> 12
`rt'P' Aml{x]K; vyai Wnytemol{x-] ta, Wnl'-rT'p.YIw:
yNIK-; l[; byvihe ytiao hy"h' !Ke Wnl'-rt;P' rv,a]K; yhiy>w: 13
`hl't' Ataow>
rABh;-!mi WhcuyrIy>w: @seAy-ta, ar'q.YIw: h[or>P; xl;v.YIw: 14
`h[or>P-; la, aboY"w: wyt'l{m.fi @Lex;y>w: xL;g:y>w:
Atao !yae rtepoW yTim.l;x' ~Alx] @seAy-la, h[or>P; rm,aYOw: 15
`Atao rTop.li ~Alx] [m;v.Ti rmoale ^yl,[' yTi[.m;v' ynIa]w:
hn<[]y: ~yhil{a/ yd'['l.Bi rmoale h[or>P-; ta, @seAy ![;Y:w: 16
`h[or>P; ~Alv.-ta,
tp;f-. l[; dme[o ynIn>hi ymil{x]B; @seAy-la, h[or>P; rBed;y>w: 17
`raoy>h;
tpoywI rf'B' tAayrIB. tArP' [b;v, tl{[o raoy>h-; !mi hNEhiw> 18
`Wxa'B' hn"y[,r>Tiw: ra;To
tALD; !h,yrex]a; tAl[o tArxea] tArP'-[b;v, hNEhiw> 19
hN"hek' ytiyair'-al{ rf'B' tAQr;w> daom. ra;To tA[r'w>
`[;rol' ~yIr;c.mi #r,a-, lk'B.
tArP'h; [b;v, tae tA[r'h'w> tAQr;h' tArP'h; hn"l.k;aTow: 20

neb jejich vzezření bylo ošklivé jako prve. A tu jsem se probudil.
22 Pak jsem viděl ve svém snu, hle, sedm klasů vyrostlo na jednom
stéble, plných a pěkných.
23 A hle, sedm klasů chudých, tenkých a východním větrem spálených
roste za nimi.
24 I pohltily ty tenké klasy těch sedm klasů dobrých. Pověděl jsem to
hadačům. písma a nikdo mně nedovede dáti vědomost
25 I pravil Josef k faraónovi: Sen faraónův jest jeden. Co Bůh učiní,
zvěstoval faraónovi.
26 Těch sedm pěkných krav jest sedm let a těch sedm pěkných klasů jest
sedm let; sen jeden to jest.
27 A těch sedm krav hubených a špatných, vystupujících za nimi, to jest
sedm roků, a těch sedm klasů hluchých spálených východním větrem, to
bude sedm let hladu.
28 To jest slovo, které jsem promluvil k faraónovi · co Bůh chystá, zjevil
faraónovi.
29 Hle, sedm let přichází,' nasycení veliké v celé zemi egyptské.
30 Pak nastane sedm let hladu po nich, a zapomenuta bude všechna
sytost země egyptské, tak zhubí hlad zemi.
31 Ani k poznání nebude, že byla sytost v zemi pro tento hlad potom,
neboť přetěžký bude.
32 A že opakoval se sen faraónovi po dvakrát, znamená, že jistá jest věc
od Boha, a že Bůh spěchá ji vykonati.
33 Nechť tedy vyhlédne farao muže rozumného a moudrého a ustanoví
ho nad zemí egyptskou.
34 Ať učiní farao, aby' ustanovil úředníky nad zemí a vybíral pětinu ze
země egyptské v sedmi letech sytosti.
35 Ti ať shromáždí veškerou potravu těchto dobrých let nastávajících a
nahromadí obilí pod rukou faraónovou jako potravu v městech ať ji
uchovají.

`taoyrIB.h; tAnvoarIh'
hn"B,r>q-i la, Wab'-yKi [d;An al{w> hn"B,r>q-i la, hn"aboT'w: 21
`#q'yaiw" hL'xiT.B; rv,a]K; [r; !h,yaer>m;W
dx'a, hn<q'B. tl{[o ~yliB\vi [b;v, hNEhiw> ymil{x]B; ar,aew" 22
`tAbjow> taolem.
~ydIq' tApduv. tAQD; tAmnUc. ~yliB\vi [b;v, hNEhiw> 23
`~h,yrex]a; tAxm.co
tAbJoh; ~yliB\vih; [b;v, tae tQoD;h; ~yliB\vih' !"[.l;b.Tiw: 24
`yli dyGIm; !yaew> ~yMijur>x;h-; la, rm;aow"
tae aWh dx'a, h[or>P; ~Alx] h[or>P-; la, @seAy rm,aYOw: 25
`h[or>p;l. dyGIhi hf,[o ~yhil{a/h' rv,a]
~yliB\Vih; [b;v,w> hN"he ~ynIv' [b;v, tboJoh; troP' [b;v, 26
`aWh dx'a, ~Alx] hN"he ~ynIv' [b;v, tboJoh;
[b;v, !h,yrex]a; tl{[oh' t[or'h'w> tAQr;h' tArP'h; [b;v,w> 27
Wyh.yI ~ydIQ'h; tApduv. tAqreh' ~yliB\vih; [b;v,w> hN"he ~ynIv'
`b['r' ynEv. [b;v,
~yhil{a/h' rv,a] h[or>P-; la, yTir>B;DI rv,a] rb'D'h; aWh 28
`h[or>P-; ta, ha'r>h, hf,[o
`~yIr'c.mi #r,a-, lk'B. lAdG" [b'f' tAaB' ~ynIv' [b;v, hNEhi 29
[b'F'h-; lK' xK;v.nIw> !h,yrex]a; b['r' ynEv. [b;v, Wmq'w> 30
`#r,a'h-' ta, b['r'h' hL'kiw> ~yIr'c.mi #r,a,B.
!ke-yrex]a; aWhh; b['r'h' ynEP.mi #r,a'B' [b'F'h; [d;W"y-I al{w> 31
`daom. aWh dbek-' yKi
!Akn"-yKi ~yIm'[]P; h[or>P-; la, ~Alx]h; tAnV'hi l[;w> 32
`Atfo[]l; ~yhil{a/h' rhem;m.W ~yhil{a/h' ~[ime rb'D'h;
#r,a-, l[; WhteyviywI ~k'x'w> !Abn" vyai h[or>p; ar,yE hT'[;w> 33
`~yIr'c.mi
vMexiw> #r,a'h-' l[; ~ydIqiP. dqep.y:w> h[or>p; hf,[]y: 34
`[b'F'h; ynEv. [b;v,B. ~yIr;c.mi #r,a-, ta,

nahromadí obilí pod rukou faraónovou jako potravu v městech ať ji
uchovají.
36 Tak .bude ta potrava zálohou zemi pro sedm let hladu, které budou v
zemi egyptské, aby nebyla zničena země hladem.
37 I líbila se řeč ta v očích faraónových a v očích všech jeho služebníků.
38 I řekl farao k služebníkům svým: Zda nalezneme někoho takového, v
němž jest duch Boží?
39 Josefovi pak farao řekl : Ježto Bůh dal tobě věděti toto všechno, není
nikoho tak rozumného a moudrého, jako jsi ty.
40 Ty budeš nad domem mým a tvému nařízení se podrobí všechen můj
lid; jen o trůn budu vyšší nad tebe.
41 A pravil farao k Josefovi: Hle, ustanovil jsem tě nad celou zemí
egyptskou!
42 A farao sňal prsten svůj s ruky své a dal jej na ruku Josefovu a oděl
ho do šatů kmentových a vložil řetěz zlatý na jeho hrdlo.
43 A dal ho voziti ve svém druhém voze, a volali před. ním "Na kolena!"
Tak ho ustanovil nad celou zemí egyptskou.
44 Farao pravil k Josefovi: Já jsem farao! Však bez tebe nepozdvihne
nikdo ruky své, ani nohy své v celé zemi egyptské.
45 Farao nazval pak jméno Josefovo "Cofnat Paneach" a dal mu Asnat,
dceru Potiferovu, kněze Onského, za ženu. I táhl Josef po celé zemi
egyptské.
46 Josefovi bylo třicet let; když stál před faraónem, králem egyptským, i
vyšel Josef od faraóna a projel celou zemi egyptskou.
47 A země vydala v sedmi letech sytosti vrchovatou měrou.
48 Tak shromáždil. veškerou potravu sedmi .let, jež byly v zemi
egyptské, a složil potravu do měst, potravu z výnosu pole kolem
[jednoho každého] města dal do něho. -

