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Vajikra - Třetí kniha Mojžíšova 

 
 

 
Kapitola první 
 
1 Volal k Mošému a mluvil Hospodin k němu ze stanu úmluvy řka: 
2 Mluv k synům Jisraele a rci jim: Když někdo z vás chce: přinésti obět 
Hospodinu, z dobytka, ze skotu i z bravu  přinesete obět svou. 
3 Je-li obět jeho celoobětí ze skotu, samce zdravého ať přivede, ke 
vchodu stanu úmluvy jej přivede, ke svému'omilostnění před 
Hospodinem. 
4 Ať opře ruku svou o hlavu celooběti, tak bude milostivě přijata, aby 
mu zjednala očistu. 
5 Pak zařízne mladé dobytče před Hospodinem, i přinesou synové 
Aharonovi, kněží, krev a skropí krev na oltář(svrchu) vůkol, který jest u 
vchodu stanu úmluvy. 
6 Pak stáhne celoobět a rozdělí ji na její kusy. 
7 A synové Aharona, kněze, dají oheň na oltář a nastavějí dřeva nad 
ohněm. 
8 A synové Aharonovi, kněží, uspořádají kusy trupu, hlavu i tuk na 
dřevech, která jsou na ohni, jenž jest na oltáři  
9 A vnitřnosti jeho a nohy jeho umyje vodou, pak nechť dá dýmati kněz 
vše to na oltáři, jako celooběť zápalnou bohulibé vůně. 
10 I když bude obět jeho, (již dá) jako celooběť, z bravu  z ovcí nebo z 
koz, samce zdravého přivede 
11 a zařízne jej na boku oltáře na severní straně, před Hospodinem, a 
nechť kropí synové Aharonovi, kněži, krev jeho na oltář vůkol. 

 
  
 

wyl'ae hw"hy> rBed;y>w: hv,mo-la, ar'q.YIw: WTT Leviticus 1:1 

`rmoale d[eAm lh,aome 
 byrIq.y:-yKi ~d'a' ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 2 

 !aCoh;-!miW rq'B'h;-!mi hm'heB.h;-!mi hw"hyl; !B'r>q' ~K,mi 
`~k,n>B;r>q'-ta, WbyrIq.T; 

 WNb,yrIq.y: ~ymiT' rk'z" rq'B'h;-!mi AnB'r>q' hl'[o-~ai 3 

`hw"hy> ynEp.li Ancor>li Atao byrIq.y: d[eAm lh,ao xt;P,-la, 
`wyl'[' rPek;l. Al hc'r>nIw> hl'[oh' varo l[; Ady" %m;s'w> 4 

 !roh]a; ynEB. WbyrIq.hiw> hw"hy> ynEp.li rq'B'h; !B,-ta, jx;v'w> 5 

 bybis' x;Bez>Mih;-l[; ~D'h;-ta, Wqr>z"w> ~D'h;-ta, ~ynIh]Koh; 
`d[eAm lh,ao xt;P,-rv,a] 

`h'yx,t'n>li Ht'ao xT;nIw> hl'[oh'-ta, jyvip.hiw> 6 
 ~yci[e Wkr>['w> x;Bez>Mih;-l[; vae !heKoh; !roh]a; ynEB. Wnt.n"w> 7 

`vaeh'-l[; 
 varoh'-ta, ~yxit'N>h; tae ~ynIh]Koh; !roh]a; ynEB. Wkr>['w> 8 

`x;Bez>Mih;-l[; rv,a] vaeh'-l[; rv,a] ~yci[eh'-l[; rd,P'h;-ta,w> 
 lKoh;-ta, !heKoh; ryjiq.hiw> ~yIM'B; #x;r>yI wy['r'k.W ABr>qiw> 9 

s `hw"hyl; x;AxynI-x;yre hVeai hl'[o hx'Bez>Mih; 
 ~yZI[ih'-!mi Aa ~ybif'K.h;-!mi AnB'r>q' !aCoh;-!mi-~aiw> 10 

`WNb,yrIq.y: ~ymiT' rk'z" hl'[ol. 
 Wqr>z"w> hw"hy> ynEp.li hn"poc' x;Bez>Mih; %r,y< l[; Atao jx;v'w> 11 



 2 

nechť kropí synové Aharonovi, kněži, krev jeho na oltář vůkol. 
12 A rozdělí jej na díly jeho, hlavu jeho a tuk jeho a uspořádá je kněz na 
dřevech, která jsou na ohni, jenž jest oltáři. 
13 A vnitřnosti a nohy vypere vodou i obětuje kněz všechno , to, a dá 
dýmati na oltáři, celooběť (to) jest, zápalná, vůně bohulibé. 
14 A jestliže celoobětí ze ptactva jest obět jeho Hospodinu tedy ať 
přinese z hrdliček nebo z holoubat obět svou.  
15 I přinese ji kněz k oltáři a uštípne hlavu její a dá dýmati ji na oltáři, 
krev její však vymáčknuta budiž na stěnu oltáře. 
16 A odejme její vole s peřím jeho a hodí je vedle oltáře  na východ, na 
místo (kde je) popel. 
17 A natrhne ji v křídlech jejích, avšak neoddělí (jich), a dá dýmati ji 
kněz na oltáři na dřevech, která jsou nad ohněm, celooběť to jest, obět 
zápalná vůně bohulibé. 
 
Kapitola druhá 
1 Když někdo chce přinésti oběť moučnou Hospodinu; jadrná mouka 
budiž oběť jeho, nalije na ni olej a dá na ni kadidlo. 
2 I přinese ji k synům Aharanovým, kněžím, a vezme odtud  plnou hrst z 
její mouky jadrné a oleje jejího se vším  kadidlem jejím, i dá kněz (tuto) 
její připomínku  dýmati na oltáři jako oběť zápalnou bohulibé vůně. 
3 A co zbude z oběti moučné patří Aharonovi a synům jeh (věc) 
svatosvatá to jest ze zápalných obětí Hospodinových.   
4 Když přineseš (jako) moučnou oběť pečivo pece, z jadrné mouky 
budiž, koláče nekvašené, zadělané olejem a oplatky nekvašené potřené 
olejem. 
5 A je-li obětí tvou obět moučná (pečená) na (ploché) pánvi, z mouky 
jadrné, zadělané olejem, nekvašená budiž. 
6 Rozdrob ji na drobty a naleješ na ni olej, oběť moučná  (to) jest. 

`bybis' x;Bez>Mih;-l[; AmD'-ta, ~ynIh]Koh; !roh]a; ynEB. 
 %r;['w> Ard>Pi-ta,w> Avaro-ta,w> wyx't'n>li Atao xT;nIw> 12 

`x;Bez>Mih;-l[; rv,a] vaeh'-l[; rv,a] ~yci[eh'-l[; ~t'ao !heKoh; 
 !heKoh; byrIq.hiw> ~yIM'B; #x;r>yI ~yI[;r'K.h;w> br,Q,h;w> 13 

 x;xoynI x;yre hVeai aWh hl'[o hx'Bez>Mih; ryjiq.hiw> lKoh;-ta, 
@ `hw"hyl; 

 byrIq.hiw> hw"hyl; AnB'r>q' hl'[o @A[h'-!mi ~aiw> 14 

`AnB'r>q'-ta, hn"AYh; ynEB.-!mi Aa ~yrIToh;-!mi 
 ryjiq.hiw> Avaro-ta, ql;m'W x;Bez>Mih;-la, !heKoh; AbyrIq.hiw> 15 

`x;Bez>Mih; ryqi l[; Amd' hc'm.nIw> hx'Bez>Mih; 
 lc,ae Ht'ao %yliv.hiw> Ht'c'nOB. Ata'r>mu-ta, rysihew> 16 

`!v,D'h; ~Aqm.-la, hm'd>qe x;Bez>Mih; 
 !heKoh; Atao ryjiq.hiw> lyDIb.y: al{ wyp'n"k.bi Atao [S;viw> 17 

 hVeai aWh hl'[o vaeh'-l[; rv,a] ~yci[eh'-l[; hx'Bez>Mih; 
s `hw"hyl; x;xoynI x;yre 

 
 hw"hyl; hx'n>mi !B;r>q' byrIq.t;-yKi vp,n<w> WTT Leviticus 2:1 

`hn"bol. h'yl,[' !t;n"w> !m,v, h'yl,[' qc;y"w> AnB'r>q' hy<h.yI tl,so 
 al{m. ~V'mi #m;q'w> ~ynIh]Koh; !roh]a; ynEB.-la, Ha'ybih/w< 2 

 !heKoh; ryjiq.hiw> Ht'n"bol.-lK' l[; Hn"m.V;miW HT'l.S'mi Acm.qu 
`hw"hyl; x;xoynI x;yre hVeai hx'Bez>Mih; Ht'r'K'z>a;-ta, 

 ~yvid'q' vd,qo wyn"b'l.W !roh]a;l. hx'n>Mih;-!mi tr,t,ANh;w> 3 

s `hw"hy> yVeaime 
 tCom; tALx; tl,so rWNt; hpea]m; hx'n>mi !B;r>q' brIq.t; ykiw> 4 

s `!m,V'B; ~yxivum. tACm; yqeyqir>W !m,V,B; tl{WlB. 
 !m,V,b; hl'WlB. tl,so ^n<B'r>q' tb;x]M;h;-l[; hx'n>mi-~aiw> 5 

`hy<h.ti hC'm; 
s `awhi hx'n>mi !m,v' h'yl,[' T'q.c;y"w> ~yTiPi Ht'ao tAtP' 6 
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7. A je-li obětí tvou moučná obět v hrnci, z mouky jadrné v oleji 
připravena budiž. 
8 A přineseš obět moučnou, která udělána bude z těchto ; věcí 
Hospodinu, i přinesou ji ke knězi, a (ten) podá ji k oltáři. 
9 A kněz odzdvihne z oběti moučné její úděl připomínku a dá dýmati jej 
na oltáři, (jako) oběť zápalnou bohulibé vůně. 
10 Což pak zbude z moučné oběti, (patří) Aharonovi a synům jeho, 
svatosvaté jest ze zápalných obětí Hospodinových. 
11 žádná moučná oběť, kterou přinášíte Hospodinu, nebudiž připravena s 
kvasem, neboť ze žádného kvasu a ze žádného medu nesmíte páliti 
zápalnou oběť Hospodinu. 
12 Jako oběť prvotin budete je přinášeti Hospodinu,avšak  na oltář 
nesmějí přijíti k vůni příjemné. 
13 Všechnu obětní součást oběti moučné solí osolíš a nedáš scházeti soli 
smlouvy Boha svého u své oběti moučné; při každé své oběti podá soli. 
14 Když však přineseš moučnou oběť z prvotin Hospodinu klasy pražené 
ohněm, tluč (obilní) z nových plodin, (z toho) přineseš moučnou obět 
prvotin svých. 
15 A dáš na ni olej a nakladeš na ni kadidlo, jeť to oběť moučná.  
16 A dá dýmati kněz její úděl připomenutí z tluče obilní její  a z oleje 
jejího se vším jejím kadidlem jako zápalnou oběť Hospodinu. 
 
Kapitola třetí 
1 A když bude obětí (hodu) míru obět jeho (a) přinese ji ze skotu, (to co 
přinese), ať samce nebo samici, zdravé  (to) musí přinésti před 
Hospodina. 
2 A opře ruku svou o hlavu oběti své a zařízne ji u vchodu stanu úmluvy 
a kropiti budou synové Aharonovi, kněží  krev na oltář vůkol. 
3 Pak obětovati bude z oběti (hodu) míru jako zápalnou obět Hospodinu 
tuk, jenž kryje vnitřnosti a všechen tuk který jest na vnitřnostech 

`hf,['Te !m,V,B; tl,so ^n<B'r>q' tv,x,r>m; tx;n>mi-~aiw> 7 
 hw"hyl; hL,aeme hf,['yE rv,a] hx'n>Mih;-ta, t'abehew> 8 

`x;Bez>Mih;-la, Hv'yGIhiw> !heKoh;-la, Hb'yrIq.hiw> 
 ryjiq.hiw> Ht'r'K'z>a;-ta, hx'n>Mih;-!mi !heKoh; ~yrIhew> 9 

`hw"hyl; x;xoynI x;yre hVeai hx'Bez>Mih; 
 ~yvid'q' vd,qo wyn"b'l.W !roh]a;l. hx'n>Mih;-!mi tr,t,ANh;w> 10 

`hw"hy> yVeaime 
 #mex' hf,['te al{ hw"hyl; WbyrIq.T; rv,a] hx'n>Mih;-lK' 11 

`hw"hyl; hV,ai WNM,mi Wryjiq.t;-al{ vb;D>-lk'w> raof.-lk' yKi 
 x;Bez>Mih;-la,w> hw"hyl; ~t'ao WbyrIq.T; tyviare !B;r>q' 12 

`x;xoynI x;yrel. Wl[]y:-al{ 
 xl;m, tyBiv.t; al{w> xl'm.Ti xl;M,B; ^t.x'n>mi !B;r>q'-lk'w> 13 

 byrIq.T; ^n>B'r>q'-lK' l[; ^t,x'n>mi l[;me ^yh,l{a/ tyrIB. 
s `xl;m, 

 vaeB' yWlq' bybia' hw"hyl; ~yrIWKBi tx;n>mi byrIq.T;-~aiw> 14 

`^yr,WKBi tx;n>mi tae byrIq.T; lm,r>K; fr,G< 
`awhi hx'n>mi hn"bol. h'yl,[' T'm.f;w> !m,v, h'yl,[' T't;n"w> 15 

 l[; Hn"m.V;miW Hf'r>GImi Ht'r'K'z>a;-ta, !heKoh; ryjiq.hiw> 16 

@ `hw"hyl; hV,ai Ht'n"bol.-lK' 
 

 
 

 rq'B'h;-!mi ~ai AnB'r>q' ~ymil'v. xb;z<-~aiw> WTT Leviticus 3:1 

 ynEp.li WNb,yrIq.y: ~ymiT' hb'qen>-~ai rk'z"-~ai byrIq.m; aWh 
`hw"hy> 

 d[eAm lh,ao xt;P, Ajx'v.W AnB'r>q' varo-l[; Ady" %m;s'w> 2 

`bybis' x;Bez>Mih;-l[; ~D'h;-ta, ~ynIh]Koh; !roh]a; ynEB. Wqr>z"w> 
 bl,xeh;-ta, hw"hyl; hV,ai ~ymil'V.h; xb;Z<mi byrIq.hiw> 3 
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tuk, jenž kryje vnitřnosti a všechen tuk který jest na vnitřnostech 
4 a obě ledviny a tuk, který jest na nich, který jest na slabinách, a lalok 
na játrech; u ledvin oddělí jej. 
5 A dají to dýmati synové Aharonovi na oltáři, na celooběti, která jest na 
dřevech, jež jsou nad ohněm, oběť zápalná bohulibé vůně. 
6 Je-li pak jeho obět (hodu) míru pro Hospodina z bravu  cokoli přinese, 
ať samce nebo samici, zdravé to musí přinésti. 
7 Jestliže ovci přináší jako obět svou nechť přinese ji před Hospodina 
8 a opře ruku svou o hlavu oběti své a zařízne ji před stanem úmluvy i 
skropí synové Aharonovi krev její na oltáři vůkol. 
9 Pak přinese z oběti hodu míru v obět zápalnou Hospodinu  tuk její, celý 
ocas, u páteře jej odejme a tuk, jenž za vnitřnosti a všechen tuk, jenž jest 
na vnitřnostech, , , 
10 a obě ledviny a tuk, který jest na nich, který je na slabinách, a lalok na 
játrech; u ledvin odejme jej 
11 s dá to dýmati kněz na oltáři v zápalný hod obětní Hospodinu. 
12 A jestliže jest koza obětí jeho, nechť přinese ji před Hospodina. 
13 A opře ruku svou o hlavu její a zařízne ji před stanem  úmluvy, a 
kropiti budou synové Aharonovi krev její i oltář vůkol. 
14 A přinese z ní obět svou v zápalnou obět Hospodinu, tuk kryjící 
vnitřnosti, a všechen tuk, který jest na vnitřnostech. 
15 A obě ledviny a tuk, který jest na nich, který je na slabinách a lalok na 
játrech; u ledvin odejme jej. 
16 A dá je dýmati kněz na oltáři v obětní hod zápalný ve vůni libou; 
všechen tuk Hospodinu!  
17 Ustanovením věčným (budiž) pro pokolení vaše ve všech bydlištích 
vašich: žádného tuku a žádné krve nepožijete . 
 

`br,Q,h;-l[; rv,a] bl,xeh;-lK' taew> br,Q,h;-ta, hS,k;m.h; 
 rv,a] !h,le[] rv,a] bl,xeh;-ta,w> tyOl'K.h; yTev. taew> 4 

 tAyl'K.h;-l[; dbeK'h;-l[; tr,t,YOh;-ta,w> ~ylis'K.h;-l[; 
`hN"r,ysiy> 

 rv,a] hl'[oh'-l[; hx'Bez>Mih; !roh]a;-ynEb. Atao Wryjiq.hiw> 5 

@ `hw"hyl; x;xoynI x;yre hVeai vaeh'-l[; rv,a] ~yci[eh'-l[; 
 Aa rk'z" hw"hyl; ~ymil'v. xb;z<l. AnB'r>q' !aCoh;-!mi-~aiw> 6 

`WNb,yrIq.y: ~ymiT' hb'qen> 
 ynEp.li Atao byrIq.hiw> AnB'r>q'-ta, byrIq.m;-aWh bf,K,-~ai 7 

`hw"hy> 
 lh,ao ynEp.li Atao jx;v'w> AnB'r>q' varo-l[; Ady"-ta, %m;s'w> 8 

`bybis' x;Bez>Mih;-l[; AmD'-ta, !roh]a; ynEB. Wqr>z"w> d[eAm 
 hy"l.a;h' ABl.x, hw"hyl; hV,ai ~ymil'V.h; xb;Z<mi byrIq.hiw> 9 

 hS,k;m.h; bl,xeh;-ta,w> hN"r,ysiy> hc,['h, tM;[ul. hm'ymit. 
`br,Q,h;-l[; rv,a] bl,xeh;-lK' taew> br,Q,h;-ta, 

 rv,a] !h,le[] rv,a] bl,xeh;-ta,w> tyOl'K.h; yTev. taew> 10 

`hN"r,ysiy> tyOl'K.h;-l[; dbeK'h;-l[; tr,t,YOh;-ta,w> ~ylis'K.h;-l[; 
@ `hw"hyl; hV,ai ~x,l, hx'Bez>Mih; !heKoh; Aryjiq.hiw> 11 

`hw"hy> ynEp.li AbyrIq.hiw> AnB'r>q' z[e ~aiw> 12 
 lh,ao ynEp.li Atao jx;v'w> Avaro-l[; Ady"-ta, %m;s'w> 13 

`bybis' x;Bez>Mih;-l[; AmD'-ta, !roh]a; ynEB. Wqr>z"w> d[eAm 
 bl,xeh;-ta, hw"hyl; hV,ai AnB'r>q' WNM,mi byrIq.hiw> 14 

`br,Q,h;-l[; rv,a] bl,xeh;-lK' taew> br,Q,h;-ta, hS,k;m.h; 
 rv,a] !h,le[] rv,a] bl,xeh;-ta,w> tyOl'K.h; yTev. taew> 15 

`hN"r,ysiy> tyOl'K.h;-l[; dbeK'h;-l[; tr,t,YOh;-ta,w> ~ylis'K.h;-l[; 
 x;xoynI x;yrel. hV,ai ~x,l, hx'Bez>Mih; !heKoh; ~r'yjiq.hiw> 16 

`hw"hyl; bl,xe-lK' 
 bl,xe-lK' ~k,ytebov.Am lkoB. ~k,yterodol. ~l'A[ tQ;xu 17 
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Kapitola čtvrtá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Mluv k synům Jisraele řka: Když někdo zhřeší z nedopatření proti 
čemukoli, o čem přikázal Hospodin, aby činěno nebylo, a učiní něco z 
toho: 
3 jestliže by kněz, který byl pomazán, zhřešil, zavinil hřích lidu, tedy 
obětovati bude za hřích svůj, kterým hřešil, býčka zdravého Hospodinu v 
obět hříchu. 
4 I přivede býka ke vchodu stanu úmluvy před Hospodina a opře ruku 
svou o hlavu býka a zařízne býka před Hospodinem. 
5 Pak vezme kněz, který byl pomazán, z krve býka a vnese ji do stanu 
úmluvy. 
6 A kněz smočí prst svůj do krve a kropiti bude  sedmkráte před 
Hospodinem před oponu svatyně. 
7 A kněz dá z krve na rohy oltáře pro kadidlo z koření který stojí před 
Hospodinem ve stanu úmluvy, a všechnu ostatní krev býkovu vylije na 
spodek oltáře celoobětního, který stojí u vchodu stanu úmluvy. 
8 A všechen tuk býka k oběti za hřích oddělí z něho,  který přikrývá 
vnitřnosti, a všechen tuk, který jest na vnitřnostech. 
9 A obě ledviny a tuk, který jest na nich, který je na jest na slabinách, a 
Ialok na játrech; u ledvin odejme jej,   
10 jako se odděluje od dobytčete pro obět hodu míru a to dýmati kněz na 
oltáři celoobětním. 
11 Kůži však býka a všechno jeho maso s hlavou jeho a nohama jeho a 
jeho vnitřnosti a jeho výkal, 
12 [tedy] celého býka dá vynésti ven z tábora na místo čisté, kdež bývá 
vysypáván popel, a spálí jej na dřevech v ohni; na popelišti budiž spálen. 

@ `Wlkeato al{ ~D'-lk'w> 
 

 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 4:1 

 hg"g"v.bi aj'x/t,-yKi vp,n< rmoale laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 2 

`hN"heme tx;a;me hf'['w> hn"yf,['te al{ rv,a] hw"hy> twOc.mi lKomi 
 l[; byrIq.hiw> ~['h' tm;v.a;l. aj'x/y< x;yviM'h; !heKoh; ~ai 3 

`taJ'x;l. hw"hyl; ~ymiT' rq'B'-!B, rP; aj'x' rv,a] AtaJ'x; 
 hw"hy> ynEp.li d[eAm lh,ao xt;P,-la, rP'h;-ta, aybihew> 4 

 ynEp.li rP'h;-ta, jx;v'w> rP'h; varo-l[; Ady"-ta, %m;s'w> 
`hw"hy> 

 lh,ao-la, Atao aybihew> rP'h; ~D;mi x;yviM'h; !heKoh; xq;l'w> 5 

`d[eAm 
 [b;v, ~D'h;-!mi hZ"hiw> ~D'B; A[B'c.a,-ta, !heKoh; lb;j'w> 6 

`vd,Qoh; tk,roP' ynEP.-ta, hw"hy> ynEp.li ~ymi['P. 
 ~yMiS;h; tr,joq. xB;z>mi tAnr>q;-l[; ~D'h;-!mi !heKoh; !t;n"w> 7 

 %Pov.yI rP'h; ~D;-lK' taew> d[eAm lh,aoB. rv,a] hw"hy> ynEp.li 
`d[eAm lh,ao xt;P,-rv,a] hl'[oh' xB;z>mi dAsy>-la, 

 bl,xeh;-ta, WNM,mi ~yrIy" taJ'x;h; rP; bl,xe-lK'-ta,w> 8 

`br,Q,h;-l[; rv,a] bl,xeh;-lK' taew> br,Q,h;-l[; hS,k;m.h; 
 rv,a] !h,yle[] rv,a] bl,xeh;-ta,w> tyOl'K.h; yTev. taew> 9 

 tAyl'K.h;-l[; dbeK'h;-l[; tr,t,YOh;-ta,w> ~ylis'K.h;-l[; 
`hN"r,ysiy> 

 !heKoh; ~r'yjiq.hiw> ~ymil'V.h; xb;z< rAVmi ~r;Wy rv,a]K; 10 

`hl'[oh' xB;z>mi l[; 
 wy['r'K.-l[;w> Avaro-l[; Arf'B.-lK'-ta,w> rP'h; rA[-ta,w> 11 

`Avr>piW ABr>qiw> 
 ~Aqm'-la, hn<x]M;l; #Wxmi-la, rP'h;-lK'-ta, ayciAhw> 12 
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vysypáván popel, a spálí jej na dřevech v ohni; na popelišti budiž spálen. 
13 Jestliže celá obec Jisraele pobloudila a ujde věc očím obce učinili 
něco ze všeho, co dle příkazů Hospodinových nemá býti činěno a 
provinili se 
14 a pak poznáno bylo prohřešení, kterým zhřešili, tak obětovati bude 
obec býčka v obět za hřích a přivedou jej před. stan úmluvy. 
15 A starší obce oprou ruce své o hlavu býka před Hospodinem, a 
zaříznut budiž býk před Hospodinem. 
16 I vnese kněz pomazaný z krve býka do stanu úmluvy. 
17 A kněz omočí prst svůj krví a kropí [jí] sedmkráte před Hospodinem 
před oponu. 
18 A z [téže] krve dá na rohy oltáře, který jest před Hospodinem, který 
jest ve stanu úmluvy a všechnu [ostatní]  krev vylije ke spodku oltáře 
celoobětního, který jest  u vchodu stanu úmluvy. 
19 Všechen tuk jeho pak oddělí z něho a dá jej dýmati na oltáři. 
20 A učiní s býkem, jako byl učinil s býkem oběti za hřích;~ tak učiní s 
ním a [tak] zjedná jim kněz očistu, a bude jim  odpuštěno  
21 a dá vynésti býka ven z tábora a spálí jej, jako byl spálen předešlý 
býk, obět za hřích obce to jest. 
22 Zhřeší-li [však] kníže, že učinil něco ze všeho, co dle příkazů 
Hospodina, Boha jeho, nemá býti činěno [a to]  nevědomky a [tak] se 
provinil, 
23 anebo stal se mu vědomým hřích jeho, jímž byl hřešil, tak přivede 
obět svou, kozla, samce, zdravého 
24 a opře ruku svou o hlavu kozla a zařízne jej na místě kde bývá 
zaříznuta celoobět před Hospodinem, obět za hřích to jest. 
25 A kněz nabere z krve oběti za hřích prstem svým a na rohy oltáře 
celoobětního a [ostatní] krev její vylije spodku oltáře celoobětního. 

 vaeB' ~yci[e-l[; Atao @r;f'w> !v,D,h; %p,v,-la, rAhj' 
@ `@reF'yI !v,D,h; %p,v,-l[; 

 ynEy[eme rb'D' ~l;[.n<w> WGv.yI laer'f.yI td;[]-lK' ~aiw> 13 

 hn"yf,['te-al{ rv,a] hw"hy> twOc.mi-lK'mi tx;a; Wf['w> lh'Q'h; 
`Wmvea'w> 

 lh'Q'h; WbyrIq.hiw> h'yl,[' Waj.x' rv,a] taJ'x;h; h['d>Anw> 14 

`d[eAm lh,ao ynEp.li Atao Waybihew> taJ'x;l. rq'B'-!B, rP; 
 ynEp.li rP'h; varo-l[; ~h,ydey>-ta, hd'[eh' ynEq.zI Wkm.s'w> 15 

`hw"hy> ynEp.li rP'h;-ta, jx;v'w> hw"hy> 
`d[eAm lh,ao-la, rP'h; ~D;mi x;yviM'h; !heKoh; aybihew> 16 
 ~ymi['P. [b;v, hZ"hiw> ~D'h;-!mi A[B'c.a, !heKoh; lb;j'w> 17 

`tk,roP'h; ynEP. tae hw"hy> ynEp.li 
 hw"hy> ynEp.li rv,a] x;Bez>Mih; tnOr>q;-l[; !TeyI ~D'h;-!miW 18 

 dAsy>-la, %Pov.yI ~D'h;-lK' taew> d[eAm lh,aoB. rv,a] 
`d[eAm lh,ao xt;P,-rv,a] hl'[oh' xB;z>mi 

`hx'Bez>Mih; ryjiq.hiw> WNM,mi ~yrIy" ABl.x,-lK' taew> 19 
 AL-hf,[]y: !Ke taJ'x;h; rp;l. hf'[' rv,a]K; rP'l; hf'['w> 20 

`~h,l' xl;s.nIw> !heKoh; ~h,le[] rP,kiw> 
 Atao @r;f'w> hn<x]M;l; #Wxmi-la, rP'h;-ta, ayciAhw> 21 

@ `aWh lh'Q'h; taJ;x; !AvarIh' rP'h; tae @r;f' rv,a]K; 
 hw"hy> twOc.mi-lK'mi tx;a; hf'['w> aj'x/y< ayfin" rv,a] 22 

`~vea'w> hg"g"v.Bi hn"yf,['te-al{ rv,a] wyh'l{a/ 
 aybihew> HB' aj'x' rv,a] AtaJ'x; wyl'ae [d;Ah-Aa 23 

`~ymiT' rk'z" ~yZI[i ry[if. AnB'r>q'-ta, 
 ~Aqm.Bi Atao jx;v'w> ry[iF'h; varo-l[; Ady" %m;s'w> 24 

`aWh taJ'x; hw"hy> ynEp.li hl'[oh'-ta, jx;v.yI-rv,a] 
 tnOr>q;-l[; !t;n"w> A[B'c.a,B. taJ'x;h; ~D;mi !heKoh; xq;l'w> 25 

`hl'[oh' xB;z>mi dAsy>-la, %Pov.yI AmD'-ta,w> hl'[oh' xB;z>mi 
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26 A všechen tuk její dá dýmati na oltáři jako tuk obět hodu míru, tak 
zjedná mu kněz očistu za hřích jeho odpuštěno mu bude. 
27 Zhřeší-li však někdo z lidu země nevědomky, čině něco z toho, o čem 
přikázal Hospodin, že nemá býti činěno,a proviní se, 
28 anebo stal se mu vědomým hřích jeho, jímž byl zhřešil, tak přivede v 
obět svou: kozu zdravou, samici, za hřích svůj, kterým byl zhřešil. 
29 A opře ruku svou o hlavu oběti za hřích s zařízne obět za hřích na 
místě pro celoobět. 
30 I vezme kněz z krve její prstem svým a dá na rohy oltáře celoobětního 
a všechnu (ostatní) krev její vylije ke spodku oltáře. 
31 A všechen tuk její odejme, jako byl odňat tuk  oběti [hodu] míru, a dá 
to dýmati kněz na oltáři ve vůni bohulibou, tak zjedná mu kněz očistu a 
bude mu odpuštěno. 
32 Přivede-li však ovci jako svou obět za hřích, ať samici zdravou 
přivede. 
33 A opře ruku svou o hlavu oběti za hřích a zařízne ji v obět za hřích, na 
místě, kde bývá zaříznuta celoobět.  
34 A kněz nabere z krve oběti za hřích prstem svým a dá na rohy oltáře 
celoobětního a všechnu [ostatní] krev její vylije ke spodku oltáře. 
35 A všechen tuk její odejme, jako byl odňat tuk ovce z oběti [hodu] 
míru, a dá to dýmati kněz na oltáři u zápalných obětí Hospodinových; tak 
zjedná mu kněz očistu za hřích jeho, jímž byl zhřešil, a odpuštěno mu 
bude. 
 