hL,aeh' taoB'h; tboJoh; ~ynIV'h; lk,a-o lK'-ta, WcB.q.yIw> 35
`Wrm'v'w> ~yrI['B, lk,ao h[or>P-; dy: tx;T; rb'-WrB.c.yIw>
rv,a] b['r'h' ynEv. [b;v,l. #r,a'l' !AdQ'pil. lk,aoh' hy"h'w> 36
`b['r'B' #r,a'h' treK't-i al{w> ~yIr'c.mi #r,a,B. !"yy<h.Ti
`wyd'b'[-] lK' ynEy[eb.W h[or>p; ynEy[eB. rb'D'h; bj;yYIw: 37
x;Wr rv,a] vyai hz<k' ac'm.nIh] wyd'b'[-] la, h[or>P; rm,aYOw: 38
`AB ~yhil{a/
^t.Aa ~yhil{a/ [;ydIAh yrex]a; @seAy-la, h[or>P; rm,aYOw: 39
`^AmK' ~k'x'w> !Abn"-!yae tazO-lK'-ta,
qr; yMi[;-lK' qV;yI ^yPi-l[;w> ytiyBe-l[; hy<h.Ti hT'a; 40
`&'M,mi lD;g>a, aSeKih;
l[; ^t.ao yTit;n" haer> @seAy-la, h[or>P; rm,aYOw: 41
`~yIr'c.mi #r,a-, lK'
dy:-l[; Ht'ao !TeYIw: Ady" l[;me AT[.B;j-; ta, h[or>P; rs;Y"w: 42
`AraW"c-; l[; bh'Zh" ; dbir> ~f,Y"w: vve-ydeg>Bi Atao vBel.Y:w: @seAy
wyn"p'l. War>q.YIw: Al-rv,a] hn<v.Mih; tb,K,r>miB. Atao bKer>Y:w: 43
`~yIr'c.mi #r,a-, lK' l[; Atao !Atn"w> %reb.a;
^yd,['l.biW h[or>p; ynIa] @seAy-la, h[or>P; rm,aYOw: 44
`~yIr'c.mi #r,a-, lk'B. Alg>r;-ta,w> Ady"-ta, vyai ~yrIy-" al{
Al-!T,YIw: x;nE[.P; tn:p.c' @seAy-~ve h[or>p; ar'q.YIw: 45
@seAy aceYEw: hV'ail. !ao !heKo [r;p, yjiAP-tB; tn:s.a-' ta,
`~yIr'c.mi #r,a-, l[;
h[or>P; ynEp.li Adm.['B. hn"v' ~yvil{v-. !B, @seAyw> 46
rbo[.Y:w: h[or>p; ynEp.Limi @seAy aceYEw: ~yIr'c.m-i %l,m,
`~yIr'c.mi #r,a-, lk'B.
`~ycim'q.li [b'F'h; ynEv. [b;v,B. #r,a'h' f[;T;w: 47
#r,a,B. Wyh' rv,a] ~ynIv' [b;v, lk,a-o lK'-ta, #Boq.YIw: 48
rv,a] ry[ih'-hdef. lk,ao ~yrI['B, lk,a-o !T,YIw: ~yIr;c.mi
`Hk'AtB. !t;n" h'yt,boybis.

49 Pak nahromadil Josef obilí jako písku mořského, velmi mnoho, až se
muselo přestati počítati, neboť bylo ho bez počtu.
50 Josefovi pak narodili se dva synové. Dříve než nadešel rok hladu,
které mu porodila Asnat, dcera Potiferova, kněze Onského.
51 I nazval Josef jméno prvorozeného: Menaše, neboť: dal mi
zapomenouti Bůh na všechnu mou svízel a na celý dům mého otce.
52 A jméno druhého nazval: Efraim, neboť: plodným mne učinil Bůh v
zemi bídy mé.
53 Skončilo se sedm let sytosti, která byla v zemi egyptské.
54 A počalo přicházeti sedm let hladu, jak byl předpověděl Josef. A byl
hlad .ve všech zemích, avšak v celé zemi egyptské byl chléb.
55 Když pak hladověla veškerá země egyptská a lid křičel k faraónovi o
chléb, tu pravil farao k celému Egyptu: Jděte k Josefovi, co vám řekne,
udělejte.
56 A hlad byl na celé zemi. Tu otevřel Josef vše, v čem bylo něco obilí, a
dal do prodeje Egypťanům, nebo hlad , se rozmohl v zemi egyptské.
57 A z celé země přicházeli do Egypta na trh k Josefovi, neboť rozmohl
se hlad po celé zemi.

d[; daom. hBer>h; ~Y"h; lAxK. rB' @seAy rBoc.YIw: 49
`rP's.mi !yae-yKi rPos.li ld;x'-yKi
b['r'h' tn:v. aAbT' ~r,j,B. ~ynIb' ynEv. dL;yU @seAyl.W 50
`!Aa !heKo [r;p, yjiAP-tB; tn:s.a' AL-hd'l.y" rv,a]
~yhil{a/ ynIV;n-: yKi hV,n:m. rAkB.h; ~ve-ta, @seAy ar'q.YIw: 51
`ybia' tyBe-lK' taew> ylim'[-] lK'-ta,
~yhil{a/ ynIr;p.hi-yKi ~yIr'p.a, ar'q' ynIVeh; ~ve taew> 52
`yyIn>[' #r,a,B.
`~yIr'c.mi #r,a,B. hy"h' rv,a] [b'F'h; ynEv. [b;v, hn"yl,k.Tiw: 53
@seAy rm;a' rv,a]K; aAbl' b['r'h' ynEv. [b;v, hn"yL,xiT.w: 54
`~x,l' hy"h' ~yIr;c.mi #r,a-, lk'b.W tAcr'a]h-' lk'B. b['r' yhiy>w:
h[or>P-; la, ~['h' q[;c.YIw: ~yIr;c.mi #r,a-, lK' b[;r>Tiw: 55
@seAy-la, Wkl. ~yIr;c.m-i lk'l. h[or>P; rm,aYOw: ~x,L'l;
`Wf[]T; ~k,l' rm;ayO-rv,a]
@seAy xT;p.YIw: #r,a'h' ynEP-. lK' l[; hy"h' b['r'h'w> 56
#r,a,B. b['r'h' qz:x/Y<w: ~yIr;c.mil. rBov.YIw: ~h,B' rv,a-] lK'-ta,
`~yIr'c.mi
qz:x-' yKi @seAy-la, rBov.li hm'y>r;c.mi WaB' #r,a'h-' lk'w> 57
`#r,a'h-' lk'B. b['r'h'

Kapitola čtyřicátá druhá
1 Jakob viděl, že jest obilí v Egyptě; tu pravil Jakob ke svým synům : Co
se na sebe díváte?
2 A pravil : . Nuže, slyšel jsem ,že jest obilí v Egyptě, sejděte tam a
nakupte pro nás odtamtud, abychom zůstali na živu a nezemřeli:
3 Tedy sešlo deset bratří Josefových, aby nakoupili obilí z Egypta:
4 Benjamina však, bratra Josefova, neposlal Jakob s bratřími jeho, neboť
pravil, aby ho nepotkala nehoda.
5 Tak přišli synové ~ Jisraélovi, aby nakoupili spolu [s ostatními]
příchozími, nebot' byl hlad v zemi Kenaán.

rm,aYOw: ~yIr'c.miB. rb,v-, vy< yKi bqo[]y: ar>Y:w: WTT Genesis 42:
`War't.Ti hM'l' wyn"b'l. bqo[]y:
hM'v'-Wdr> ~yIr'c.miB. rb,v-, vy< yKi yTi[.m;v' hNEhi rm,aYOw: 2
`tWmn" al{w> hy<x.nIw> ~V'mi Wnl'-Wrb.viw>
`~yIr'c.Mimi rB' rBov.li hr'f'[] @seAy-yxea] Wdr>YEw: 3
yKi wyx'a-, ta, bqo[]y: xl;v-' al{ @seAy yxia] !ymiy"n>B-i ta,w> 4
`!Asa' WNa,r'q.y-I !P, rm;a'

příchozími, nebot' byl hlad v zemi Kenaán.
6 A Josef byl správcem nad zemí a on to byl, jenž spravoval trh pro
všechen lid země, tak přišli bratři Josefovi a klaněli se před ním tváří k
zemi.
7 Když viděl Josef své bratry, poznal je, avšak dělal vůči nim cizího a
mluvil s nimi tvrdě; a řekl jim: Odkud jste přišli? Tu pravili: Ze země
kenaanské, abychom nakoupili potravy.
8 Ač poznal Josef bratry své, oni ho nepoznali.
9 Tu vzpomenul Josef na své sny, které byl o nich snil. Řekl jim:
Vyzvědači jste, abyste shlédli slabinu země, přišli jste.
10 - Tu řekli mu: Nikoliv, ó pane, tvoji služebníci přišli, aby nakoupili
potravy.
11 My všichni jsme synové jednoho muže, jsme poctiví lidé, nikdy
nebyli tvoji služebníci vyzvědači.
12 Tu řekl jim: Ne, ale přišli jste, abyste shlédli slabinu země.
13 I pravili : Dvanáct bylo. nás tvých služebníků; jsme bratři, synové
jednoho muže v zemi kenaanaké, totiž nejmladší jest u našeho otce ještě
nyní a jednoho již není [více].
14 Tu řekl jim Josef: Jest to, jak jsem k vám mluvil, říkaje: Vyzvědači
jste!
15 Tím budete zkoušeni, .při sám farao, že nevyjdete odtud, leda, přijdeli váš nejmladší bratr sem.
16 Pošlete ze sebe jednoho, aby vezrna, přivedl vašeho bratra, vy pak
zůstanete uvězněni, tak budou vyzkoušena slova vaše, zdali jest pravda u
vás, a ne-Ii, přisám farao, že vyzvědači jste.
17 Tu dal je Josef spolu do vězení na tři dni.
18 Třetího dne pak pravil k nim Josef : To učiňte a zůstanete na živu,
[neboť] Boha se já bojím.
19 Jste-li poctiví, a z vašich bratří jeden zůstane uvězněn ve věznici vaší,
vy pak jděte, doneste obilí k zahnání