Kapitola pátá 
1 A když někdo zhřeší, že slyše hlas zapřísáhnutí - a může býti svědkem, 
ať viděl, ať zvěděl, - neoznámí to však a [tak] nese vinu svou, 
2 nebo někdo, kdo se dotkne jakékoli věci nečisté nebo zdechliny zvěře 
nečisté nebo zdechliny dobytka nečistého nebo zdechliny plazu 
nečistého, aniž by si byl toho vědom, a tak se stal nečistým a vinným 

 ~ymil'V.h; xb;z< bl,xeK. hx'Bez>Mih; ryjiq.y: ABl.x,-lK'-ta,w> 26 

@ `Al xl;s.nIw> AtaJ'x;me !heKoh; wyl'[' rP,kiw> 
 Ht'fo[]B; #r,a'h' ~[;me hg"g"v.bi aj'x/T, tx;a; vp,n<-~aiw> 27 

`~vea'w> hn"yf,['te-al{ rv,a] hw"hy> twOc.Mimi tx;a; 
 AnB'r>q' aybihew> aj'x' rv,a] AtaJ'x; wyl'ae [d;Ah Aa 28 

`aj'x' rv,a] AtaJ'x;-l[; hb'qen> hm'ymiT. ~yZI[i tr;y[if. 
 taJ'x;h;-ta, jx;v'w> taJ'x;h; varo l[; Ady"-ta, %m;s'w> 29 

`hl'[oh' ~Aqm.Bi 
 xB;z>mi tnOr>q;-l[; !t;n"w> A[B'c.a,B. Hm'D'mi !heKoh; xq;l'w> 30 

`x;Bez>Mih; dAsy>-la, %Pov.yI Hm'D'-lK'-ta,w> hl'[oh' 
 xb;z< l[;me bl,xe rs;Wh rv,a]K; rysiy" HB'l.x,-lK'-ta,w> 31 

 hw"hyl; x;xoynI x;yrel. hx'Bez>Mih; !heKoh; ryjiq.hiw> ~ymil'V.h; 
@ `Al xl;s.nIw> !heKoh; wyl'[' rP,kiw> 

 hm'ymit. hb'qen> taJ'x;l. AnB'r>q' aybiy" fb,K,-~aiw> 32 

`hN"a,ybiy> 
 Ht'ao jx;v'w> taJ'x;h; varo l[; Ady"-ta, %m;s'w> 33 

`hl'[oh'-ta, jx;v.yI rv,a] ~Aqm.Bi taJ'x;l. 
 tnOr>q;-l[; !t;n"w> A[B'c.a,B. taJ'x;h; ~D;mi !heKoh; xq;l'w> 34 

`x;Bez>Mih; dAsy>-la, %Pov.yI Hm'D'-lK'-ta,w> hl'[oh' xB;z>mi 
 xb;Z<mi bf,K,h;-bl,xe rs;Wy rv,a]K; rysiy" hB'l.x,-lK'-ta,w> 35 

 hw"hy> yVeai l[; hx'Bez>Mih; ~t'ao !heKoh; ryjiq.hiw> ~ymil'V.h; 
@ `Al xl;s.nIw> aj'x'-rv,a] AtaJ'x;-l[; !heKoh; wyl'[' rP,kiw> 

 
 

 
 aWhw> hl'a' lAq h['m.v'w> aj'x/t,-yKi vp,n<w> WTT Leviticus 5:1 

`AnwO[] af'n"w> dyGIy: aAl-~ai [d'y" Aa ha'r' Aa d[e 
 hY"x; tl;b.nIb. Aa amej' rb'D'-lk'B. [G:Ti rv,a] vp,n< Aa 2 
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nečistého, aniž by si byl toho vědom, a tak se stal nečistým a vinným 
3 anebo jestliže se dotkne nečistoty člověka, jakékoli nečistoty, kterouž 
se [člověk] znečišťuje, aniž si je toho vědom, a pak si uvědomí, že jest 
vinen, 
4 anebo jestliže někdo přisahá, pronášeje rty, [že bude] zle nebo dobře 
činiti [a to] o jakékoli věci, o níž člověk může přisahati, aniž si byl toho 
vědom, a pak si uvědomí, že jest vinen jednou z těchto věcí, 
5 budiž, když se proviní jednou z těch věcí, nechť vyzná [hřích], jímž se 
prohřešil 
6 a a+t přivede pokutu svou Hospodinu, za hřích svůj, jímž zhřešil, 
samici z bravu, ovci nebo kozu jako obět za hřích s kněz zjedná mu 
očistu od hříchu jeho. 
7 Není-li však s to, (aby obětoval) ovci, tak přinese jako pokutu za to, 
čím zhřešil, dvě hrdličky nebo dvě holoubátka Hospodinu, jedno v obět 
za hřích a jedno v celoobět. 
8 A přinese je ke knězi a (ten) obětuje toho ,(ptáka), jenž má býti obětí za 
hřích, napřed, a odštípne hlavu jeho naproti týlu jeho, neodloučí ji však. 
9 I bude kropiti z krve oběti za hřích na stěnu oltáře a co zbude z krve, 
budiž vymáčknuto ke spodku oltáře, obět za hřích to jest. 
10 A druhého (ptáka) připraví v celoobět podle předpisu, tak zjedná mu 
očistu kněz od hříchu jeho, kterým zhřešil a bude mu odpuštěno. 
11 Není-li však s to, aby obětoval dvě hrdličky nebo dvě holoubátka, 
nechť přinese jako obět svou za to, čím hřešil, desetinu efy jadrné mouky 
jako obět za hřích, nenalije na ni oleje ani nedá na ni kadidla, nebo obět 
za hřích to jest. 
12 A přinese to ke knězi i vezme kněz z toho plnou hrst jako pamětné 
její, a dá to dýmati na oltáři nad zápalnými obětmi Hospodinovými; obět 
za hřích to jest. 
13 Tak zjedná mu očistu kněz za hřích jeho, kterým zhřešil jakoukoli z 
těchto věcí, a bude mu odpuštěno; knězi to však náleží jako obět 
moučná. 

 amej' #r,v, tl;b.nIB. Aa ha'mej. hm'heB. tl;b.nIB. Aa ha'mej. 
`~vea'w> amej' aWhw> WNM,mi ~l;[.n<w> 

 am'j.yI rv,a] Ata'm.ju lkol. ~d'a' ta;m.juB. [G:yI yki Aa 3 

`~vea'w> [d;y" aWhw> WNM,mi ~l;[.n<w> HB' 
 byjiyhel. Aa [r;h'l. ~yIt;p'f.bi aJeb;l. [b;V'ti yKi vp,n< Aa 4 

 WNM,mi ~l;[.n<w> h['buv.Bi ~d'a'h' aJeb;y> rv,a] lkol. 
`hL,aeme tx;a;l. ~vea'w> [d;y"-aWhw> 

 aj'x' rv,a] hD'w:t.hiw> hL,aeme tx;a;l. ~v;a.y<-yki hy"h'w> 5 

`h'yl,[' 
 aj'x' rv,a] AtaJ'x; l[; hw"hyl; Amv'a]-ta, aybihew> 6 

 rP,kiw> taJ'x;l. ~yZI[i tr;y[if.-Aa hB'f.Ki !aCoh;-!mi hb'qen> 
`AtaJ'x;me !heKoh; wyl'[' 

 rv,a] Amv'a]-ta, aybihew> hf, yDe Ady" [yGIt; al{-~aiw> 7 

 taJ'x;l. dx'a, hw"hyl; hn"Ay-ynEb. ynEv.-Aa ~yrIto yTev. aj'x' 
`hl'[ol. dx'a,w> 

 taJ'x;l; rv,a]-ta, byrIq.hiw> !heKoh;-la, ~t'ao aybihew> 8 

`lyDIb.y: al{w> APr>[' lWMmi Avaro-ta, ql;m'W hn"AvarI 
 ~D'B; ra'v.NIh;w> x;Bez>Mih; ryqi-l[; taJ'x;h; ~D;mi hZ"hiw> 9 

`aWh taJ'x; x;Bez>Mih; dAsy>-la, hceM'yI 
 !heKoh; wyl'[' rP,kiw> jP'v.MiK; hl'[o hf,[]y: ynIVeh;-ta,w> 10 

s `Al xl;s.nIw> aj'x'-rv,a] AtaJ'x;me 
 hn"Ay-ynEb. ynEv.li Aa ~yrIto yTev.li Ady" gyFit; al{-~aiw> 11 

 tl,so hp'aeh' trIyfi[] aj'x' rv,a] AnB'r>q'-ta, aybihew> 
 yKi hn"bol. h'yl,[' !TeyI-al{w> !m,v, h'yl,[' ~yfiy"-al{ taJ'x;l. 

`ayhi taJ'x; 
 Acm.qu aAlm. hN"M,mi !heKoh; #m;q'w> !heKoh;-la, Ha'ybih/w< 12 

 taJ'x; hw"hy> yVeai l[; hx'Bez>Mih; ryjiq.hiw> ht'r'K'z>a;-ta, 
`awhi 
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moučná. 
14 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
15 Když se někdo zpronevěří zpronevěrou a prohřeší se neúmyslně proti 
něčemu z věcí, Hospodinu posvěcených, přinese za pokutu svou 
Hospodinu berana zdravého z bravu, který má cenu odhadní (alespoň 
dvou) šekelů stříbrných, podle šekelu svatyně jako obět za vinu, 
16 a to, proti čemu se prohřešil, ujímaje z posvěcených věcí, nahradí a 
pětinu toho nad to přidá a dá to knězi; kněz pak zjedná mu očistu 
beranem za vinu a odpuštěno mu bude. 
17 A jestliže se někdo prohřeší, čině nevědomky něco  ze všeho, o čem 
přikázal Hospodin, aby nebylo činěno a (tak) se proviní a nese provinění 
své   
I8 ať přinese berana zdravého z bravu příslušné ceny odhadní jako obět 
za vinu ke knězi, i zjedná mu očistu kněz pro blud jeho, kterým 
nevědomky pobloudil, a bude mu odpuštěno. 
19 Obět viny to jest, a vinu svou splácí Hospodinu. 
20 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
21 Když někdo zhřeší a zpronevěří se pronevěrou proti Hospodinu, že 
popře bližnímu svému (věc) svěřenou nebo předanou nebo uloupenou 
anebo šidí bližního svého, 
22 anebo nalezl (věc) ztracenou a odpřísáhne lež (čině tak) něco ze 
všeho, co člověk dělává, prohřešuje se tím, 
23 tak staň se, když hřešil a provinil se: nechť vrátí lup, který uloupil, 
anebo věc, kterou na něm vydíral nebo schovanou, která u něho byla v 
úschově nebo ztracenou, již nalezl, 
24 nebo všechno, pro něž křivě přisahal, to zaplatiž plnou cenou a pětinu 
toho nad to přidejž; tomu, jemuž náleží, to dejž v den (kdy splácí) pokutu 
svou. 
25 A za svou vinu a přivede Hospodinu berana zdravého z bravu 
příslušné ceny jako obět viny ke knězi. 

 tx;a;me aj'x'-rv,a] AtaJ'x;-l[; !heKoh; wyl'[' rP,kiw> 13 

s `hx'n>MiK; !heKol; ht'y>h'w> Al xl;s.nIw> hL,aeme 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 14 

 hw"hy> yved>Q'mi hg"g"v.Bi ha'j.x'w> l[;m; l[om.ti-yKi vp,n< 15 

 ^K.r>[,B. !aCoh;-!mi ~ymiT' lyIa; hw"hyl; Amv'a]-ta, aybihew> 
`~v'a'l. vd,Qoh;-lq,v,B. ~yliq'v.-@s,K, 

 @seAy Atviymix]-ta,w> ~Lev;y> vd,Qoh;-!mi aj'x' rv,a] taew> 16 

 ~v'a'h' lyaeB. wyl'[' rPek;y> !heKoh;w> !heKol; Atao !t;n"w> wyl'[' 
@ `Al xl;s.nIw> 

 hw"hy> twOc.mi-lK'mi tx;a; ht'f.['w> aj'x/t, yKi vp,n<-~aiw> 17 

`AnwO[] af'n"w> ~vea'w> [d;y"-al{w> hn"yf,['te al{ rv,a] 
 ~v'a'l. ^K.r>[,B. !aCoh;-!mi ~ymiT' lyIa; aybihew> 18 

 aWhw> gg"v'-rv,a] Atg"g>vi l[; !heKoh; wyl'[' rP,kiw> !heKoh;-la, 
`Al xl;s.nIw> [d;y"-al{ 

@ `hw"hyl; ~v;a' ~voa' aWh ~v'a' 19 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 20 

 Atymi[]B; vxekiw> hw"hyB; l[;m; hl'[]m'W aj'x/t, yKi vp,n< 21 

`Atymi[]-ta, qv;[' Aa lzEg"b. Aa dy" tm,Wft.bi-Aa !AdQ'piB. 
 tx;a;-l[; rq,v'-l[; [B;v.nIw> HB' vx,kiw> hd'bea] ac'm'-Aa 22 

`hN"heb' ajox]l; ~d'a'h' hf,[]y:-rv,a] lKomi 
 lz"G" rv,a] hl'zEG>h;-ta, byvihew> ~vea'w> aj'x/y<-yKi hy"h'w> 23 

 dq;p.h' rv,a] !AdQ'Pih;-ta, Aa qv'[' rv,a] qv,[oh'-ta, Aa 
`ac'm' rv,a] hd'bea]h'-ta, Aa ATai 

 AvaroB. Atao ~L;viw> rq,V,l; wyl'[' [b;V'yI-rv,a] lKomi Aa 24 

`Atm'v.a; ~AyB. WNn<T.yI Al aWh rv,a]l; wyl'[' @seyO wyt'vimix]w: 
 !aCoh;-!mi ~ymiT' lyIa; hw"hyl; aybiy" Amv'a]-ta,w> 25 

`!heKoh;-la, ~v'a'l. ^K.r>[,B. 
 tx;a;-l[; Al xl;s.nIw> hw"hy> ynEp.li !heKoh; wyl'[' rP,kiw> 26 
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26 A kněz zjedná mu očistu před Hospodinem a bude mu odpuštěno pro 
cokoliv, co učinil, proviniv se tím. 
 