hy"h'-yKi ~yaiB'h; %AtB. rBov.li laer'f.yI ynEB. WaboY"w: 5
`![;n"K. #r,a,B. b['r'h'
~[;-lk'l. ryBiv.M;h; aWh #r,a'h'-l[; jyLiV;h; aWh @seAyw> 6
`hc'r>a' ~yIP;a; Al-Wwx]T;v.YIw: @seAy yxea] WaboY"w: #r,a'h'
rBed;y>w: ~h,ylea] rKen:t.YIw: ~reKiY:w: wyx'a-, ta, @seAy ar>Y:w: 7
#r,a,me Wrm.aYOw: ~t,aB' !yIa;me ~h,lea] rm,aYOw: tAvq' ~T'ai
`lk,a-o rB'v.li ![;n:K.
`WhruKihi al{ ~hew> wyx'a-, ta, @seAy rKeY:w: 8
rm,aYOw: ~h,l' ~l;x' rv,a] tAml{x]h; tae @seAy rKoz>YIw: 9
`~t,aB' #r,a'h' tw:r>[-, ta, tAar>li ~T,a; ~yliG>r;m. ~h,lea]
`lk,a-o rB'v.li WaB' ^yd,b'[]w: ynIdoa] al{ wyl'ae Wrm.aYOw: 10
Wyh'-al{ Wnx.n:a] ~ynIKe Wnx.n" dx'a-, vyai ynEB. WnL'Ku 11
`~yliG>r;m. ^yd,b'[]
`tAar>li ~t,aB' #r,a'h' tw:r>[-, yKi al{ ~h,lea] rm,aYOw: 12
ynEB. Wnx.n:a] ~yxia; ^yd,b'[] rf'[' ~ynEv. Wrm.aYOw: 13
~AYh; Wnybia-' ta, !joQ'h; hNEhiw> ![;n"K. #r,a,B. dx'a-, vyai
`WNn<yae dx'a,h'w>
rmoale ~k,lea] yTir>B;DI rv,a] aWh @seAy ~h,lea] rm,aYOw: 14
`~T,a; ~yliG>r;m.
aAbB.-~ai yKi hZ<mi Wac.T-e ~ai h[or>p; yxe WnxeB'Ti tazOB. 15
`hN"he !joQ'h; ~k,yxia]
Wrs.a'he ~T,a;w> ~k,yxia-] ta, xQ;yIw> dx'a, ~K,mi Wxl.vi 16
yKi h[or>p; yxe al{-~aiw> ~k,T.ai tm,a/h; ~k,yreb.DI Wnx]B'yIw>
`~T,a; ~yliG>r;m.
`~ymiy" tv,l{v. rm'v.m-i la, ~t'ao @soa/Y<w: 17
Wyx.wI Wf[] tazO yviyliV.h; ~AYB; @seAy ~h,lea] rm,aYOw: 18
`arey" ynIa] ~yhil{a/h-' ta,
~k,r>m;v.mi tybeB. rsea'yE dx'a, ~k,yxia] ~T,a; ~ynIK-e ~ai 19
`~k,yTeB' !Ab[]r; rb,v, Waybih' Wkl. ~T,a;w>

20 hladu rodin vašich. - Nejmladšího svého bratra však přived'te ke mně,
aby pravdivými se prokázala slova vaše a abyste nezemřeli. I učinili tak.
21 Pravili však jeden ke druhému: Ba, provinili jsme se proti bratru
svému, že viděli jsme soužení jeho duše, když k nám úpěl a my neslyšeli,
proto přišlo na' nás soužení toto.
22 I odpověděl jim Ruben řka: Zdali jsem vám neříkal takto mluvě:
Neprohřešte se na pacholeti, vy však jste neuposlechli a tak krve jeho
nyní se požaduje.
23 A oni nevěděli, že Josef jim rozumí, neboť tlumočník byl mezi nimi.
24 I odvrátil se od nich a zaplakal. Pak se k nim vrátil a mluvil s nimi a ,
vzav od nich Šimona, dal ho spoutati před jejich očima.
25 A Josef rozkázal, aby naplnili jejich věci obilím, a aby vrátili jejich
peníze, každému do jeho pytle, a aby jim dali potravy na cestu; a tak jim
to učinili:
26 Naložili své obilí na své osly a odešli odtud.
27 Tu otevřev jeden pytel svůj, aby dal obrok svému oslu na noclehu,
spatřil své peníze, a hle, tu jsou na vrchu ve vaku jeho.
28 I pravil ke svým bratřím: Navráceny jsou mé peníze a dokonce, hle, v
mém vaku, a tu se pohnulo srdce jejich a uděšeni mluvili jeden k
druhému řkouce: Co nám to Bůh učinil?
29 Přišedše pak k Jakobovi, otci svému, do země kenaanské, vypravovali
mu všechno, co se jim přihodilo, 30 řkouce : - Mluvil muž ten, pán země,
s námi tvrdě a zacházel s námi jakoby s vyzvědači země.
31 Řekli jsme mu: jsme poctiví [lidé], nikdy nebyli jsme vyzvědači.
32 Dvanáct bratří jest nás, synů našeho otce, jednoho není a nejmladší
podnes jest s otcem naším v zemi kenaanské.
33 Avšak řekl nám muž ten, pán země: Po tom poznám, že poctiví jste:
Ze svých bratří jednoho nechte u mne, a čeho k zahnání hladu
potřebujete pro rodiny své, vezměte a jděte.
34 A svého nejmladšího bratra ke mne přived'te, abych poznal, že nejste
vyzvědači, nýbrž poctiví [lidé], bratra vašeho vám vydám a můžete
cestovati zemí.

al{w> ~k,yreb.dI Wnm.a'yEw> yl;ae WaybiT' !joQ'h; ~k,yxia-] ta,w> 20
`!ke-Wf[]Yw: : WtWmt'
Wnyxia-' l[; Wnx.n:a] ~ymivea] lb'a] wyxia-' la, vyai Wrm.aYOw: 21
Wn[.m'v' al{w> Wnyleae Ann>x;t.hiB. Avp.n: tr;c' Wnyair' rv,a]
`taZOh; hr'C'h; Wnyleae ha'B' !Ke-l[;
~k,ylea] yTir>m;a' aAlh] rmoale ~t'ao !beWar> ![;Y:w: 22
hNEhi AmD'-~g:w> ~T,[.m;v. al{w> dl,Y<b; Waj.x,T-, la; rmoale
`vr'd>nI
`~t'nOyBe #yliMeh; yKi @seAy [;mevo yKi W[d>y" al{ ~hew> 23
xQ;YIw: ~h,lea] rBed;y>w: ~h,lea] bv'Y"w: &.b.YEw: ~h,yle[]me bSoYIw: 24
`~h,ynEy[el. Atao rsoa/Y<w: !A[m.v-i ta, ~T'aime
~h,yPes.K; byvih'l.W rB' ~h,yleK.-ta, Wal.m;y>w: @seAy wc;y>w: 25
`!Ke ~h,l' f[;Y:w: %r,D'l; hd'ce ~h,l' ttel'w> AQf;-la, vyai
`~V'mi Wkl.YEw: ~h,yremox-] l[; ~r'b.v-i ta, Waf.YIw: 26
!AlM'B; Armox]l; aAPs.mi ttel' AQf;-ta, dx'a,h' xT;p.YIw: 27
`ATx.T;m.a; ypiB. aWh-hNEhiw> APs.K-; ta, ar>Y:w:
yTix.T;m.a;b. hNEhi ~g:w> yPis.K; bv;Wh wyx'a-, la, rm,aYOw: 28
hf'[' taZO-hm; rmoale wyxia-' la, vyai Wdr>x,Y<w: ~B'li aceYEw:
`Wnl' ~yhil{a/
tae Al WdyGIY:w: ![;n"K. hc'r>a; ~h,ybia] bqo[]y-: la, WaboY"w: 29
`rmoale ~t'ao troQoh-; lK'
Wnt'ao !TeYIw: tAvq' WnT'ai #r,a'h' ynEdoa] vyaih' rB,DI 30
`#r,a'h-' ta, ~yliG>r;m.Ki
`~yliG>r;m. WnyyIh' al{ Wnx.n"a] ~ynIKe wyl'ae rm,aNOw: 31
WNn<yae dx'a,h' Wnybia' ynEB. ~yxia; Wnx.n:a] rf'[-' ~ynEv. 32
`![;n"K. #r,a,B. Wnybia-' ta, ~AYh; !joQ'h;w>
yKi [d;ae tazOB. #r,a'h' ynEdoa] vyaih' Wnyleae rm,aYOw: 33
!Ab[]r-; ta,w> yTiai WxyNIh; dx'a,h' ~k,yxia] ~T,a; ~ynIke
`Wklew" Wxq. ~k,yTeB'

vyzvědači, nýbrž poctiví [lidé], bratra vašeho vám vydám a můžete
cestovati zemí.
35 Když pak vyprazdňovali své pytle, tu každý měl uzlík svých peněz ve
svém pytli. Vidouce pak oni a otec jejich uzlíky se svými penězi, ulekli
se.
36 I řekl jim Jaakob, otec jejich: osirotili jste mě, Josefa není a Šimona
není a Benjamina vezmete, na mne všechno doléhá.
37 Tu pravil Ruben svému otci, řka: Oba mé syny zab, jestliže ho
nepřivedu k tobě, dej ho v mé ruce, a já ti ho přivedu zpět.
38 I řekl: Nesestoupí syn můj s vámi. Vždyť bratr jeho zemřel a on sám
zůstal a kdyby ho potkala nehoda na cestě, kterou půjdete, přivedli byste
mé šediny v zármutku do hrobu.