Kapitola šestá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Přikaž Aharonovi a synům jeho řka: To jest nauka o celooběti, totiž 
celooběti (jež zůstane) na žárovišti, na oltáři, celou noc do rána - a oheň 
oltáře nechť tím (udržen) plane. 
3 I oblékne kněz svou řízu lněnou a spodky lněné oblékne na tělo své a 
odejme popel, v nějž strávil oheň celoobět na oltáři, a složí jej vedle 
oltáře. 
4 Pak svlékne roucha svá a oblékne roucha jiná a vynese  popel ven před 
tábor na místo čisté. 
5 A oheň na oltáři planiž tím, neshasniž! A nechť zapaluje  na něm kněz 
dřeva ráno co ráno a spořádá na něm celoobět a dá dýmati na něm tučné 
kusy obětí hodu míru. 
6 Oheň stálý nechť plane na oltáři, (nikdy) ať nezhasne! T A to jest 
nauka o oběti moučné: Přinesou ji synové Aronovi před Hospodina k 
průčelí oltáře. 
8 Pak nechť odebere (jeden z nich) z toho hrstí svou (totiž) z jadrné 
mouky moučné oběti a z oleje jejího a (k tomu) všechno kadidlo, které 
jest na oběti moučné a nechť  pálí na oltáři ve vůni libou, jako pamětné 
její, Hospodinu 
9 A co zbude z toho, ať požijí Aharon a synového jeho, nekvašené budiž 
požíváno na místě svatém, v nádvoří stanu úmluvy ať to požívají. 
10 Nebudiž pečeno s kvasem, v úděl jejich dal jsem je z obětí zápalných 
svých, svatosvaté to jest jako obět za hřích a obět za vinu. 
11 Všichni mužští mezi dětmi Aharonovými smějí to jísti, 
[loť] právo věčné pro pokolení vaše ze zápalných obětí 
Hospodinových, vše, co se toho dotkne, stane se svatým. 
12 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
13 To jest obět Aharonova a synů jeho, kterou přinesou Hospodinu v den 
jeho pomazání; desetinu efy jadrné mouky jako moučnou obět stálou, 
polovinu toho ráno a polovinu toho večer. 

@ `Hb' hm'v.a;l. hf,[]y:-rv,a] lKomi 
 

 
 

 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 6:1 

 awhi hl'[oh' tr;AT tazO rmoale wyn"B'-ta,w> !roh]a;-ta, wc; 2 

 rq,Boh;-d[; hl'y>L;h;-lK' x;Bez>Mih;-l[; hd'q.Am l[; hl'[oh' 
`AB dq;WT x;Bez>Mih; vaew> 

 Arf'B.-l[; vB;l.yI db;-ysen>k.miW db; ADmi !heKoh; vb;l'w> 3 

 hl'[oh'-ta, vaeh' lk;aTo rv,a] !v,D,h;-ta, ~yrIhew> 
`x;Bez>Mih; lc,ae Amf'w> x;Bez>Mih;-l[; 

 ayciAhw> ~yrIxea] ~ydIg"B. vb;l'w> wyd'g"B.-ta, jv;p'W 4 

`rAhj' ~Aqm'-la, hn<x]M;l; #Wxmi-la, !v,D,h;-ta, 
 h'yl,[' r[ebiW hB,k.ti al{ AB-dq;WT x;Bez>Mih;-l[; vaeh'w> 5 

 ryjiq.hiw> hl'[oh' h'yl,[' %r;['w> rq,BoB; rq,BoB; ~yci[e !heKoh; 
`~ymil'V.h; ybel.x, h'yl,[' 

s `hb,k.ti al{ x;Bez>Mih;-l[; dq;WT dymiT' vae 6 
 ynEp.li !roh]a;-ynEB. Ht'ao breq.h; hx'n>Mih; tr;AT tazOw> 7 

`x;Bez>Mih; ynEP.-la, hw"hy> 
 taew> Hn"m.V;miW hx'n>Mih; tl,Somi Acm.quB. WNM,mi ~yrIhew> 8 

 x;yre x;Bez>Mih; ryjiq.hiw> hx'n>Mih;-l[; rv,a] hn"boL.h;-lK' 
`hw"hyl; Ht'r'K'z>a; x;xoynI 

 lkea'Te tACm; wyn"b'W !roh]a; Wlk.ayO hN"M,mi tr,t,ANh;w> 9 

`h'Wlk.ayO d[eAm-lh,ao rc;x]B; vdoq' ~Aqm'B. 
 vd,qo yV'aime Ht'ao yTit;n" ~q'l.x, #mex' hp,a'te al{ 10 

`~v'a'k'w> taJ'x;K; awhi ~yvid'q' 
 ~k,yterodol. ~l'A[-qx' hN"l,k]ayO !roh]a; ynEb.Bi rk'z"-lK' 11 

@ `vD'q.yI ~h,B' [G:yI-rv,a] lKo hw"hy> yVeaime 
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jeho pomazání; desetinu efy jadrné mouky jako moučnou obět stálou, 
polovinu toho ráno a polovinu toho večer. 
14 Na [ploché] pánvi v oleji budiž upravena, [dobře] promíchanou ji 
přines, jako polopečenou moučnou obět drobtů ji obětuj ve vůni 
bohulibou. 
15 A kněz, jenž ze synů jeho na jeho místě pomazán jest, ji připraví, úděl 
věčný Hospodinův, v celopal budiž pálena. 
16 A každá moučná obět knězova, celopalem budiž, nebudiž požívána. 
17 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
18 Mluv k Aharonovi a synům jeho řka: To jest nauka o oběti za hřích, 
na místě, kde bývá zaříznuta celoobět, budiž zaříznuta obět za hřích před 
Hospodinem, svatosvatá jest. 
19 Kněz, jenž ji podává jako obět hříchu, nechť ji požívá, na místě 
svatém budiž požívána, v nádvoří stanu úmluvy. 
20 Všechno, co se dotkne masa jejího, bude svaté a když 
něco střikne z krve její na šat, vymyješ to, co postřik- 
knuto bylo, na místě svatém, 2l A nádoba hliněná, v níž byla vařena, 
rozbita budiž, byla-li 
však vařena  v  nádobě  měděné,  budiž [tato] vydrhnuta 
a vypláchnuta vodou. 
22 Kdokoli je mužského pohlaví mezi knězi, nechť ji požívá, svatosvatá 
jest. 
23 Žádná obět za hřích však, z jejíž krve [něco] vneseno by bylo do stanu 
úmluvy, aby byla zjednána očista ve svatyni, nebudiž požívána, ohněm 
spálena budiž. 
 
 
 
Kapitola sedmá 
1 A to jest nauka o oběti za vinu: svatosvatá jest. 
2 Na místě, kde zaříznou celoobět, zaříznou obět za vinu a krev její budiž 
kropena na oltář vůkol. 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 12 
 ~AyB. hw"hyl; WbyrIq.y:-rv,a] wyn"b'W !roh]a; !B;r>q' hz< 13 

 Ht'ycix]m; dymiT' hx'n>mi tl,so hp'aeh' trIyfi[] Atao xv;M'hi 
`br,['B' Ht'ycix]m;W rq,BoB; 

 ynEypiTu hN"a,ybiT. tk,B,r>mu hf,['Te !m,V,B; tb;x]m;-l[; 14 

`hw"hyl; x;xoynI-x;yre byrIq.T; ~yTiPi tx;n>mi 
 ~l'A[-qx' Ht'ao hf,[]y: wyn"B'mi wyT'x.T; x;yviM'h; !heKoh;w> 15 

`rj'q.T' lyliK' hw"hyl; 
@ `lkea'te al{ hy<h.Ti lyliK' !heKo tx;n>mi-lk'w> 16 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 17 
 taJ'x;h; tr;AT tazO rmoale wyn"B'-la,w> !roh]a;-la, rBeD; 18 

 hw"hy> ynEp.li taJ'x;h; jxeV'Ti hl'[oh' jxeV'Ti rv,a] ~Aqm.Bi 
`awhi ~yvid'q' vd,qo 

 lkea'Te vdoq' ~Aqm'B. hN"l,k]ayO Ht'ao aJex;m.h; !heKoh; 19 

`d[eAm lh,ao rc;x]B; 
 Hm'D'mi hZ<yI rv,a]w: vD'q.yI Hr'f'b.Bi [G:yI-rv,a] lKo 20 

`vdoq' ~Aqm'B. sBek;T. h'yl,[' hZ<yI rv,a] dg<B,h;-l[; 
 tv,xon> ylik.Bi-~aiw> rbeV'yI AB-lV;buT. rv,a] fr,x,-ylik.W 21 

`~yIM'B; @J;vuw> qr;moW hl'V'Bu 
`awhi ~yvid'q' vd,qo Ht'ao lk;ayO ~ynIh]KoB; rk'z"-lK' 22 

 rPek;l. d[eAm lh,ao-la, Hm'D'mi ab'Wy rv,a] taJ'x;-lk'w> 23 

@ `@reF'Ti vaeB' lkea'te al{ vd,QoB; 
 

 
 
 

`aWh ~yvid'q' vd,qo ~v'a'h' tr;AT tazOw> WTT Leviticus 7:1 
 ~v'a'h'-ta, Wjx]v.yI hl'[oh'-ta, Wjx]v.yI rv,a] ~Aqm.Bi 2 
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3 A všechen její tuk z ní budiž obětován, ocas a tuk pokrývající 
vnitřnosti. 
4 A obě ledviny a tuk, který jest na nich, který je na slabinách, a lalok na 
játrech; u ledvin odejme jej 
5 a dá to dýmati kněz na oltáři v obět zápalnou Hospodinu; obět za vinu 
to jest. 
6 Kdokoliv jest pohlaví mužského mezi kněžími, nechť ji požívá, na 
místě svatém budiž požívána, svatosvatá jest. 
7 Jak obět za hřích, tak obět za vinu, jeden předpis mají: Knězi, který 
očistu zjedná, tomu náležeti bude. 
8 A knězi, který obětuje něčí celoobět, kůže celooběti, kterou obětuje, 
jemu, knězi, náleží. 
9 A všechna moučná obět, která jest upečena v peci, a všechna, jež 
připravena jest v hrnci a na [ploché] pánvi, knězi, který ji obětuje, jemu 
náležeti bude. 
10 A všechna moučná obět zadělaná olejem anebo suchá, všem synům 
Aharonovým náležeti bude, jednomu jako druhému. 
11 A to jest nauka o oběti hodů míru, kterouž [kdo] obětuje Hospodinu. 
12 Přinášena-li jest na poděkovanou, nechť přinese k oběti na 
poděkovanou koláče nekvašené, zadělané olejem, a oplatky nekvašené 
potřené olejem, a z jadrné smažené mouky koláče zadělané olejem. 
13 Vedle koláčů z chleba kvašeného přinese [tuto] obět svou spolu se 
svou děkovnou obětí hodu míru. 
14 A nechť přinese z toho po jednom [chlebu], z každé oběti, jako obět 
pozdvižení Hospodinu; knězi, který kropí krev obětí hodů míru, tomu to 
náleží. 
15 A maso jeho děkovné oběti hodu míru budiž v týž den, kdy bylo 
obětováno, snědeno, nebudiž z něho nic ponecháno do jitra. 
16 Jestliže však jest obětí slibu nebo dobré vůle obět jeho, v den kdy 
obětuje obět svou, budiž snědena, i dne následujícího budiž, co z ní 
zbude, pojídáno. 
17 Co však zbude z masa oběti dne třetího, ohněm spáleno budiž. 

`bybis' x;Bez>Mih;-l[; qroz>yI AmD'-ta,w> 
 bl,xeh;-ta,w> hy"l.a;h' tae WNM,mi byrIq.y: ABl.x,-lK' taew> 3 

`br,Q,h;-ta, hS,k;m.h; 
 rv,a] !h,yle[] rv,a] bl,xeh;-ta,w> tyOl'K.h; yTev. taew> 4 

`hN"r,ysiy> tyOl'K.h;-l[; dbeK'h;-l[; tr,t,YOh;-ta,w> ~ylis'K.h;-l[; 
`aWh ~v'a' hw"hyl; hV,ai hx'Bez>Mih; !heKoh; ~t'ao ryjiq.hiw> 5 
 vd,qo lkea'yE vAdq' ~Aqm'B. WNl,k.ayO ~ynIh]KoB; rk'z"-lK' 6 

`aWh ~yvid'q' 
 rv,a] !heKoh; ~h,l' tx;a; hr'AT ~v'a'K' taJ'x;K; 7 

`hy<h.yI Al AB-rP,k;y> 
 rv,a] hl'[oh' rA[ vyai tl;[o-ta, byrIq.M;h; !heKoh;w> 8 

`hy<h.yI Al !heKol; byrIq.hi 
 tv,x,r>M;b; hf'[]n:-lk'w> rWNT;B; hp,a'Te rv,a] hx'n>mi-lk'w> 9 

`hy<h.ti Al Ht'ao byrIq.M;h; !heKol; tb;x]m;-l[;w> 
 !roh]a; ynEB.-lk'l. hb'rex]w: !m,V,b;-hl'Wlb. hx'n>mi-lk'w> 10 

@ `wyxia'K. vyai hy<h.Ti 
`hw"hyl; byrIq.y: rv,a] ~ymil'V.h; xb;z< tr;AT tazOw> 11 

 hd'ATh; xb;z<-l[; byrIq.hiw> WNb,yrIq.y: hd'AT-l[; ~ai 12 

 ~yxivum. tACm; yqeyqir>W !m,V,B; tl{WlB. tACm; tALx; 
`!m,V'B; tl{WlB. tL{x; tk,B,r>mu tl,sow> !m,V'B; 

 td;AT xb;z<-l[; AnB'r>q' byrIq.y: #mex' ~x,l, tL{x;-l[; 13 

`wym'l'v. 
 !heKol; hw"hyl; hm'WrT. !B'r>q'-lK'mi dx'a, WNM,mi byrIq.hiw> 14 

`hy<h.yI Al ~ymil'V.h; ~D;-ta, qreZOh; 
 x;yNIy:-al{ lkea'yE AnB'r>q' ~AyB. wym'l'v. td;AT xb;z< rf;b.W 15 

`rq,Bo-d[; WNM,mi 
 AbyrIq.h; ~AyB. AnB'r>q' xb;z< hb'd'n> Aa rd,n<-~aiw> 16 

`lkea'yE WNM,mi rt'ANh;w> tr'x\M'miW lkea'yE Axb.zI-ta, 
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18 Kdyby však bylo požíváno masa jeho oběti hodu míru třetího dne, 
nedojde zalíbení ten, kdo ji přináší, nebude mu přičtena, ošklivostí bude, 
a osoba, která by z toho jedla, vinu svou ponese. 
19 I maso, které by se dotklo něčeho nečistého, nebudiž požíváno, 
ohněm spáleno budiž, maso pak [jiné], - každý [kdo jest] čistý, může jísti 
maso. 
20 Kdo však by jedl masa z oběti hodu míru, jež náleží Hospodinu, a 
byla by na něm nečistota, - vyhlazena budiž taková osoba z lidu svého., 
21 A kdo by se dotkl čehokoliv nečistého, nečistoty člověka nebo 
dobytka nečistého anebo všeliké ohavnosti nečisté a jedl by z masa oběti 
hodu míru, jež náleží Hospodinu, tedy vyhlazena budiž osoba taková z 
lidu svého. 
22 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
23 Mluv k synům Jisraele řka: žádného tuku hovězího ani ovčího ani 
kozího nebudete jísti. 
24 Tuku zvířete zdechlého pak a tuku zvířete zadáveného lze použíti ke 
každému dílu, jísti ho však nebudete. 
25 Neboť kdokoliv by jedl tuku z dobytka, z něhož smí býti přinášena 
obět zápalná Hospodinu - vyhlazena budiž osoba, která to jí, z lidu 
svého. 
26 A žádné krve nebudete jísti ve všech bydlištích svých ani z ptactva 
ani z dobytka. 
27 Každá osoba, která by jedla jakékoliv krve - vyhlazena budiž osoba 
tato z lidu svého. 
28 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
29 Mluv k synům Jisraele řka: Kdo přináší svou obět hodu míru 
Hospodinu, nechť přinese ze své oběti hodu míru svůj obětní dar 
Hospodinu. 
30 Jeho [vlastní] ruce ať přinesou zápalné oběti Hospodinovy, tuk s 
hrudím přinese, hrudí aby jím mával máváním před Hospodinem. 
31 A nechť dá dýmati kněz tuk na oltáři, i bude hrudí náležeti Aharonovi 
a synům jeho. 

`@reF'yI vaeB' yviyliV.h; ~AYB; xb;Z"h; rf;B.mi rt'ANh;w> 17 
 yviyliV.h; ~AYB; wym'l'v. xb;z<-rf;B.mi lkea'yE lkoa'he ~aiw> 18 

 hy<h.yI lWGPi Al bvex'yE al{ Atao byrIq.M;h; hc,r'yE al{ 
`aF'Ti Hn"wO[] WNM,mi tl,k,aoh' vp,N<h;w> 

 @reF'yI vaeB' lkea'yE al{ amej'-lk'B. [G:yI-rv,a] rf'B'h;w> 19 

`rf'B' lk;ayO rAhj'-lK' rf'B'h;w> 
 rv,a] ~ymil'V.h; xb;Z<mi rf'B' lk;aTo-rv,a] vp,N<h;w> 20 

`h'yM,[;me awhih; vp,N<h; ht'r>k.nIw> wyl'[' Ata'm.juw> hw"hyl; 
 hm'heb.Bi Aa ~d'a' ta;m.juB. amej'-lk'B. [G:ti-yKi vp,n<w> 21 

 ~ymil'V.h; xb;z<-rf;B.mi lk;a'w> amej' #q,v,-lk'B. Aa ha'mej. 
@ `h'yM,[;me awhih; vp,N<h; ht'r>k.nIw> hw"hyl; rv,a] 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 22 
 bf,k,w> rAv bl,xe-lK' rmoale laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 23 

`Wlkeato al{ z[ew" 
 lkoa'w> hk'al'm.-lk'l. hf,['yE hp'rej. bl,xew> hl'ben> bl,xew> 24 

`Whluk.ato al{ 
 hN"M,mi byrIq.y: rv,a] hm'heB.h;-!mi bl,xe lkeao-lK' yKi 25 

`h'yM,[;me tl,k,aoh' vp,N<h; ht'r>k.nIw> hw"hyl; hV,ai 
 @A[l' ~k,ytebov.Am lkoB. Wlk.ato al{ ~D'-lk'w> 26 

`hm'heB.l;w> 
 awhih; vp,N<h; ht'r>k.nIw> ~D'-lK' lk;aTo-rv,a] vp,n<-lK' 27 

@ `h'yM,[;me 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 28 

 xb;z<-ta, byrIq.M;h; rmoale laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 29 

`wym'l'v. xb;Z<mi hw"hyl; AnB'r>q'-ta, aybiy" hw"hyl; wym'l'v. 
 hz<x'h,-l[; bl,xeh;-ta, hw"hy> yVeai tae hn"ya,ybiT. wyd'y" 30 

`hw"hy> ynEp.li hp'WnT. Atao @ynIh'l. hz<x'h, tae WNa,ybiy> 
 hz<x'h, hy"h'w> hx'Bez>Mih; bl,xeh;-ta, !heKoh; ryjiq.hiw> 31 
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32 A kýtu pravou dáte jako obět pozdvižení knězi ze svých obětí hodů 
míru. 
33 Kdo ze synů Aharonových přináší krev obětí hodu míru a tuk, tomu 
bude náležeti kýta pravá jako podíl. 
34 Neboť hrudí [k] mávání a kýtu pozdvižení vzal jsem od synů Jisraele, 
z jejich obětí hodů míru a dal jsem je Aharonovi, knězi, a synům jeho 
jako důchod věčný od synů Jisraele. 
35 To jest [podíl] pomazání Aharonova a pomazání synů jeho ze 
zápalných obětí Hospodinových, o dni, kdy dal jim přistoupiti, aby 
vykonávali službu kněžskou Hospodinu,  
36 o němž přikázal Hospodin, aby byl jim o dni, kdy je pomazal, dán 
jako důchod věčný od synů Jisraele pro pokolení jejich. 
37 To jest nauka pro celoobět, pro moučnou obět a pro obět za hřích a 
pro obět za vinu a pro obět nastolení [knězi] a pro obět hodu míru, 
38 kterou přikázal Hospodin Mošému na hoře Sinai, o dni, kdy přikázal 
synům Jisraele v poušti Sinai, aby přinášeli oběti své Hospodinu. 
 
Kapitola osmá 

1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 

2 Vezmi Aharona a syny jeho s ním a roucha a olej pomazání a býka k 

oběti za hřích a dva berany a koš s nekvašenými chleby, 

3 a  celou  obec  shromáždi  ke vchodu  stanu úmluvy. 

4 I učinil Mošé jak mu Hospodin byl přikázal, i shromáždila se obec ke 

vchodu stanu úmluvy. 

5 Tu pravil Mošé k obci: to jest úkon, jejž přikázal vykonat Hospodin. 

6 I dal Mošé přistoupiti Aharonovi a synům jeho a vykoupal je ve vodě. 

7 A ustrojil ho v suknici a přepásal ho pasem a oděl ho pláštěm, dal naň 

efod a opásal ho šerpou efodu a tak mu jej utáhl. 

8 A vložil na něho náprsník á dal do náprsníku urim a tumim. 

`wyn"b'l.W !roh]a;l. 
`~k,ymel.v; yxeb.ZImi !heKol; hm'Wrt. WnT.Ti !ymiY"h; qAv taew> 32 
 !roh]a; ynEB.mi bl,xeh;-ta,w> ~ymil'V.h; ~D;-ta, byrIq.M;h; 33 

`hn"m'l. !ymiY"h; qAv hy<h.ti Al 
 yTix.q;l' hm'WrT.h; qAv taew> hp'WnT.h; hzEx]-ta, yKi 34 

 !roh]a;l. ~t'ao !Tea,w" ~h,ymel.v; yxeb.ZImi laer'f.yI-ynEB. taeme 
`laer'f.yI ynEB. taeme ~l'A[-qx'l. wyn"b'l.W !heKoh; 

 ~AyB. hw"hy> yVeaime wyn"B' tx;v.miW !roh]a; tx;v.mi tazO 35 

`hw"hyl; !hek;l. ~t'ao byrIq.hi 
 taeme ~t'ao Axv.m' ~AyB. ~h,l' ttel' hw"hy> hW"ci rv,a] 36 

`~t'rodol. ~l'A[ tQ;xu laer'f.yI ynEB. 
 ~v'a'l'w> taJ'x;l;w> hx'n>Mil; hl'[ol' hr'ATh; tazO 37 

`~ymil'V.h; xb;z<l.W ~yaiWLMil;w> 
 AtWOc; ~AyB. yn"ysi rh;B. hv,mo-ta, hw"hy> hW"ci rv,a] 38 

 rB;d>miB. hw"hyl; ~h,ynEB.r>q'-ta, byrIq.h;l. laer'f.yI ynEB.-ta, 
@ `yn"ysi 

 
;`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 8:1 

 !m,v, taew> ~ydIg"B.h; taew> ATai wyn"B'-ta,w> !roh]a;-ta, xq; 2 

 ls; taew> ~yliyaeh' ynEv. taew> taJ'x;h; rP; taew> hx'v.Mih; 
`tACM;h; 

`d[eAm lh,ao xt;P,-la, lheq.h; hd'[eh'-lK' taew> 3 
 hd'[eh' lheQ'Tiw: Atao hw"hy> hW"ci rv,a]K; hv,mo f[;Y:w: 4 

`d[eAm lh,ao xt;P,-la, 
 hw"hy> hW"ci-rv,a] rb'D'h; hz< hd'[eh'-la, hv,mo rm,aYOw: 5 

`tAf[]l; 
`~yIM'B; ~t'ao #x;r>YIw: wyn"B'-ta,w> !roh]a;-ta, hv,mo breq.Y:w: 6 
 vBel.Y:w: jnEb.a;B' Atao rGOx.Y:w: tn<ToKuh;-ta, wyl'[' !TeYIw: 7 
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9 A vsadil čepici na hlavu jeho a na líc čepice vsadil plech zlatý, znak 

svatosti, jak byl přikázal Hospodin Mošému. 

10 A Mošé vzal olej pomazání a pomazal příbytek, a všechny věci, jež 

byly v něm, a posvětil je. 

11 A pokropil jím oltář sedmkráte a pomazal oltář a všechno náčiní jeho 

a umyvadlo a podstavec jeho, aby je posvětil. 

12 Vlil pak z oleje pomazání na hlavu Aharonovu, a pomazal ho, aby ho 

posvětil. 

13 A kázal Mošé přistoupiti synům Aharonovým a oděl je v suknice a 

opásal je šerpou a ovázal jim čepice, jak byl přikázal Hospodin Mošému. 

14 A přivedl býka k oběti za hřích, i opřel Aharon a synové jeho ruce své 

o hlavu býka oběti za hřích. 

15 Mošé zařízl [jej] a vzal krev a dal [z ni] na rohy oltáře vůkol prstem 

svým a očistil oltář, [ostatní] krev pak vylil ke spodku oltáře a posvětil 

jej, aby prováděl na něm [úkony] očisty. 

16 A vzal všechen tuk, jenž jest na vnitřnostech, a lalok jater a obě 

ledviny a tuk jejich, a dal dýmati to Mošé na oltáři. 

17 Býka však a kůži jeho a maso jeho a výkal jeho spálil ohněm vně 

tábora, jak byl přikázal Hospodin Mošému. 

18 Pak přivedl berana k celooběti i opřeli Aharon a synové jeho ruce své 

o hlavu berana. 

19 A zařízl jej i pokropil Mošé krví oltář vůkol. 

20 A berana rozdělil na kusy jeho i dal dýmati Mošé hlavu a kusy a tuk. 

21 Střeva pak a nohy umyl vodou i dal dýmati Mošé celého berana na 

oltáři, celoobět to byla, k vůni příjemné, zápalná obět to byla pro 

Hospodina, jak byl přikázal Hospodin Mošému. 

 Atao rGOx.Y:w: dpoaeh'-ta, wyl'[' !TeYIw: ly[iM.h;-ta, Atao 
`AB Al dPoa.Y<w: dpoaeh' bv,xeB. 

 ~yrIWah'-ta, !v,xoh;-la, !TeYIw: !v,xoh;-ta, wyl'[' ~f,Y"w: 8 

`~yMiTuh;-ta,w> 
 tp,n<c.Mih;-l[; ~f,Y"w: Avaro-l[; tp,n<c.Mih;-ta, ~f,Y"w: 9 

 hW"ci rv,a]K; vd,Qoh; rz<nE bh'Z"h; #yci tae wyn"P' lWm-la, 
`hv,mo-ta, hw"hy> 

 !K'v.Mih;-ta, xv;m.YIw: hx'v.Mih; !m,v,-ta, hv,mo xQ;YIw: 10 

`~t'ao vDeq;y>w: AB-rv,a]-lK'-ta,w> 
 xv;m.YIw: ~ymi['P. [b;v, x;Bez>Mih;-l[; WNM,mi zY:w: 11 

`~v'D>q;l. ANK;-ta,w> rYOKih;-ta,w> wyl'Ke-lK'-ta,w> x;Bez>Mih;-ta, 
 Atao xv;m.YIw: !roh]a; varo l[; hx'v.Mih; !m,V,mi qcoYIw: 12 

`AvD>q;l. 
 rGOx.Y:w: tnOT\Ku ~veBil.Y:w: !roh]a; ynEB.-ta, hv,mo breq.Y:w: 13 

 hw"hy> hW"ci rv,a]K; tA[B'g>mi ~h,l' vbox]Y:w: jnEb.a; ~t'ao 
`hv,mo-ta, 

 ~h,ydey>-ta, wyn"b'W !roh]a; %mos.YIw: taJ'x;h; rP; tae vGEY:w: 14 

`taJ'x;h; rP; varo-l[; 
 x;Bez>Mih; tAnr>q;-l[; !TeYIw: ~D'h;-ta, hv,mo xQ;YIw: jx'v.YIw: 15 

 qc;y" ~D'h;-ta,w> x;Bez>Mih;-ta, aJex;y>w: A[B'c.a,B. bybis' 
`wyl'[' rPek;l. WhveD>q;y>w: x;Bez>Mih; dAsy>-la, 

 tr,t,yO taew> br,Q,h;-l[; rv,a] bl,xeh;-lK'-ta, xQ;YIw: 16 

 hv,mo rjeq.Y:w: !h,B.l.x,-ta,w> tyOl'K.h; yTev.-ta,w> dbeK'h; 
`hx'Bez>Mih; 

 vaeB' @r;f' Avr>Pi-ta,w> Arf'B.-ta,w> Ar[o-ta,w> rP'h;-ta,w> 17 

`hv,mo-ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; hn<x]M;l; #Wxmi 
 wyn"b'W !roh]a; Wkm.s.YIw: hl'[oh' lyae tae breq.Y:w: 18 

`lyIa'h' varo-l[; ~h,ydey>-ta, 
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Hospodina, jak byl přikázal Hospodin Mošému. 