Kapitola čtyřicátá třetí
1 Avšak hlad tíživý byl v zemi.
2 Stalo se, když zcela strávili nakoupené obilí, které byli přivedli z
Egypta, že řekl k nim jejich otec: Jděte zase a nakupte nám trochu
potravy.
3 Tu mluvil k němu Juda, řka: Velmi varoval nás muž ten, řka: Neuzříte
tvář mou, leč bude-li bratr váš s
vámi.
4 Pošleš-li bratra našeho s námi, půjdeme dolů a nakoupíme tobě
potravy.
5 A nepošleš-li, nesestoupíme dolů, neboť mluvil k nám muž ten :
Neuzříte tvář mou, leč bude-li bratr váš ,
s vámi.
6 I pravil Jisrael: Proč jste mně tak zle učinili, oznámivše muži tomu, že
máte ještě bratra?

al{ yKi h['d>aew> yl;ae !joQ'h; ~k,yxia-] ta, Waybih'w> 34
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@seAy ~T,l.K;vi ytiao ~h,ybia] bqo[]y: ~h,lea] rm,aYOw: 36
`hn"L'ku Wyh' yl;[' WxQ'Ti !miy"n>B-i ta,w> WNn<yae !A[m.viw> WNn<yae
tymiT' yn:b' ynEv-. ta, rmoale wybia-' la, !beWar> rm,aYOw: 37
WNb,yvia] ynIa]w: ydIy-" l[; Atao hn"T. ^yl,ae WNa,ybia] al{-~ai
`^yl,ae
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`hl'Aav. !Agy"B. ytib'yfe-ta,
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^l. hr'B.v.nIw> hd'r>nE WnT'ai Wnyxia-' ta, x;Lev;m. ^v.y-< ~ai 4
`lk,ao
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`~k,T.ai ~k,yxia] yTil.Bi yn:p' War>t-i al{
dA[h; vyail' dyGIh;l. yli ~t,[oreh] hm'l' laer'f.yI rm,aYOw: 6
`xa' ~k,l'
rmoale WnTed>l;Aml.W Wnl' vyaih-' la;v' lAav' Wrm.aYOw: 7
yPi-l[; Al-dG<n:w: xa' ~k,l' vyEh] yx; ~k,ybia] dA[h;

7 I pravili : Vyptával se naléhavě muž ten nás i na rod váš, mluvě: Zdali
ještě živ jest otec váš, máte-li bratra? Tu dali jsme mu zprávu,
odpovídající těmto řečem. Zdali jsme mohl.i věděti, že nám.řekne:
Přived'te dolů bratra svého.
8 A Juda pravil k Jisraeli, otci svému : Pošli pachole se mnou a vstaňme
a pojd'me, abychom zůstali na živu a nezemřeli jak my, tak ty, tak i
maličcí naši.
9 Já za něj ručím, z ruky mé ho požaduj. Nepřivedu-li ho k tobě,
nepostavím-li ho před tebe, vinen budu před tebou po všechny dny.
l0 Kdybychom nebyli otáleli, jistě již bychom se dvakráte byli vrátili.
11 Tu řekl jim Jisrael otec jejich: Když tedy musí tak býti, učiňte to:
Vezměte z nejvzácnějších plodů země do vašich věcí, a doneste dolů
muži tomuto jako dar, trochu balšámu a trochu medu, tragant a ladanum,
pistácie a mandle.
12 A peněz dvojnásobně vezměte do ruky své a peníze vrácené na vrch
do vašich vaků vezrněte zase zpět s sebou do ruky své, snad to bylo
nedopatření.
13 A bratra svého vezměte a seberte se a vraťte se zase k tomu muži.
14 A Bůh všemohoucí ar dá vám milosrdenství před mužem tím, aby
propustil vám bratra vašeho druhého a i Benjamina, a já, mám-li osiřeti,
osiřím.
15 a Tedy vzali tito muži tento dar a dvojnásobné peníze vzali do své
ruky a Benjamina a vzchopili se a sestoupili do Egypta a stanuli před
Josefem.
16 Vida pak Josef s nimi Benjamina, pravil k tomu, jenž spravoval jeho
dům : Uveď ty muže do domu a zab dobytče a připrav, neboť se mnou
budou jísti muži tito v poledne.
17 I učinil muž ten, jak byl řekl Josef a uvedl muže do domu Josefova.
18 Báli se však muži ti, že byli uvedeni do domu Josefova, a řekli: Pro ty
peníze, jež se dostaly prve zpět do vaků našich, jsme [sem] zavedeni, aby
se na nás obořil, přepadl nás a vzal nás za otroky i s našimi osly.
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`~ymiY"h-; lK' ^l. ytiaj'x'w> ^yn<p'l. wyTig>C;hiw>
`~yIm'[]p; hz< Wnb.v; hT'[-; yKi Wnh.m'h.m;t.hi aleWl yKi 10
tazO aApae !Ke-~ai ~h,ybia] laer'f.yI ~h,lea] rm,aYOw: 11
hx'n>mi vyail' WdyrIAhw> ~k,ylek.Bi #r,a'h' tr;m.ZImi Wxq. Wf[]
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~k,l' xL;viw> vyaih' ynEp.li ~ymix]r; ~k,l' !TeyI yD;v; laew> 14
yTil.kov' rv,a]K; ynIa]w: !ymiy"n>Bi-ta,w> rxea; ~k,yxia-] ta,
`yTil.k'v'
Wxq.l' @s,K-, hn<v.miW taZOh; hx'n>Mih-; ta, ~yvin"a]h' Wxq.YIw: 15
ynEp.li Wdm.[;Y:w: ~yIr;c.mi Wdr>YEw: WmquY"w: !miy"n>B-i ta,w> ~d'y"b.
`@seAy
AtyBe-l[; rv,a]l; rm,aYOw: !ymiy"n>B-i ta, ~T'ai @seAy ar>Y:w: 16
yTiai yKi !keh'w> xb;j, x;boj.W ht'y>B'h; ~yvin"a]h-' ta, abeh'
`~yIr'h\C'B; ~yvin"a]h' Wlk.ayO
vyaih' abeY"w: @seAy rm;a' rv,a]K; vyaih' f[;Y:w: 17
`@seAy ht'yBe ~yvin"a]h-' ta,
Wrm.aYOw: @seAy tyBe Wab.Wh yKi ~yvin"a]h' War>yYIw: 18
Wnx.n:a] hL'xiT.B; WnytexoT.m.a;B. bV'h; @s,K,h; rb;D-> l[;
Wnt'ao tx;q;l'w> Wnyle[' lPen:t.hil.W Wnyle[' lleGOt.hil. ~yaib'Wm
`Wnyremox-] ta,w> ~ydIb'[]l;

se na nás obořil, přepadl nás a vzal nás za otroky i s našimi osly.
19 I přistoupili k muži, který spravoval dům Josefův, a promluvili k
němu u vchodu domu.
20 A pravili: S dovolením, pane, přišli jsme ponejprve dolů nakoupit
potravy.
21 I přihodilo se, když jsme přišli na nocleh a rozvazovali své vaky, tu
peníze každého byly svrchu v jeho vaku, naše peníze dle váhy své, i
vracíme je ve svých rukou.
22 Také jiné peníze jsme přinesli v rukou svých, abychom nakoupili
potravy; nevíme, kdo vložil naše peníze do našich vaků. `
23 On k řekl: Bud'te klidní, nebojte se, Bůh váš a Bůh vašeho otce dal
vám skrytý poklad do vašich vaků,
peníze vaše mne došly. I vydal jim Šimana.
24 A uvedl muž ten lidi ty do domu Josefova, dal vody, aby si umyli
nohy své, a dal obroku pro jejich osly. 25 Oni (zatím) připravili dar, než
by přišel Josef v poledne, neboť byli slyšeli, že tam budou obědvati.
26 Když přišel Josef domů, přinesli mu dar, který měli ve svých rukou,
do síně a klaněli se mu [až] k zemi. 27 I ptal se jich, jak se mají; a řekl:
Zdráv-li jest váš starý otec, o němž jste mluvili? Živ-li jest ještě?
28 Řekli: Dobře se vede služebníku tvému, otci našemu, ještě jest živ, a
sklánějíce hlavy, klaněli se mu.
29 I pozdvihl oči své a spatřil Benjamina, bratra svého, syna své matky, i
řekl: Tento-li jest bratr váš nejmladší, o kterém jste:ke mně mluvili? I
řekl: Bůh ti dej milost svou, synu můj !
30 Tu pospíšil Josef, neboť vzplanulo nitro jeho k bratru svému a chtělo
se mu plakati, a vešed do pokoje, plakal tam.
31 Pak umyv tvář svou, vyšel a zdržoval se a pravil: Podávejte jídlo!
32 I podávali mu zvláště a jim zvláště a Egypťanům, kteří s ním jedli,
zvláště, neboť nemohou Egypťané jísti s Ebreji chleba, protože ošklivost
jest to Egyptským.
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`tyIB'h; xt;P,
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aB' ~k,P.s.K; ~k,ytexoT.m.a;B. !Amj.m; ~k,l' !t;n" ~k,ybia]
`!A[m.v-i ta, ~h,lea] aceAYw: yl'ae
~yIm-; !T,YIw: @seAy ht'yBe ~yvin"a]h-' ta, vyaih' abeY"w: 24
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W[m.v' yKi ~yIr'h\C'B; @seAy aAB-d[; hx'n>Mih-; ta, WnykiY"w: 25
`~x,l' Wlk.ayO ~v'-yKi
hx'n>Mih-; ta, Al W‚ybiY"w: ht'y>B;h; @seAy aboY"w: 26
`hc'r>a' Al-Wwx]T;v.YIw: ht'y>B'h; ~d'y"B-. rv,a]
!qeZ"h; ~k,ybia] ~Alv'h] rm,aYOw: ~Alv'l. ~h,l' la;v.YIw: 27
`yx' WNd,A[h; ~T,r>m;a] rv,a]
WdQ.YIw: yx' WNd,A[ Wnybia'l. ^D>b.[;l. ~Alv' Wrm.aYOw: 28
`ÎWWx]T;v.YIw:Ð ¿WxT;v.YIw:À
rm,aYOw: AMai-!B, wyxia' !ymiy"n>B-i ta, ar>Y:w: wyn"y[e aF'YIw: 29
~yhil{a/ rm;aYOw: yl'ae ~T,r>m;a] rv,a] !joQ'h; ~k,yxia] hz<h]
`ynIB. ^n>x.y"
vQeb;y>w: wyxia-' la, wym'x]r; Wrm.k.n-I yKi @seAy rhem;y>w: 30
`hM'v' &.b.YEw: hr'd>x;h; aboY"w: tAKb.li
`~x,l' Wmyfi rm,aYOw: qP;a;t.YIw: aceYEw: wyn"P' #x;r>YIw: 31
~ylik.aoh' ~yrIc.Mil;w> ~D'b;l. ~h,l'w> ADb;l. Al WmyfiY"w: 32
lkoa/l, ~yrIc.Mih; !Wlk.Wy al{ yKi ~D'b;l. ATai

33 Seděli pak .proti němu prvorozený podle prvorozenství svého a
mladší podle mladšího věku svého. I divili se muži ti vzájemně
34 Tu pak dal podati jídla od sebe k nim. Benjaminovi však dostalo se
pětkrát více než všem ostatním. I popíjeli s ním a byli opojeni u něho.