22 Pak přivedl druhého berana, berana k [oběti] nastolení [kněží], i opřeli 

Aharon a synové jeho ruce své o hlavu berana. 

23 I zařízl jej, a Mošé vzal krve jeho a dal na lalůček pravého ucha 

Aharonova a na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. 

24 Pak kázal přistoupiti synům Aharonovým a Mošé dal [něco] krve na 

lalůěek jejich pravého ucha a na palec jejich pravé ruky a na palec jejich 

pravé nohy, [potom] vykropil Mošé krev na oltář vůkol. 

25 A vzal tuk a ocas a všechen tuk, který jest na vnitřnostech a lalok jater 

a obě ledviny a jejich tuk a pravou kýtu. 

26 A z koše s nekvašenými chleby, který byl před Hospodinem, vzal 

jeden nekvašený koláč a jeden pecen chleba olejový a jednu oplatku a 

vložil [je] na kusy tuku a na pravou kýtu. 

27 Pak dal všechno na dlaně Aharonovy a na dlaně synu jeho, a dal tím 

mávati máváním před Hospodinem. 

28 Pak to Mošé vzal s dlaní jejich a dal dýmati na oltáři nad celooběti; 

obět nastolení to byla ve vůni příjemnou, obět zápalná to byla 

Hospodinu. 

29 Mošé vzal hrudí a mával jím máváním před Hospodinem, z berana 

nastolení [knězi] dostalo se Mošému údělem, jak byl přikázal Hospodin 

Mošému. 

30 A Mošé vzal oleje pomazání a krve, která byla na oltáři a pokropil 

Aharona a šaty jeho a syny jeho a roucha synů jeho s ním, a tak posvětil 

Aharona a roucha jeho a syny jeho a roucha synů jeho s ním. 

31 A Mošé pravil k Aharonovi a synům jeho: vařte maso u vchodu stanu 

úmluvy a tam je jezte s chlebem, který jest v koši [oběti] nastolení, jak 

jsem byl přikázal, řka: Aharon a synové jeho je jísti budou. 

`bybis' x;Bez>Mih;-l[; ~D'h;-ta, hv,mo qroz>YIw: jx'v.YIw: 19 
 varoh'-ta, hv,mo rjeq.Y:w: wyx't'n>li xT;nI lyIa;h'-ta,w> 20 

`rd,P'h;-ta,w> ~yxit'N>h;-ta,w> 
 hv,mo rjeq.Y:w: ~yIM'B; #x;r' ~yI[;r'K.h;-ta,w> br,Q,h;-ta,w> 21 

 hV,ai x;xoynI-x;yrel. aWh hl'[o hx'Bez>Mih; lyIa;h'-lK'-ta, 
`hv,mo-ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; hw"hyl; aWh 

 !roh]a; Wkm.s.YIw: ~yaiLuMih; lyae ynIVeh; lyIa;h'-ta, breq.Y:w: 22 

`lyIa'h' varo-l[; ~h,ydey>-ta, wyn"b'W 
 !roh]a;-!z<ao %WnT.-l[; !TeYIw: AmD'mi hv,mo xQ;YIw: jx'v.YIw: 23 

`tynIm'y>h; Alg>r; !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; Ady" !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; 
 %WnT.-l[; ~D'h;-!mi hv,mo !TeYIw: !roh]a; ynEB.-ta, breq.Y:w: 24 

 ~l'g>r; !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; ~d'y" !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; ~n"z>a' 
`bybis' x;Bez>Mih;-l[; ~D'h;-ta, hv,mo qroz>YIw: tynIm'y>h; 

 rv,a] bl,xeh;-lK'-ta,w> hy"l.a;h'-ta,w> bl,xeh;-ta, xQ;YIw: 25 

 tyOl'K.h; yTev.-ta,w> dbeK'h; tr,t,yO taew> br,Q,h;-l[; 
`!ymiY"h; qAv taew> !h,B.l.x,-ta,w> 

 hC'm; tL;x; xq;l' hw"hy> ynEp.li rv,a] tACM;h; lS;miW 26 

 ~f,Y"w: dx'a, qyqir'w> tx;a; !m,v, ~x,l, tL;x;w> tx;a; 
`!ymiY"h; qAv l[;w> ~ybil'x]h;-l[; 

 @n<Y"w: wyn"b' yPeK; l[;w> !roh]a; yPeK; l[; lKoh;-ta, !TeYIw: 27 

`hw"hy> ynEp.li hp'WnT. ~t'ao 
 hx'Bez>Mih; rjeq.Y:w: ~h,yPeK; l[;me ~t'ao hv,mo xQ;YIw: 28 

`hw"hyl; aWh hV,ai x;xoynI x;yrel. ~he ~yaiLumi hl'[oh'-l[; 
 hw"hy> ynEp.li hp'Wnt. WhpeynIy>w: hz<x'h,-ta, hv,mo xQ;YIw: 29 

 hw"hy> hW"ci rv,a]K; hn"m'l. hy"h' hv,mol. ~yaiLuMih; lyaeme 
`hv,mo-ta, 

 rv,a] ~D'h;-!miW hx'v.Mih; !m,V,mi hv,mo xQ;YIw: 30 

 wyn"B'-l[;w> wyd'g"B.-l[; !roh]a;-l[; zY:w: x;Bez>Mih;-l[; 



 17 

úmluvy a tam je jezte s chlebem, který jest v koši [oběti] nastolení, jak 

jsem byl přikázal, řka: Aharon a synové jeho je jísti budou. 

32 A co zbylo masa a chleba, v ohni spalte. 

33 A ze vchodu stanu úmluvy nevycházejte sedm dní až do dne, kdy 

naplněny budou dni nastolení vašeho, neboť sedm dní potrvá nastolení 

vaše. 

34 Jak činěno bylo v tento den, tak přikázal Bůh, aby [dále] činěno bylo, 

aby zjednána byla vám pčisfó* 

35 A u vchodu stanu úmluvy pobudete dnem a nocí sedm dní a opatrujte 

opatření Hospodinova, abyste nezemřeli, neboť tak mně bylo přikázána. 

36 l učinil Aharon a synové jeho všechnp, co byl přikázal, Hospodin 

skrze Mošého. 
 
Kapitola devátá 
1 Bylo pak dne osmého, tu zavolal Mošé Aharona a syny jeho a starší 

Jisraele 

2 a pravil Aharonovi: vezmi pro sebe tele, mladé dobytče k oběti za 

hřích, a berana k celooběti, [obě] zdravé, a obětuj je před Hospodinem. 

3 A k synům Jisraele mluv řka: vezměte kozla k oběti za hřích a tele a 

ovci [obě] roční, zdravé k celooběti 

4 a vola a berana k oběti hodu míru na porážku před Hospodinem a obět 

moučnou zadělanou olejem, neboť dnes se vám zjeví Hospodin. 

5 I vzali, co Mošé byl poručil, před stan úmluvy a přistoupili, celá obec, 

a stanuli před Hospodinem. 

6 Tu pravil Mošé: toť jest úkon, který byl přikázal Hospodin, konejte 

[jej], ať zjeví se vám velebnost Hospodinova. 

 wyd'g"B.-ta, !roh]a;-ta, vDeq;y>w: ATai wyn"b' ydeg>Bi-l[;w> 
`ATai wyn"b' ydeg>Bi-ta,w> wyn"B'-ta,w> 

 rf'B'h;-ta, WlV.B; wyn"B'-la,w> !roh]a;-la, hv,mo rm,aYOw: 31 

 rv,a] ~x,L,h;-ta,w> Atao Wlk.aTo ~v'w> d[eAm lh,ao xt;P, 
 wyn"b'W !roh]a; rmoale ytiyWEci rv,a]K; ~yaiLuMih; ls;B. 

`Whluk.ayO 
`Wprof.Ti vaeB' ~x,L'b;W rf'B'B; rt'ANh;w> 32 

 ~Ay d[; ~ymiy" t[;b.vi Wac.te al{ d[eAm lh,ao xt;P,miW 33 

`~k,d>y<-ta, aLem;y> ~ymiy" t[;b.vi yKi ~k,yaeLumi ymey> tal{m. 
 rPek;l. tfo[]l; hw"hy> hW"ci hZ<h; ~AYB; hf'[' rv,a]K; 34 

`~k,yle[] 
 ~ymiy" t[;b.vi hl'y>l;w" ~m'Ay Wbv.Te d[eAm lh,ao xt;p,W 35 

`ytiyWEcu !ke-yKi WtWmt' al{w> hw"hy> tr,m,v.mi-ta, ~T,r>m;v.W 
 hw"hy> hW"ci-rv,a] ~yrIb'D>h;-lK' tae wyn"b'W !roh]a; f[;Y:w: 36 

s `hv,mo-dy:B. 
 

 
 !roh]a;l. hv,mo ar'q' ynIymiV.h; ~AYB; yhiy>w: WTT Leviticus 9:1 

`laer'f.yI ynEq.zIl.W wyn"b'l.W 
 lyIa;w> taJ'x;l. rq'B'-!B, lg<[e ^l.-xq; !roh]a;-la, rm,aYOw: 2 

`hw"hy> ynEp.li breq.h;w> ~miymiT. hl'[ol. 
 ~yZI[i-ry[if. Wxq. rmoale rBed;T. laer'f.yI ynEB.-la,w> 3 

`hl'[ol. ~miymiT. hn"v'-ynEB. fb,k,w" lg<[ew> taJ'x;l. 
 hl'WlB. hx'n>miW hw"hy> ynEp.li x;Boz>li ~ymil'v.li lyIa;w" rAvw> 4 

`~k,ylea] ha'r>nI hw"hy> ~AYh; yKi !m,V'b; 
 d[eAm lh,ao ynEP.-la, hv,mo hW"ci rv,a] tae Wxq.YIw: 5 

`hw"hy> ynEp.li Wdm.[;Y:w: hd'[eh'-lK' Wbr>q.YIw: 
 ar'yEw> Wf[]T; hw"hy> hW"ci-rv,a] rb'D'h; hz< hv,mo rm,aYOw: 6 
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7 A Mošé řekl Aharonovi: přistup k oltáři a vykonej svou obět za hřích a 

svou celoobět a zjednej očistu pro sebe a pro lid a vykonej obět lidu a 

zjednej očistu pro ně, jak byl přikázal Hospodin. 

8 I přistoupil Aharon k oltáři a zařízl tele, jež bylo pro něho obětí za 

hřích. 

9 I podali mu synové Aharonovi krev a [on] smočil prst svůj v krvi a dal 

na rohy oltáře a [ostatní] krev vylil ke spodku oltáře. 

10 Tuk však a ledviny a lalok z jater z oběti za hřích dal dýmati na oltáři, 

jak byl přikázal Hospodin Mošému. 

11 Maso pak a kůži spálil ohněm vně tábora. 

12 Pak zařízl celoobět i podali synové Aharonovi jemu krev a [on] kropil 

ji vůkol na oltář. 

13 A celoobět podávali jemu po kusech jejích i s hlavou a [on] dal 

dýmati [ji] na oltáři. 

14 I vymyl vnitřnosti a lýtka a dal dýmati [to] nad celoobětí na oltáři. 

15 Pak přinesl obět lidu, vzal totiž kozla, jenž byl [určen] jako obět za 

hřích pro lid, a zařízl jej a připravil jej v obět za hřích jako dřívější 

[obět]. 

16 A přinesl celoobět a vykonal ji dle řádu. 

17 A přinesl obět moučnou vzav z ní plnou hrst a dal [to] dýmati na 

oltáři kromě celooběti ranní. 

18 Pak zařízl vola a berana v obět hodu míru, jež byla pro lid, i podávali 

synové Aharonovi krev jemu a [on] ji kropil na oltář vůkol. 

19 A kusy tuku z vola a z berana, ocas a [tuk] kryjící [vnitřnosti] a 

ledviny a lalok jater 

`hw"hy> dAbK. ~k,ylea] 
 hfe[]w: x;Bez>Mih;-la, br;q. !roh]a;-la, hv,mo rm,aYOw: 7 

 hfe[]w: ~['h' d[;b.W ^d>[;B; rPek;w> ^t,l'[o-ta,w> ^t.aJ'x;-ta, 
`hw"hy> hW"ci rv,a]K; ~d'[]B; rPek;w> ~['h' !B;r>q'-ta, 

 taJ'x;h; lg<[e-ta, jx;v.YIw: x;Bez>Mih;-la, !roh]a; br;q.YIw: 8 

`Al-rv,a] 
 A[B'c.a, lBoj.YIw: wyl'ae ~D'h;-ta, !roh]a; ynEB. WbrIq.Y:w: 9 

 dAsy>-la, qc;y" ~D'h;-ta,w> x;Bez>Mih; tAnr>q;-l[; !TeYIw: ~D'B; 
`x;Bez>Mih; 

 dbeK'h;-!mi tr,t,YOh;-ta,w> tyOl'K.h;-ta,w> bl,xeh;-ta,w> 10 

 hw"hy> hW"ci rv,a]K; hx'Bez>Mih; ryjiq.hi taJ'x;h;-!mi 
`hv,mo-ta, 

`hn<x]M;l; #Wxmi vaeB' @r;f' rA[h'-ta,w> rf'B'h;-ta,w> 11 
 ~D'h;-ta, wyl'ae !roh]a; ynEB. Wacim.Y:w: hl'[oh'-ta, jx;v.YIw: 12 

`bybis' x;Bez>Mih;-l[; Whqer>z>YIw: 
 varoh'-ta,w> h'yx,t'n>li wyl'ae Waycim.hi hl'[oh'-ta,w> 13 

`x;Bez>Mih;-l[; rjeq.Y:w: 
 hl'[oh'-l[; rjeq.Y:w: ~yI['r'K.h;-ta,w> br,Q,h;-ta, #x;r>YIw: 14 

`hx'Bez>Mih; 
 rv,a] taJ'x;h; ry[if.-ta, xQ;YIw: ~['h' !B;r>q' tae breq.Y:w: 15 

`!AvarIK' WhaeJ.x;y>w: Whjex'v.YIw: ~['l' 
`jP'v.MiK; h'f,[]Y:w: hl'[oh'-ta, breq.Y:w: 16 

 rjeq.Y:w: hN"M,mi APk; aLem;y>w: hx'n>Mih;-ta, breq.Y:w: 17 

`rq,Boh; tl;[o db;L.mi x;Bez>Mih;-l[; 
 rv,a] ~ymil'V.h; xb;z< lyIa;h'-ta,w> rAVh;-ta, jx;v.YIw: 18 

 Whqer>z>YIw: wyl'ae ~D'h;-ta, !roh]a; ynEB. Wacim.Y:w: ~['l' 
`bybis' x;Bez>Mih;-l[; 

 hS,k;m.h;w> hy"l.a;h' lyIa;h'-!miW rAVh;-!mi ~ybil'x]h;-ta,w> 19 
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20 [tyto kusy] tuku vložil na kusy hrudí a dal dýmati kusy tuku na oltáři. 