`~yIr'c.mil. awhi hb'[eAt-yKi ~x,l, ~yrIb.[ih-' ta,
Atr'[ic.Ki ry[iC'h;w> Atr'kob.Ki rkoB.h; wyn"p'l. Wbv.YEw: 33
`Wh[er-e la, vyai ~yvin"a]h' Whm.t.YIw:
!miy"n>Bi ta;f.m; br,Tew: ~h,lea] wyn"P' taeme taof.m; aF'YIw: 34
`AM[i WrK.v.YIw: WTv.YIw: tAdy" vmex' ~L'Ku taof.M;mi

Čtyřicátá čtvrtá kapitola
1 On pak rozkázal správci svého domu, řka : Naplň vaky mužů potravou,
kolik mohou unésti a vlož peníze každého na vrch do jeho vaku.
2 A můj pohár, pohár stříbrný, polož na vrch do vaku toho nejmladšího a
peníze jeho nákupu. A on. učinil dle řeči Josefovy, kterou byl mluvil.
3 Bylo jasné ráno a muži byli propuštěni, oni i s osly svými.
4 (Právě) vyšli z města a ještě nebyli daleko, tu pravil Josef ke správci
domu svého: Vstaň, pusť se za muži těmito a dohoně je, řekni jim: Proč
jste odplatili zlým za dobré?
5 Zda není to, z něhož pije pán můj, a z něhož věštbu věští, špatnost jste
provedli tím, co jste učinili.
6 A on je dohonil a promluvil k nim slova tato:
7 I pravili k němu: Proč mluví pán můj. takové řeči? Daleko budiž
služebníků tvých, aby co takového učinili.
8 Vždyt' peníze, které jsme nalezli na vrch vaků svých,
jsme zpět přinesli tobě ze země kenaanské. Jak bychom měli krásti z
domu pána tvého stříbra nebo zlata?
9 U koho to nalezeno bude ze služebníků tvých, ať zemře; a také my
budeme pánu mému služebníky.
10 Tu pravil: Tak tedy nyní podle slov vašich a se stane, ten u něhož to
bude nalezeno, bude mně služebníkem, vy pak budete prosti viny.
11 A oni spěšně složili každý vak svůj na zemi a rozvázali každý svůj
vak.
12 A on prohlížel. U nejstaršího počal a u nejmladšího skončil. I nalezl
se pohár ve vaku Benjaminově.

aLem; rmoale AtyBe-l[; rv,a-] ta, wc;y>w: WTT Genesis 44:
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hL,aeh' ~yrIb'D>K; ynIdoa] rBed;y> hM'l' wyl'ae Wrm.aYOw: 7
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`~ydIb'[]l; ynIdoal;
ATai aceM'yI rv,a] aWh-!K, ~k,yreb.dIk. hT'[-; ~G: rm,aYOw: 10
`~YIqin> Wyh.Ti ~T,a;w> db,[' yLi-hy<h.yI
WxT.p.YIw: hc'r>a' ATx.T;m.a-; ta, vyai WdrIAYw: Wrh]m;y>w: 11
`ATx.T;m.a; vyai

se pohár ve vaku Benjaminově.
13 Tu roztrhli šaty své a každý naložil břímě na svého osla a vrátili se do
města.
14 Tak přišel Juda i jeho bratří do domu Josefova - a on tam ještě byl - a
padli před ním k zemi .
15 I řekl jim Josef: Jaký jest to skutek, který jste učinili, což nevíte, že
muž jako jsem já, dovede věštiti?
16 Tu pravil Juda : Co máme říci pánu svému, co mluviti a čím se
ospravedlniti ? Bůh nalezl vinu služebníků tvých, tu jsme služebníci
pánu svému, jak my, tak on, v jehož ruce nalezen byl pohár.
17 On však pravil: Daleko mne budiž, abych tak učinil; ten muž, v jehož
ruce se pohár nalezl, ten bude mne služebníkem, vy však táhněte pokojně
nahoru k otci svému.
18 I přistoupil k němu Juda a řekl : Dovol',. pane můj, aby promluvil,
prosím, služebník tvůj slovo v uši pána svého a nechť nevzplane hněv
tvůj proti služebníku tvému, neboť tys jako farao.
19 Pán můj se tázal služebníků svých řka : Máte-li otce nebo bratra ?
20 I řekli jsme pánu svému: Máme otce starého s malým chlapcem stáří
jeho, a bratr jeho jest mrtev, tak zbyl on samotný po mateři své a otec
jeho ho miluje.
21 Tu řekl jsi k služebníkům svým: Přived'te ho dolů ke mně, abych
spočinul okem svým na něm.
22 My pak jsme řekli pánu svému: Nemůže hoch opustiti otce svého,
kdyby opustil otce svého, zemřel by onen.
23 Ty však pravil jsi k služebníkům svým: Nepřijde-li váš nejmladší
bratr s vámi, neuzříte více obličeje mého.
24 I stalo se, že vystoupivše ke služebníku tvému, otci mému, pověděli
jsme mu slova pána mého.
25 I pravil náš otec: jděte zase, nakupte nám trochu potravy.
26 Řekli jsme: Nemůžeme jíti dolů; bude-li nejmladší bratr náš s námi,
půjdeme dolů, neboť nemůžeme spatřiti tvář toho muže, není·li nejmladší
bratr náš s námi.

[;ybiG"h; aceM'YIw: hL'Ki !joQ'b;W lxehe lAdG"B; fPex;y>w: 12
`!miy"n>Bi tx;T;m.a;B.
`hr'y[ih' WbvuY"w: Armox-] l[; vyai smo[]Y:w: ~t'l{m.fi W[r>q.YIw: 13
~v' WNd,A[ aWhw> @seAy ht'yBe wyx'a,w> hd'Why> aboY"w: 14
`hc'r>a' wyn"p'l. WlP.YIw:
~t,yfi[] rv,a] hZ<h; hf,[]M;h-; hm' @seAy ~h,l' rm,aYOw: 15
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rBed;N-> hm; ynIdoal; rm;aNO-hm; hd'Why> rm,aYOw: 16
WNN<hi ^yd,b'[] !wO[-] ta, ac'm' ~yhil{a/h' qD'j;c.N-I hm;W
`Ady"B. [;ybiG"h; ac'm.n-I rv,a] ~G: Wnx.n:a-] ~G: ynIdoal; ~ydIb'[]
ac'm.nI rv,a] vyaih' tazO tAf[]me yLi hl'ylix' rm,aYOw: 17
~Alv'l. Wl[] ~T,a;w> db,[' yLi-hy<h.yI aWh Ady"B. [;ybiG"h;
@ `~k,ybia-] la,
^D>b.[; an"-rB,d;y> ynIdoa] yBi rm,aYOw: hd'Why> wyl'ae vG:YIw: 18
^Amk' yKi ^D,b.[;B. ^P.a; rx;y-I la;w> ynIdoa] ynEz>a'B. rb'd'
`h[or>p;K.
`xa'-Aa ba' ~k,l-' vyEh] rmoale wyd'b'[-] ta, la;v' ynIdoa] 19
!j'q' ~ynIquz> dl,y<w> !qez" ba' Wnl'-vy< ynIdoa-] la, rm,aNOw: 20
`Abhea] wybia'w> AMail. ADb;l. aWh rteW"YIw: tme wyxia'w>
`wyl'[' ynIy[e hm'yfia'w> yl'ae WhdurIAh ^yd,b'[-] la, rm,aTow: 21
wybia-' ta, bzO[]l; r[;N:h; lk;Wy-al{ ynIdoa-] la, rm,aNOw: 22
`tmew" wybia-' ta, bz:['w>
!joQ'h; ~k,yxia] dreyE al{-~ai ^yd,b'[-] la, rm,aTow: 23
`yn"P' tAar>li !Wpsito al{ ~k,T.ai
yreb.DI tae Al-dG<N:w: ybia' ^D>b.[-; la, Wnyli[' yKi yhiy>w: 24
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WnT'ai !joQ'h; Wnyxia' vyE-~ai td,r,l' lk;Wn al{ rm,aNOw: 26
!joQ'h; Wnyxia'w> vyaih' ynEP. tAar>li lk;Wn al{-yKi Wnd>r;y"w>