21 Kusy hrudí pak a kýtou pravou mával Aharon máváním před 

Hospodinem, jak byl přikázal Mošé. 

22 Pak pozdvihl Aharon rukou svých k lidu a požehnal jim a sestoupil 

vykonav oběti za hřích a celooběti a obět hodu míru. 

23 Vešel pak Mošé a Aharon do stanu úmluvy a vyšedše žehnali lidu. Tu 

zjevila se velebnost Hospodinova všemu lidu. 

24 I vyšel oheň od Hospodina a strávil na oltáři celoobět a kusy tuku, i 

viděl [to] všechen lid a zaplesali a padli na tváře své. 
 
Kapitola desátá 
 
1 Vzali pak synové Aharonovi Nadab a Abihu, každý pánev svou a dali 
do nich oheň a vložili naň kadidlo a [tak] přinesli před Hospodina oheň 
cizí, který jim nebyl přikázal. 
2 Tu vyšel oheň od Hospodina a strávil je i zemřeli před Hospodinem. 
3 Tu pravil Mošé k Aharonovi: To jest, co mluvil Hospodin řka: Těmi, 
kteří se mně blíží, osvědčuji se svatým a před celým lidem oslaveným. 
Tu mlčel Aharon. 
4 Pak zavolal Mošé Mišaele a Elcafana, syny Uziele, strýce Aharonova, 
a pravil k nim: Přistupte, vyneste své bratry zpředu svatyně za tábor. 
5 I přistoupili a vynesli je v suknicích jejich za tábor, jak byl Mošé řekl. 
6 Pak pravil Mošé k Áharonovi a Eleazarovi a Itamarovi, synům jeho: 
kštic svých nenechte volně růsti a rouch svých neroztrhávejte, abyste 
nezemřeli a [On] na celou obec se /ne/rozhněval; bratři vaši však, 
všechen dům Jisraele, nechť oplakávají požár, který roznítil Hospodin. 
7 A ze vchodu stanu úmluvy nevycházejte, abyste nezemřeli, neboť 
Hospodinův olej pomazání jest na vás. I učinili podle řeči Mošého. 

`dbeK'h; tr,t,yOw> tyOl'K.h;w> 
 ~ybil'x]h; rjeq.Y:w: tAzx'h,-l[; ~ybil'x]h;-ta, WmyfiY"w: 20 

`hx'Bez>Mih; 
 hp'WnT. !roh]a; @ynIhe !ymiY"h; qAv taew> tAzx'h, taew> 21 

`hv,mo hW"ci rv,a]K; hw"hy> ynEp.li 
 dr,YEw: ~ker>b'y>w: ~['h'-la, Îwyd'y"Ð ¿Ady"À-ta, !roh]a; aF'YIw: 22 

`~ymil'V.h;w> hl'[oh'w> taJ'x;h; tfo[]me 
 Wkr]b'y>w: Wac.YEw: d[eAm lh,ao-la, !roh]a;w> hv,mo aboY"w: 23 

`~['h'-lK'-la, hw"hy>-dAbk. ar'YEw: ~['h'-ta, 
 x;Bez>Mih;-l[; lk;aTow: hw"hy> ynEp.Limi vae aceTew: 24 

 WlP.YIw: WNroY"w: ~['h'-lK' ar>Y:w: ~ybil'x]h;-ta,w> hl'[oh'-ta, 
`~h,ynEP.-l[; 

 
 

 vyai aWhybia]w: bd'n" !roh]a;-ynEb. Wxq.YIw: WTT Leviticus 10:1 

 WbrIq.Y:w: tr,joq. h'yl,[' WmyfiY"w: vae !heb' WnT.YIw: AtT'x.m; 
`~t'ao hW"ci al{ rv,a] hr'z" vae hw"hy> ynEp.li 

 ynEp.li WtmuY"w: ~t'Aa lk;aTow: hw"hy> ynEp.Limi vae aceTew: 2 

`hw"hy> 
 rmoale hw"hy> rB,DI-rv,a] aWh !roh]a;-la, hv,mo rm,aYOw: 3 

`!roh]a; ~DoYIw: dbeK'a, ~['h'-lk' ynEP.-l[;w> vdeQ'a, yb;roq.Bi 
 dDo laeyZI[u ynEB. !p'c'l.a, la,w> laev'ymi-la, hv,mo ar'q.YIw: 4 

 taeme ~k,yxea]-ta, Waf. Wbr>qi ~h,lea] rm,aYOw: !roh]a; 
`hn<x]M;l; #Wxmi-la, vd,Qoh;-ynEP. 

 rv,a]K; hn<x]M;l; #Wxmi-la, ~t'nOT\kuB. ~auF'YIw: Wbr>q.YIw: 5 

`hv,mo rB,DI 
 wyn"B' rm't'yail.W rz"['l.a,l.W !roh]a;-la, hv,mo rm,aYOw: 6 

 Wtmut' al{w> Wmrop.ti-al{ ~k,ydeg>biW W[r'p.Ti-la; ~k,yvear' 
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Hospodinův olej pomazání jest na vás. I učinili podle řeči Mošého. 
8 A Hospodin  mluvil  k Áharonovi  řka: 
9 Vína a [nápoje] opojného nebudeš píti, ty ani synové tvoji s tebou, 
když vcházíte do stanu úmluvy, abyste nezemřeli; ustanovení věčné pro 
pokolení vaše [budiž]: 
10 rozlišovati mezi svatým a nesvatým a mezi nečistým a čistým, 
11 a poučovati syny Jisraele o všech ustanoveních, kteráž mluvil 
Hospodin k nim skrze Mošého. 
12 A Mošé mluvil k Áharonovi a k Eleazarovi a k Itamarovi, synům 
jeho, kteří [mu] zbyli: vezměte moučnou obět zbylou ze zápalných obětí 
Hospodinových a jezte ji nekvašenou u oltáře, neboť svatosvatá jest. 
13 Jezte ji na místě svatém, neboť díl tvůj a díl synů tvých ona jest ze 
zápalných obětí Hospodinových, neboť tak mně bylo přikázáno. 
14 Hrudí pak mávání a kýty pozdvižení jísti budete na miste čistém, ty a 
synové tvoji a dcery tvé s tebou; neboť jako díl tvůj a díl synů tvých 
dány jsou z obětí hodů mírových synů Jisraele. 
15 Kýtu pozdvižení a hrudí mávání spolu se zápalnými obětmi tuků ať 
přinesou, aby jimi máváno bylo máváním před Hospodinem, a budiž [to] 
tobě a synům tvým s tebou údělem věčným, jak byl přikázal Hospodin. 
16 A po kozlu k oběti za hřích usilovně pátral Mošé, a hle, byl [již] 
spálen, tu rozhněval se na Eleazara a Itamara, zbylé syny Aharonovy řka: 
17 Proč nejedli jste obět za hřích na místě svatém? vždyť svatosvatá jest 
a [On] ji dal vám; abyste vzali na sebe vinu obce, očistu jim zjednájíce 
před Hospodinem. 
18 Hle, nebyla přece vnesena krev její do vnitřku svatyně, měli jste ji 
jísti na svatém [místě] jak jsem přikázal. 
19 Tu pravil Aharon k Mošému: Hle, dnes přinesli svou obět za hřích a 
svou celoobět před Hospodinem a [tu] potkaly mne takové věci! 
Kdybych byl jedl obět za hřícli dnes, zdali by to bylo správné v očích 
Hospodinových? 

 WKb.yI laer'f.yI tyBe-lK' ~k,yxea]w: @coq.yI hd'[eh'-lK' l[;w> 
`hw"hy> @r;f' rv,a] hp'reF.h;-ta, 

 !m,v,-yKi WtmuT'-!P, Wac.te al{ d[eAm lh,ao xt;P,miW 7 

@ `hv,mo rb;d>Ki Wf[]Y:w: ~k,yle[] hw"hy> tx;v.mi 
`rmoale !roh]a;-la, hw"hy> rBed;y>w: 8 

 ~k,a]boB. %T'ai ^yn<b'W hT'a; T.v.Te-la; rk'vew> !yIy: 9 

`~k,yterodol. ~l'A[ tQ;xu Wtmut' al{w> d[eAm lh,ao-la, 
 !ybeW ameJ'h; !ybeW lxoh; !ybeW vd,Qoh; !yBe lyDIb.h;l]W 10 

`rAhJ'h; 
 rB,DI rv,a] ~yQixuh;-lK' tae laer'f.yI ynEB.-ta, troAhl.W 11 

@ `hv,mo-dy:B. ~h,ylea] hw"hy> 
 rm't'yai-la,w> rz"['l.a, la,w> !roh]a;-la, hv,mo rBed;y>w: 12 

 hw"hy> yVeaime tr,t,ANh; hx'n>Mih;-ta, Wxq. ~yrIt'ANh; wyn"B' 
`awhi ~yvid'q' vd,qo yKi x;Bez>Mih; lc,ae tACm; h'Wlk.aiw> 

 awhi ^yn<B'-qx'w> ^q.x' yKi vdoq' ~Aqm'B. Ht'ao ~T,l.k;a]w: 13 

`ytiyWEcu !ke-yKi hw"hy> yVeaime 
 Wlk.aTo hm'WrT.h; qAv taew> hp'WnT.h; hzEx] taew> 14 

 ^q.x'-yKi %T'ai ^yt,nOb.W ^yn<b'W hT'a; rAhj' ~Aqm'B. 
`laer'f.yI ynEB. ymel.v; yxeb.ZImi WnT.nI ^yn<B'-qx'w> 

 ~ybil'x]h; yVeai l[; hp'WnT.h; hzEx]w: hm'WrT.h; qAv 15 

 ^T.ai ^yn<b'l.W ^l. hy"h'w> hw"hy> ynEp.li hp'WnT. @ynIh'l. Waybiy" 
`hw"hy> hW"ci rv,a]K; ~l'A[-qx'l. 

 @r'fo hNEhiw> hv,mo vr;D' vroD' taJ'x;h; ry[if. taew> 16 

 ~rIt'ANh; !roh]a; ynEB. rm't'yai-l[;w> rz"['l.a,-l[; @coq.YIw: 
`rmoale 

 yKi vd,Qoh; ~Aqm.Bi taJ'x;h;-ta, ~T,l.k;a]-al{ [;WDm; 17 

 !wO[]-ta, tafel' ~k,l' !t;n" Ht'aow> awhi ~yvid'q' vd,qo 
`hw"hy> ynEp.li ~h,yle[] rPek;l. hd'[eh' 
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Kdybych byl jedl obět za hřícli dnes, zdali by to bylo správné v očích 
Hospodinových? 
20 [Když] to slyšel Mošé, bylo to správné v očích jeho. 
 
 
Kapitola jedenáctá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému a Aharonovi, řka jim: 
2 Mluvte k synům Jisraele řkouce: To jsou zvířata, která smíte jísti ze 
všeho dobytka, který jest na zemi. 
3 Vše z dobytka, co má rozdělené kopyto a poltí [zcela] rozpoltěním 
kopyta a přežvykuje, to smíte jísti. 
4 Avšak tyto nesmíte jísti z přežvýkavců a z těch, kteří mají rozdělené 
kopyto: velblouda, neboť [sice] přežvykuje, avšak nemá rozdělené 
kopyto, nečistý bude vám. 
5 Ani damana, neboť přežvykuje [sice], avšak kopyto rozdělené nemá, 
nečistý bude vám. 
6 Ani zajíce, neboť přežvykuje /sice/, avšak kopyto rozdělené nemá, 
nečistý bude vám. 
7 Ani vepře, neboť [ač] kopyto má rozdělené a poltí zcela kopyto, 
nepřežvykuje však, nečistý bude vám. 
8 Z masa jejich nesmíte jísti a zdechliny jejich se nebudete dotýkati, 
nečistými [zvířaty] vám budou. 
9 Toto smíte jísti ze všeho, co jest ve vodě, všechno, co má ploutev a 
šupiny, ve vodě, [totiž] v mořích a řekách, to smíte jísti. 
10 Všechno však, co nemá ploutve ani šupiny v mořích a v řekách, ze 
všeho, co se pohybuje ve vodě, a ze všeho živočišstva, které jest ve vodě, 
ošklivostí bude vám. 
11 [A] ošklivostí budou vám. masa jejich nesmíte jísti a zdechliny jejicL 
musíte v ošklivosti míti. 

 lAka' hm'ynIP. vd,Qoh;-la, Hm'D'-ta, ab'Wh-al{ !he 18 

`ytiyWEci rv,a]K; vd,QoB; Ht'ao Wlk.aTo 
 WbyrIq.hi ~AYh; !he hv,mo-la, !roh]a; rBed;y>w: 19 

 ytiao hn"ar,q.Tiw: hw"hy> ynEp.li ~t'l'[o-ta,w> ~t'aJ'x;-ta, 
`hw"hy> ynEy[eB. bj;yYIh; ~AYh; taJ'x; yTil.k;a'w> hL,aeK' 

@ `wyn"y[eB. bj;yYIw: hv,mo [m;v.YIw: 20 
 

 
 !roh]a;-la,w> hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 11:1 

`~h,lea] rmoale 
 rv,a] hY"x;h; tazO rmoale laer'f.yI ynEB.-la, WrB.D; 2 

`#r,a'h'-l[; rv,a] hm'heB.h;-lK'mi Wlk.aTo 
 hr'GE tl;[]m; tsor'P. [s;v, t[;s;vow> hs'r>P; ts,r,p.m; lKo 3 

`WlkeaTo Ht'ao hm'heB.B; 
 yseyrIp.M;miW hr'GEh; yle[]M;mi Wlk.ato al{ hz<-ta, %a; 4 

 WNn<yae hs'r>p;W aWh hr'gE hle[]m;-yKi lm'G"h;-ta, hs'r>P;h; 
`~k,l' aWh amej' syrIp.m; 

 syrIp.y: al{ hs'r>p;W aWh hr'gE hle[]m;-yKi !p'V'h;-ta,w> 5 

`~k,l' aWh amej' 
 al{ hs'r>p;W awhi hr'GE tl;[]m;-yKi tb,n<r>a;h'-ta,w> 6 

`~k,l' awhi ha'mej. hs'yrIp.hi 
 hs'r>P; [s;v, [s;vow> aWh hs'r>P; syrIp.m;-yKi ryzIx]h;-ta,w> 7 