bratr náš s námi.
27 Tu pravil tvůj služebník, můj otec, k nám : Víte, že dva porodila mně
žena má
28 Jeden šel pryč ode mne; řekl jsem: Jistě rozsápán, rozsápán jest.
Neviděl jsem ho až dosud.
29 A vezmete-li i tohoto od tváře mé, a potká-li ho nehoda, pak přivedli
byste mé šediny v neštěstí do hrobu.
30 A ted', když přijdu k služebníku tvému, mému otci, a hoch nebude s
námi, - duše jeho spjata jest s duší jeho.
31 Tu se stane, když uvidí, že není tu hocha, umře, a služebníci tvoji
přivedli by šediny služebníka tvého, našeho otce se zármutkem do hrobu.
32 Neboť služebník tvůj se zaručil za hocha u otce svého, řka: Jestliže
ho nepřivedu k tobě, tedy hřešil jsem proti otci svému po všechny dni.
33 Nuž, zůstaň tedy služebník tvůj místo hocha jako služebník pánu
mému, a hoch nechť odejde nahoru s bratry svými.
34 - Neboť, jak mohu jí~ti nahoru k otci svému, když hoch není se
mnou, nemohl bych hleděti na neštěstí, jež potká otce mého.
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Kapitola čtyřicátá pátá
1Tu nemohl se Josef déle zdržeti před všemi, kteří kol něho stáli, i
zvolal; vyved'te každého ven ode mne ! Tak nestál nikdo u něho, když se
dal poznati Josef bratřím svým.
2 I propukl v hlasitý pláč. Slyšeli to Egypt'ané a slyšel to dům faraónův.
3 A Josef řekl bratřím svým : Já jsem Josef ! Zda žije ještě otec můj?
Nemohli však bratři jeho odpověděti mu, tak se ho zděsili.
4. Tu promluvil Josef k bratřím svým : Přistupte přece ke mně, i
přistoupili, Pravil pak: Já jsem Josef, bratr váš, kterého jste prodali do
Egypta.
5 A ted' nermuťte se, a nechť nepálí vás oči vaše, že jste mne sem
prodali, nebot' k zachování života mne poslal Bůh před vámi.
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prodali, nebot' k zachování života mne poslal Bůh před vámi.
6 Vždyť už dva roky jest hlad v zemi a ještě pět let [bude], co nebude ani
orání, ani sklízení.
7 I poslal mne Bůh před vámi, aby zachován byl zbytek vás v zemi, a
aby zachován byl život váš pro záchranu velikou.
8. A tak tedy ne vy poslali jste mne sem, nýbrž Bůh, a on učinil mne
otcem faraónovi a pánem celému domu jeho, a vládcem v celé zemi
egyptské.
9 Pospěšte a táhněte nahoru k otci mému, a řekněte k němu : Tak pravil
syn tvůj Josef, ustanovil mne Bůh pánem celému Egyptu, přijd' dolů ke
mně, neprodlévej.
10 Budeš bydleti v zemi Gošem a budeš blízko mne, ty a synové tvoji, i
děti synů tvých a brav tvůj a skot tvůj a všechno, co ti náleží:
11 A zaopatřím tě tam, neboť ještě pět let bude hlad, abys nestrádal ty a
dům tvůj a vše, co ti náleží.
12 Vždyť oči vaše vidí a oči mého bratra Benjamina, že ústa má to jsou,
která mluví k vám.
13 Povězte otci mému o vší slávě mé v Egyptě, a vše, co jste viděli, a
pospěšte si, a přiveďte otce mého sem.
14 I padl kolem krku Benjaminovi, bratru svému, a plakal, a Benjamin
plakal na jeho šíji.
15 Pak políbil všechny bratry své a plakal nad nimi, po. tom teprve
mluvili bratři jeho s ním
16 Zpráva slyšána byla v domě faraónově; říkalo se: přišli bratří
Josefovi. Milé to bylo faraónovi a služebníkům jeho.
17 I pravil pak farao k Josefovi : Řekni svým bratřím : To udělejte,
naložte na svůj dobytek, a táhněte, jděte do země Kenaan.
18 A vezměte svého otce a své rodiny a přijd'te ke mně, a já vám dám to
nejlepší, co má země egyptská, a budete požívati tuk země.
19 A tobě jest poručeno [abys jim řekl]; to učiňte: Vezměte ze země
egyptské vozy pro své děti a .pro své ženy a přivezte otce svého a
přijd'te.
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egyptské vozy pro své děti a .pro své ženy a přivezte otce svého a
přijd'te.
20 A oko vaše ar se neohlédá na vaše nářadí, neboť co má nejlepšího
celá země Egyptská, jest vaše.
21 I učinili tak synové Jisraélovi, a Josef dal jim vozy dle rozkazu
faraónova a dal jim také potravu na cestu.
22 Všem jim dal, každému sváteční šaty, Benjaminovi však dal tři sta
stříbrných a pět šatů svátečních.
23 A otci svému poslal rovněž tyto věci: deset oslů, nesoucích nejlepší
věci egyptské a deset oslic, nesoucích obilí a chléb a potravu pro otce na
cestu.
24 Pak propustil své bratry, i odtáhli; a řekl jim: Nevad'te se po cestě !
25 A vytáhli z Egypta a přišli do země kenaanské k Jakobovi, otci
svému.
26 A zvěstovali mu řkouce: Ještě Josef jest živ, a jest vládcem v celé
zemi egyptské. I ztrnulo srdce jeho, neboť jim nevěřil..
27 Vypravovali tedy mu všechna slova Josefova, jež byl promluvil k
nim, a on viděl vozy, které byl poslal Josef, aby ho přivezli, tu oživl duch
Jaakoba, otce jejich.
28 I řekl Jisraél: Dosti, .ještě Josef, syn můj, žije, půjdu a uzřím ho, než
zemru.
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Kapitola čtyřicátá šestá
1.Vytáhl tedy Jisraél se vším co měl, a přišel do Beršeby, a obětoval
oběti Bohu otce svého Jicchaka.
2 A Bůh mluvil k Jisraéli ve vidění nočním, [a pravil]: Jaakobe, Jaakobe!
A ten řekl: Tu jsem.
3 I řekl: Já jsem Bůh, Bůh otce tvého, neboj se sestoupiti do Egypta,
neboť národem velikým učiním tě tam.

aboY"w: Al-rv,a-] lk'w> laer'f.yI [S;YIw: WTT Genesis 46:
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neboť národem velikým učiním tě tam.
4 Já sestoupím s tebou do Egypta, a já také tě povedu vzhůru, a Josef
vloží ruku tvou na oči tvé.
5 Odebral se tedy Jaakob z Beršeby. A synové Jisraélovi vzali Jaakoba,
otce svého, a své děti a své ženy do vozů, které byl poslal farao, aby ho
přivezli,
6 a vzali svůj dobytek a svůj majetek, jehož nabyli v zemi kenaanské, a
přišli do Egypta, Jaakob a všecko potomstvo jeho s ním.
7 Syny své a syny synů svých s ním, dcery své a dcery synů svých a
všechno potomstvo své přivedl ssebou do Egypta.
8 A to jsou jména synů Jisraélových, přišedších do Egypta. Jaakob, a
synové jeho: Prvorozený Jaakobův:
9 Ruben. - A synové Rubenovi : Chanoch a Falu a Checron a Charmi.
10 Synové pak Šimonovi: Jemuel a Jamin a Ohad a Jachin a Cochar a
Šaul, syn ženy kananejské.
11 A synové Leviho : Geršon, Kehat a Merari.
12 A synové Júdovi : Ér a Onan a Šéla a Pérec a Zérach; zemřel však Er
a Onan v zemi kenaanské, i byli synové Pérecóvi : Checron a Chamul.
13 A synové Jisacharovi: Tola a Fuva a Job a Šimron.
14 A synové Zebulunovi: Sered a Elon a Jachleel.
15 To jsou synové Leini, které porodila Jaakobovi v Padan Araín a
[k tomu] Dina, dcera jeho, všech osob synů jeho a dcer jeho: třicet a tř.i.
16 A synové Gadovi : Cifjón a Chagi, Šuni a Ecbon, Eri a Arodi a Areli.
17 A synové Ašerovi: Jimna a Jišva a Jišvi a Bria i Serach, sestra jejich.
A synové Briovi: Cheber a Malkiel.
18 To jsou synové Zilpy, kterou dal Laban Lee, dceři své a ty porodila
Jaakobovi, šestnáct osob.
19 Synové Rachelini, ženy Jaakobovy : Josef a Benjamin.
20 A Josefovi narodili se v zemi egyptské [syrrové], které mu porodila
Asnat, dcera Potiferova, kněze Onského: Menaše a Efrajma.
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Asnat, dcera Potiferova, kněze Onského: Menaše a Efrajma.
21 A synové Benjaminovi : Bela a Becher a Ašbel, Gera a Naman, Echi
a Roš, Mupim a Chupim a Ard.
22 To jsou synové Raohelini, kteří se narodili Jaakobovi všech osob
čtrnáct.
23 A synové Danovi: Ghušim.
24 A synové Naftaliho: Jachcél a Guni a Jecer a Šilem.
25 To jsou synové Bilhy, kterou byl dal Laban Rachele, dceři své; tyto
porodila Jaakobovi, všech osob sedm.
26 Všech osob, jež přišly s Jaakobem do Egypta, které vyšly beder jeho
kromě žen synů Jákobových, všech osob [bylo] šedesát. a šest.
27 A [k tomu] synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě, dvě osoby;
všech osob domu Jaakobova, přišlých do Egypta, [tudíž ] sedmdesát.
28 Judu pak poslal napřed k Josefovi, aby podával zvěst před ním do
Gošenu, i přišli do země Gošen.
29 Zapřáhl pak Josef svůj vůz a jel vzhůru naproti Jisraéli, otci svému,
do Gošenu, a jak se mu zjevil, padl kolem krku jeho a plakal na šíji jeho
usedavě.
30 Pak pravil Jisraél k Josefovi: Ted' [rád] zemru, když jsem viděl tvou
tvář a že ještě žiješ.
31 Pak pravil Josef k bratřím svým a k domu otce svého: Pojedu a
zvěstuji faraónovi a řeknu mu: Bratři moji a rodina otce mého, kteří jsou
v zemi kenaanské, přišli ke mně.
32 A lidé ti jsou pastýři stáda, neboť chovali dobytek a svůj brav a. svůj
skot a vše co mají, přivezli s sebou.
33 A zavolá-li vás farao a řekne: Jaké jest zaměstnání vaše?
34 Řekněte: Pěstovali chov dobytka služebníci tvoji od svého mládí až
do nynějška, jak my, tak otcové naši, abyste [mohli] bydleti v zemi
Gošen, neboť Egyprané si hnusí každého pastýře bravu.
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Kapitola čtyřicátá sedmá
1 I přišel Josef a oznámil faraonovi : Řekl mu : Otec můj a bratři moji i
brav jejich a skot jejich; a vše, co mají, přišli ze země kanaánské, a hle,
jsou v zemi Góšen.
2 Z počtu pak svých bratří vzal pět mužů a postavil je před faraóna.
3 Tu pravil farao k jeho bratřím: jaké jest vaše zaměstnání, a oni řekli
faraónovi: pastýři .bravu jsou služebníci tvoji, jak my, tak otcové naši.
4 Řekli [dále] faraónovi abychom pohostinu byli v zemi, jsme přišli,
neboť není pastvy pro dobytek, který mají služebníci tvoji, neboť těžký
jest hlad v zemi Kenaanské a nyní, prosíme, aby směli bydleti služebníci
tvoji v zemi Góšen.
5 I promluvil farao k Josefovi, řka : Otec tvůj a bratři tvoji přišli k tobě.
6 Země egyptská před tebou jest; v nejlepší krajině země usaď otce
svého a bratry své, nechť bydlí v zemi Góšen;a víš-li, že jsou mezi nimi
zdatní muži, ustanovíš je
7 jako správce stád, jež mně náleží. - Přivedl pak Josef Jaakoba, otce
svého, a představil ho faraónovi, i pozdravil Jaakob faraóna, žehnaje mu.
8 I pravil farao k Jaakobovi : Kolik jest dní let života tvého?
9 Tu pravil Jaakob k faraónovi: Dnů let putování mého jest třicet a sto
let. Nečetné a zlé byly dni let života mého, a nedosáhly dnů let života
otců mých za dnů jejich putování
l0 I rozloučil se požehnáním Jaakob s faraónem a odešel od tváře
faraónovy. ,
11 Tak usadil Josef otce svého a bratry své a dal. jim vlastnictví v zemi
egyptské, ve výborné krajině země, v krajině Ramses, jak byl rozkázal
farao.
12 A Josef zaopatřil otce svého a bratry své a celý dům otce svého
chlebem podle [počtu] dětí.
13 A chleba nebylo v celé zemi, neboť těžký byl hlad velmi, a vyčerpána
byla země egyptská a země kenaanská hladem.
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byla země egyptská a země kenaanská hladem.
14 Josef však byl sebral všechno stříbro, jež se nalézalo v zemi egyptské
a v zemi kenaanské za prodejné zrní, které kupovali, Josef pak odvedl
peníze do domu faraonova.
15 I došly peníze v zemi egyptské a v zemi kenaanské, a všichni
Egypťané přišli k Josefovi řkouce: Dej nám chleba, proč máme zemříti
před tebou, když už není peněz.
16 I řekl Josef : Dejte svá stáda, a dám vám za vaše stáda, když už není
peněz.
17 Tedy přivedli svá stáda k Josefovi, a Josef dal jim chléb za koně a za
stáda bravu a stáda skotu a za osly, a opařil je chlebem za všechna stáda
jejich v onom roce.
18 I dovršen byl onen rok a přišli k němu v roce druhém a řekli mu :
Nebudeme tajiti před pánem svým, vždyť jest u konce stříbro, a stáda
dobytka propadla pánu našemu, nezbývá před pánem našim, leč tělo naše
a půda naše.
19 Proč máme , zahynouti před očima tvýma, jak my, tak půda naše, kup
nás a půdu naši za chléb, a budeme my a půda naše služebnými
faraónovými; dej semena, abychom zůstali na živu a nezemřeli a půda.,
aby nezpustla.
20 Tak koupil Josef celou půdu egyptskou pro faraóna, neboť prodávali
Egypťané každý pole své, neboť silně doléhal na ně hlad. tak dostala se
země faraónovi.
21 A lid převedl do měst, z jednoho konce hranic egyptských až na
druhý konec.
22 Jen země kněží nekoupil, neboť pevný příděl mají kněží od faraóna, a
jedí svůj pevný příděl, který jim byl dal
farao, proto neprodali půdy
své.
23 I řekl Josef k lidu: Hled'te, koupil jsem vás dnes a půdu vaši pro
faraóna, tu máte símě a zasévejte půdu.
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faraóna, tu máte símě a zasévejte půdu.
24 A až bude úroda, pak dáte pětinu faraónovi a čtyři díly budou vaše
pro osení na pole a pro potravu vaši a pro domácnosti vaše a pro děti
vaše.
25 Tu pravili: Tys nás udržel na živu, kéž nalezneme milost v očích
pána svého a budeme služebníci faraónovi !
26 Tak určil to Josef až do tohoto dne jako ustanovení pro půdu Egypta,
že pětinou náleží faraónovi, jen půda kněží samotná nebyla faraónova.
27 Jisraél pak přebýval v zemi egyptské, v krajině Góšen. Nabyli její
vlastnictví a byli plodní a rozmnožili se velice.
28 I žil Jaakob v zemi egyptské sedmnáct let, a bylo dnů Jaakobových,
let života jeho, sedm let a čtyřicet a sto let.
29 Když se přiblížily dni Jisraélovi, aby zemřel, tu zavolal syna svého
Josefa a řekl mu: Jestliže jsem nalezl milost v očích tvých, vlož ruku
svou pod bedro mé a prokaž mně lásku a věrnost, nepohřbi mne, prosím,
v Egyptě.
30 Až se uložím k otcům , svým, vynes mne z Egypta, a pohřbi mne v
hrobě jejich. Tu řekl on: Já učiním dle slova tvého.
31 On však řekl : Přísahej mně ! I přísahal mu. I sklonil se Jisraél k
hlavám lože.
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Kapitola čtyřicátá osmá
1 Stalo se pak po těchto událostech, že pověděno bylo Josefovi: Hle otec
tvůj jest nemocen. Tu vzal oba syny své s sebou, Menaše a Efrajima.
2 I bylo oznámeno Jaakobovi a pověděno: Hle, syn tvůj Josef přichází k
tobě; tu sebral své síly Jisraél a posadil se v posteli.
3 řekl pak Jaakob k Josefovi: Bůh všemohoucí zjevil se mi v Luz, zemi
kanaánské, a požehnal mně,
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4 a pravil ke mně: Hle, já tě učiním plodným a rozmnožím tě a učiním tě
obcí národů a dám zemi tuto potomstvu tvému po tobě jako vlastnictví
věčné.
5 A nyní (tedy) dva synové tvoji, kteří se narodili tobě v zemi egyptské,
než jsem přišel k tobě do Egypta, moji nechť jsou, Efrajim, a Menaše,
jako Ruben a Šimon bud'tež moji !
6 Však potomstvo tvé, které zplodíš po nich, bude tvoje, jménem svých
bratří budou nazváni ve svém dědictví.
7 A já - když jsem přišel z Padan, zemřela mně Ráchel v zemi Kanaán,
na cestě, když bylo ještě kus země, aby se přišlo do Efraty, - tam jsem ji
pohřbil na cestě do Efraty, to jest v Betlehem.
8 Uzřev pak Jisraél syny Josefovy; pravil: Kdož jsou tito?
9 Tu řekl Josef otci svému: Moji synové to jsou, které mně Bůh zde dal.
Tu pravil: Vezmi je přece ke mně, abych jim požehnal.
10 Oči Jisraélovy byly totiž mdlé stářím, nemohl viděti, i přiblížil mu je
a on je líbal a objímal je.
11 Pak pravil Jisraél k Josefovi : Spatřiti tvář tvou jsem nemyslel a ted'
dal mi viděti Bůh, [také] potomstvo tvé.
12 I vzal je Josef s kolenou jeho a poklonil se tváří [až] k zemi.
13 A Josef vzal je oba, Efrajima pravicí svou, k levici Jisraélově a
Menašeho levicí svou ku pravici Jisraélově a postavil je před ním.
14 Tu vztáhl Jisraél pravici svou a vložil ji na hlavu Efrajimovu, ač byl
mladší, a levici svou na hlavu Menašovu, úmyslně přeložil ruce své,
ačkoliv Menaše byl prvorozený.
15 Pak požehnal Josefovi a řekl : Bůh, před nímž kráčeli otcové moji,
Abraham a Jicchak, Bůh, jenž střežil mne odjakživa až do tohoto dne.
16 Posel boží, jenž vysvobodil mne ze všeho zla, požehnej těmto
hochům, a ar se v nich uchová jméno mé, a jméno mých otců Abrahama
a Jicchaka a ar se rozmnoží četně ve středu země.
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a Jicchaka a ar se rozmnoží četně ve středu země.
17 Když viděl Josef, že vložil otec jeho svou pravou ruku na hlavu
Efrajimovu, bylo to nelibým v očích jeho. I uchopil ruku otce svého, aby
ji přenesl s hlavy Efrajimovy na hlavu Menašeho.
18 A Josef pravil k otci svému : Ne tak, otče můj, neboť tento jest
prvorozený, vlož pravici svou na jeho hlavu.
19 Avšak otec jeho se zdráhal a pravil: Vím, synu můj,vím, - také on
bude národem. a také on bude veliký, avšak bratr jeho mladší bude nad
něho větší, a jeho potomstvo vzejde v hojnost národů.
20 I požehnal jim dne onoho, řka: Tebou žehnati bude Jisrael, říkaje: Ar
udělá tě Bůh jako Efrajima a jako Menašeho. Tak dal přednost
Efrajimovi před Menašem.
21 Pak pravil Jisraél k Josefovi: Hle, já umírám, však Bůh bude s vámi a
zase uvede vás do země otců vašich.
22 A já dám tobě o jeden díl výše nad bratry tvé, jejž vzal jsem z ruky
Emoritovy mečem svým a lukem , svým
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Kapitola čtyřicátá devátá
1 Povolal pak Jaakob syny své a pravil: Sejděte se a oznámím vám, co
vás potká v potomních dnech.
2 Shromážděte se a slyšte, synové Jaakobovi, poslyšte J israéle, otce
svého.
3 Rubene! Ty prvotino má, sílo má, mužnosti mé počátku. Vyvýšený
důstojenstvím a vyvýšený mocí !
4 Jak vody příval - nebudeš vyvýšen, neboť vstoupils na lože otce svého,
tenkráte znesvěcení jsi spáchal! Na lůžko mé vstoupil !
5 Šimon a Lévi, bratři, nástroje násilí jejich zbraně.
6 Do jejich rady nevcházej duše má, s jejich obcí nebud' za jedno hrdost
má! neboť v hněvu svém zabili muže a v svévoli ochromili býka.
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má! neboť v hněvu svém zabili muže a v svévoli ochromili býka.
7 Zlořečen hněv jejich, neboť jest prudký, a jejich vztek, neboť zatvrzelý
jest. Rozdělím je v Jaakobu a rozptýlím je v Jisraéli.
8 Judo, tobě holdujíce děkují bratři tvoji, ruka tvá na šíji nepřátel tvých,
klaní se tobě synové otce tvého.
9 Lvíče, Judo, z lupu, synu můj, jai vystoupil, choulí se, lehá si jako lev,
kdo by ho vydráždil, aby vstal.
10 Nevzdálí se žezlo od Judy a berla vlády od jeho nohou, až přijde Šílo
a jemu budou poslušní národové.")
11 Váže k vinnému kmenu oslátko své a k révě mládě oslice své, pere ve
víně oděv svůj a v krvi hroznů roucho své.
12 Zrudlé oči od vína a zuby bílé od mléka.
l3 Zebulun u břehu moře sídlí, u lodi přístaviště jest on a jeho bedro
opřeno o Sídon.
14 Jisachar, osel silných kostí, rozložený mezi ohradami.
15 Viděl odpočinutí, že jest dobré a zemi, že jest rozkošná, tu sklonil
rameno k nošení a stal se rabem poplatným.
16 Dan dá právo lidu svému, jak jen jeden z kmenů
17 Jisraéle. - Budeť Dan hadem podél cesty, zmijí na stezce, jež uštkne
kopyta koně; že jeho jezdec se skácí 18 zpět. - V pomoc tvou doufám, o
Hospodine !
19 Gad tíseň houfu jej tísní, však on v patách je zatlačí zpět.
20Ašer tučná jeho potrava jest, a lahůdky královské on
21 dává. - Naftáli, laň vypuštěná, poskytuje ladné řeči.
22 Mladá ratolest plodná jest Josef. Mladá ratolest plodná u pramene,
ratolesti se rozbíhají po zdi.
23 Ač roztrpčili ho a stříleli na něho a pronásledovali ho
24~ střelci, - přec zůstal v staré síle jeho luk, byla hbitýma ramena rukou
jeho: Z rukou mocného Jaakobova, odtamtud, od pastýře kmene
lsraele.
25 Od Boha otce tvého, ať pomůže tobě, a od. Všemohoucího, ar ti
žehná, požehnáním nebes shůry, požehnáním
hlubiny prostírající se
dole, požehnáním prsou a lůna.
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žehná, požehnáním nebes shůry, požehnáním
hlubiny prostírající se
dole, požehnáním prsou a lůna.
26 Požehnání otce tvého mocnější jsou nad požehnání rodičů mých, a
rozkoše pahorků věčných kéž přijdou na hlavu Josefovu a na témě
korunovaného mezi bratry svými:
27 Benjamin vlk dávící, zrána požívá lup a z večera rozdílí kořist.
28 Všichni tito jsou kmenové Jisraéle, dvanáct, a to jest, co mluvil k nim
otec jejich, i žehnal jim, každému podle jeho požehnání, jim žehnal.
29 A přikázal jim a řekl jim: Já budu shromážděn k lidu svému,
pochovejte mne k otcům mým, do jeskyně, jež jest na pozemku Efronově
Chetitského.
30 V jeskyni, která jest na pozemku Machpela, jež jest naproti Mamré, v
zemi kenaanské, kterýžto pozemek koupil Abraham od Efrona
Chetitského jako dědičné pohřebiště.
31 Tam pohřbili Abrahama a Sáru, ženu jeho, tam pohřbili Jicchaka a
Rivku, ženu jeho, a tam pohřbil jsem Leu.
32 Na pozemku nabytém i s jeskyní, která na něm jest [koupena] od synů
Chetitských.
33 Pak přestal Jaakob přikazovati synům svým a stáhl nohy své do lože a
skonal a byl shromážděn k lidu svému.
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Kapitola padesátá
1 Tu padl Josef na tvář otce svého a plakal nad ním a políbil ho.
2 Pak rozkázal Josef služebníkům svým, lékařům, aby nabalzamovali
jeho otce. I balzamovali lékaři Jisraele.
3 A uplynulo tím čtyřicet dní, nebor tol.ik dnů uplyrie balzamováním, tu
oplakávali ho Egypťané 70 dní.
4 Když uplynuly dny jeho oplakávání, tu řekl Josef k domu faraónovu
řka: Jestliže jsem nalezl milost v očích vašich, předneste přece před
ušima faraónovýma toto:

wyl'[' &.b.YEw: wybia' ynEP-. l[; @seAy lPoYIw: WTT Genesis 50:
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ušima faraónovýma toto:
5 Otec můj přísahou mne zavázal, řka: Hle, já umírám, v mém hrobě,
který jsem si vykopal v zemi kenaanské, tam mne pohřbi, a nyní, kéž
smím vystoupiti a pohřbíti otce svého, pak se vrátím.
6 Tu pravil farao: Vytáhni nahoru a pohřbi otce svého, jak tě přísahou
zavázal.
7 Tak vytáhl Josef, aby pohřbil otce svého, i vytáhli s ním všichni
služebníci faraónovi, starší jeho domu a všichni s starší země egyptské a všechna rodina Josefa a všichni jeho bratři a rodina jeho otce, jen své
děti a svůj brav a svůj skot zanechali v zemi Góšen.
9 Vystoupili s nimi jak vozy, tak jezdci, a byl to průvod velmi mohutný.
l0 Přišli pak až ke Goren-ha-atad [ku Bodláčímu Mlatu], který jest za
Jordánem, a naříkali tam nářkem velikým a velice žalostným, a tam
konal pro otce svého smutek sedmi dnů.
11 I viděl obyvatel země, totiž kenaanaký smutek v Goren-ha-atad [u
Bodtáčího Mlatu], tu pravili: Smutek mocný to mají Egyptští. Proto
nazvali jeho jméno Abel Micrajim [Smutek Egypta), kteréžto jest za
Jordánem.
12 Synové jeho však učinili s ním, tak jak jim byl přikázal.
13 Donesli ho synové jeho do země kenaanské a pohřbili ho v jeskyni na
pozemku Machpela, kterýžto pozemek byl koupil Abraham jako dědičné
pohřebiště od Efrona Chetitského, naprati Mamré.
14 Pak vrátil se Josef do Egypta, on a jeho bratři a všichni, kdož s ním
byli vytáhli, aby pohřbili jeho otce, když byli pohřbili jeho otce.
15 Vidouce pak bratři Josefovi, že zemřel jejich otec, řekli: Kdyby tak
zanevřel na nás Josef a zase oplatil nám všechno špatné, jež jame mu
učinili !
16 Vzkázali tedy Josefovi, řkouce : Otec tvůj přikázal před svou smrtí,
řka :
17 Tak mluvte k Josefovi: Ó, odpust přece provinění bratří svých a hřích
jejich, že zle tobě učinili, a nyní odpust, prosím, provinění služebníků
Boha otce tvého. Tu zaplakal Josef, když mu to bylo řečeno.
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Boha otce tvého. Tu zaplakal Josef, když mu to bylo řečeno.
18 Pak šli též bratři jeho a padli před ním a řekli: Hle, tu jsme, abychom
byli tvými služebníky.
19 Tu řekl ,jim Josef : Nebojte se, což na místě božím jsem já?
20 Ovšem, vy zamýšleli jste proti mně zlé, ale Bůh to myslel k dobru,
aby se uskutečnilo, jak dnes se děje, aby při životě zachován byl četný
lid.
21 A ted', nebojte se, já zaopatřím vás, a děti vaše. Tak těšil je a mluvil k
srdci jejich.
22 Bydlel pak Josef v Egyptě, on a rodina otce jeho, a živ byl Josef sto a
deset let.
23 A Josef viděl u Efrajima syny třetího pokolení, i synové Machirovi,
syna Menašeho, narodili se na kolenou Josefových.
24 Josef pravil ke svým bratřím . Já zemru, Bůh však
vzpomene na
vás, vzpomene a vyvede vás ze země této do země, kterou přísahou
slíbil Abrahamovi, Jicchakovi a Jakóbovi.
25 Pak zavázal přísahou Josef syny Jisraelovy, řka: Vzpomene,
vzpomene vás Bůh, pak vyneste vzhůru kosti mé odtud.
26 Tak zemřel Josef, stár sto a deset let, i balzamovali ho, a byl uložen
do rakve v Egyptě.
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