`~k,l' aWh amej' rG"yI-al{ hr'GE aWhw> 
 ~he ~yaimej. W[G"ti al{ ~t'l'b.nIb.W Wlkeato al{ ~r'f'B.mi 8 

`~k,l' 
 ryPin:s. Al-rv,a] lKo ~yIM'B; rv,a] lKomi Wlk.aTo hz<-ta, 9 

`WlkeaTo ~t'ao ~ylix'N>b;W ~yMiY:B; ~yIM;B; tf,q,f.q;w> 
 ~ylix'N>b;W ~yMiY:B; tf,q,f.q;w> ryPin:s. Al-!yae rv,a] lkow> 10 

 #q,v, ~yIM'B; rv,a] hY"x;h; vp,n< lKomiW ~yIM;h; #r,v, lKomi 
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musíte v ošklivosti míti. 
12 A všechno, co nemá ploutve ani šupin, ve vodách, budiž vám 
ošklivostí. 
13 A tyto budete v ošklivosti míti z ptactva, - nesmí býti požívány, 
ošklivostí jsou: orla a orlosupa a orla mořského. 
14 Luňáka a jestřába podle [všelikého] druhu jeho. 
15 Všechno plémě krkavčí s druhy jeho. 
16 A pštrosa a kukačku a racka a sokola dle druhu jeho. 
17 A sýčka a komorána a výra. 
18 A sovu a pelikána a mrchožrouta 
19 a čápa a volavku dle druhu jejího, dudka a netopýra. 
20 Všechna poletavá zvířátka lezoucí po čtyřech, ošklivostí budou vám. 
21 Avšak toto smíte jísti ze všech zvířátek poletavých lezoucích po 
čtyřech: co má stehénka nad nožkami, aby jimi poskakovalo po zemi. 
22 Tato z nich smíte jísti: [kobylky]: "arbeh" dle jejího druhu a "salám" 
dle jejího druhu a "chargol" dle jejího druhu a "chagab" dle jejího druhu. 
23 A všechna [ostatní] zvířátka poletavá, jež mají čtyři nožky, ošklivostí 
buďtež vám. 
24 Ale těmito stanete se nečistými; kdo se zdechliny jejich dotkne, 
nečistý bude do večera, 
25 a každý, kdo nese [něco] ze zdechliny jejich, vyper Šaty své a nečistý 
jest do večera: 
26 všelikým dobytkem, který má kopyto rozpoltěné, avšak nepoltí je 
[zcela] rozpoltěním a nepřežvykuje; nečistá budou vám, kdokoliv se jich 
dotkne, bude nečistý. 
27 A vše, co chodí po svých tlapách, ze všech zvířat, která chodí po 
čtyřech, - nečistá budou vám, kdokoli se dotkne zdechliny jejich, nečistý 
bude do večera. 

`~k,l' ~he 
 ~t'l'b.nI-ta,w> Wlkeato al{ ~r'f'B.mi ~k,l' Wyh.yI #q,v,w> 11 

`WcQev;T. 
 aWh #q,v, ~yIM'B; tf,q,f.q;w> ryPin:s. Al-!yae rv,a] lKo 12 

`~k,l' 
 ~he #q,v, Wlk.a'yE al{ @A[h'-!mi WcQ.v;T. hL,ae-ta,w> 13 

`hY"nIz>['h' taew> sr,P,h;-ta,w> rv,N<h;-ta, 
`Hn"ymil. hY"a;h'-ta,w> ha'D'h;-ta,w> 14 

`Anymil. bre[o-lK' tae 15 
 #NEh;-ta,w> @x;V'h;-ta,w> sm'x.T;h;-ta,w> hn"[]Y:h; tB; taew> 16 

`WhnEymil. 
`@Wvn>Y:h;-ta,w> %l'V'h;-ta,w> sAKh;-ta,w> 17 

`~x'r'h'-ta,w> ta'Q'h;-ta,w> tm,v,n>Tih;-ta,w> 18 
 tp;ykiWDh;-ta,w> Hn"ymil. hp'n"a]h' hd'ysix]h; taew> 19 

`@Lej;[]h'-ta,w> 
s `~k,l' aWh #q,v, [B;r>a;-l[; %lehoh; @A[h' #r,v, lKo 20 

 %lehoh; @A[h' #r,v, lKomi Wlk.aTo hz<-ta, %a; 21 

 rTen:l. wyl'g>r;l. l[;M;mi ~yI[;r'k. ÎAlÐ ¿al{À-rv,a] [B;r>a;-l[; 
`#r,a'h'-l[; !heB' 

 Anymil. hB,r>a;h'-ta, WlkeaTo ~h,me hL,ae-ta, 22 

 bg"x'h,-ta,w> WhnEymil. lGOr>x;h;-ta,w> WhnEymil. ~['l.S'h;-ta,w> 
`WhnEymil. 

 aWh #q,v, ~yIl'g>r; [B;r>a; Al-rv,a] @A[h' #r,v, lkow> 23 

`~k,l' 
`br,['h'-d[; am'j.yI ~t'l'b.nIB. [;gENOh;-lK' WaM'J;Ti hL,ael.W 24 
`br,['h'-d[; amej'w> wyd'g"B. sBek;y> ~t'l'b.NImi afeNOh;-lk'w> 25 

 hN"n<yae [s;v,w> hs'r>P; ts,r,p.m; awhi rv,a] hm'heB.h;-lk'l. 26 

 [;gENOh;-lK' ~k,l' ~he ~yaimej. hl'[]m; hN"n<yae hr'gEw> t[;s;vo 
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28 A kdo nese zdechlinu jejich, vyper šaty své a nečistý jest do večera; 
nečistá budou vám. 
29 A toto vám nečisté bude z hemžících se zvířátek lezoucích po zemi: 
lasička a myš a [ještěrka] "hardun" dle jejího druhu. 
30 A [ještěři] "anaka" a "koach" a "haltaa" a "chomet" a "tinšémet". 
31 Tato jsou vám nečistá ze všech hemžících se zvířat; kdokoliv se jich 
dotkne, když jsou mrtvá, nečistý bude do večera. 
32 A všechno, nač některé z nich za mrtva padne, bude nečisté, ať 
jakékoliv nářadí dřevěné nebo šat nebo kůže nebo věc žíněná, každé 
nářadí, kterým se dělá práce, budiž dáno do vody a jest nečisté až do 
večera, pak jest čisté. 
33 A všechno hliněné nářadí, do jehož vnitřku něco z nich padne, 
všechno, co jest uvnitř, bude nečisté, je [samo] pak rozbijete. 
34 Všechen pokrm, jenž bývá požíván, když na něj přijde voda, nečistý 
bude, a každá tekutina, která se pije v jakékoliv nádobě, nečistá bude. 
35 A všechno nač padne něco z jejich zdechliny, bude nečisté; pec a 
plotna, strženy buďtež, nečisté jsou a nečisté zůstanou vám. 
36 Avšak studna a nádrž, shromáždiště vody, [to] zůstane 
 
 
čisté, kdo [tu] však se dotkne zdechliny jejich bude nečistý. 
37 A padne-li ze zdechliny jejich na jakékoliv osevné símě, jež bývá 
rozséváno, zůstane [toto] čisté. 
38 Dá-li se však voda na símě a padne něco ze zdechliny jejich na ně, 
nečisté bude vám. 
39 Jestliže z dobytčat, kterých smíte požívati, nějaké zdechne, [tak] 
budiž ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, nečistý do večera. 
40 Kdo pak požije zdechliny jeho, vyper šaty své a je nečistý do večera a 
kdo nese jeho zdechlinu, vyper šaty své a jest nečistý do večera. 

`am'j.yI ~h,B' 
 [B;r>a;-l[; tk,l,hoh; hY"x;h;-lk'B. wyP'K;-l[; %leAh lkow> 27 

`br,['h'-d[; am'j.yI ~t'l'b.nIB. [;gENOh;-lK' ~k,l' ~he ~yaimej. 
 br,['h'-d[; amej'w> wyd'g"B. sBek;y> ~t'l'b.nI-ta, afeNOh;w> 28 

s `~k,l' hM'he ~yaimej. 
 dl,xoh; #r,a'h'-l[; #reVoh; #r,V,B; ameJ'h; ~k,l' hz<w> 29 

`WhnEymil. bC'h;w> rB'k.[;h'w> 
`tm,v'n>Tih;w> jm,xoh;w> ha'j'L.h;w> x;Koh;w> hq'n"a]h'w> 30 

 ~h,B' [;gENOh;-lK' #r,V'h;-lk'B. ~k,l' ~yaimeJ.h; hL,ae 31 

`br,['h'-d[; am'j.yI ~t'moB. 
 am'j.yI ~t'moB. ~h,me wyl'['-lPoyI-rv,a] lkow> 32 

 yliK.-lK' qf' Aa rA[-Aa dg<b, Aa #[e-yliK.-lK'mi 
 br,[,h'-d[; amej'w> ab'Wy ~yIM;B; ~h,B' hk'al'm. hf,['yE-rv,a] 

`rhej'w> 
 rv,a] lKo AkAT-la, ~h,me lPoyI-rv,a] fr,x,-yliK.-lk'w> 33 

`WrBov.ti Ataow> am'j.yI AkAtB. 
 am'j.yI ~yIm; wyl'[' aAby" rv,a] lkea'yE rv,a] lk,aoh'-lK'mi 34 

`am'j.yI yliK.-lk'B. ht,V'yI rv,a] hq,v.m;-lk'w> 
 ~yIr;ykiw> rWNT; am'j.yI wyl'[' ~t'l'b.NImi lPoyI-rv,a] lkow> 35 

`~k,l' Wyh.yI ~yaimej.W ~he ~yaimej. #T'yU 
 ~t'l'b.nIB. [;gEnOw> rAhj' hy<h.yI ~yIm;-hwEq.mi rAbW !y"[.m; %a; 36 

`am'j.yI 
 [;reZ"yI rv,a] [;WrzE [r;z<-lK'-l[; ~t'l'b.NImi lPoyI ykiw> 37 

`aWh rAhj' 
 aWh amej' wyl'[' ~t'l'b.NImi lp;n"w> [r;z<-l[; ~yIm;-!T;yU ykiw> 38 

s `~k,l' 
 [;gENOh; hl'k.a'l. ~k,l' ayhi-rv,a] hm'heB.h;-!mi tWmy" ykiw> 39 

`br,['h'-d[; am'j.yI Ht'l'b.nIB. 
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kdo nese jeho zdechlinu, vyper šaty své a jest nečistý do večera. 
41 A všechno, co leze, co se hýbe po zemi, ošklivostí jest, ne-budiž 
požíváno. 
42 Všechno, co leze po břiše, a vše, co chodí po čtyřech až do všech 
mnohonožek, ze všeho, co lezouc hemží se po zemi, to nesmíte jísti, 
neboť ošklivostí jsou. 
43 Nečiňte sama sebe ošklivostí vším, co lezouc hemží se a neznečišťujte 
se jimi, tak že byste jimi stali se nečistými. 
44 Neboť já, Hospodin jsem, Bůh váš. Tož svěťte se a buďte svatí, neboť 
svatý jsem já a neznečišťujte sebe sama ničím, co lezouc, hemží se po 
zemi. 
45 Neboť já jsem Hospodin, jenž vzhůru vedl vás ze země egyptské, 
abych vám byl Bohem, tak buďte svatí, neboť svatý jsem já. 
46 To jest nauka o dobytku, ptactvu a všem živočisstvu, které se 
pohybuje ve vodách, a o všem živočisstvu, jež se hemží po zemi, 
47 aby bylo rozlišováno mezi nečistým a čistým a mezi živočichem 
jedlým a mezi živočichem, jenž nesmí býti pojídán. 
 
 
 
Kapitola dvanáctá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Mluv k synům Jisraele řka: Žena, když počala a porodí chlapce, bude 
nečistá sedm dní, jako za dnů odloučenosti své pro svou nevolnost [tak] 
bude nečistá. 
3 Dne osmého pak budiž obřezáno maso jeho předkožky. 
4 A třicet dní a tři dni zůstane v krvi očisťování, ničeho svatého nesmí se 
dotknouti a do svatyně nesmí přijíti, až budou dovršeny dni jejího 
očištění. 

 br,['h'-d[; amej'w> wyd'g"B. sBek;y> Ht'l'b.NImi lkeaoh'w> 40 

`br,['h'-d[; amej'w> wyd'g"B. sBek;y> Ht'l'b.nI-ta, afeNOh;w> 
`lkea'yE al{ aWh #q,v, #r,a'h'-l[; #reVoh; #r,V,h;-lk'w> 41 

 d[; [B;r>a;-l[; %leAh lkow> !AxG"-l[; %leAh lKo 42 

 al{ #r,a'h'-l[; #reVoh; #r,V,h;-lk'l. ~yIl;g>r; hBer>m;-lK' 
`~he #q,v,-yKi ~Wlk.ato 

 al{w> #reVoh; #r,V,h;-lk'B. ~k,ytevop.n:-ta, WcQ.v;T.-la; 43 

`~B' ~t,mej.nIw> ~h,B' WaM.J;ti 
 ~yvidoq. ~t,yyIh.wI ~T,v.DIq;t.hiw> ~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] yKi 44 

 #r,V,h;-lk'B. ~k,ytevop.n:-ta, WaM.j;t. al{w> ynIa' vAdq' yKi 
`#r,a'h'-l[; fmeroh' 

 tyOh.li ~yIr;c.mi #r,a,me ~k,t.a, hl,[]M;h; hw"hy> ynIa] yKi 45 

`ynIa' vAdq' yKi ~yvidoq. ~t,yyIh.wI ~yhil{ale ~k,l' 
 tf,m,roh' hY"x;h; vp,n< lkow> @A[h'w> hm'heB.h; tr;AT tazO 46 

`#r,a'h'-l[; tc,r,Voh; vp,n<-lk'l.W ~yIM'B; 
 hY"x;h; !ybeW rhoJ'h; !ybeW ameJ'h; !yBe lyDIb.h;l. 47 

@ `lkea'te al{ rv,a] hY"x;h; !ybeW tl,k,a/N<h; 
 

" 
 

 
 
 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 12:1 
 hd'l.y"w> [;yrIz>t; yKi hV'ai rmoale laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 2 

`am'j.Ti Ht'wOD> tD;nI ymeyKi ~ymiy" t[;b.vi ha'm.j'w> rk'z" 
`Atl'r>[' rf;B. lAMyI ynIymiV.h; ~AYb;W 3 

 hr'h\j' ymed>Bi bveTe ~ymiy" tv,l{v.W ~Ay ~yvil{v.W 4 
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očištění. 
5 A když porodí děvčátko, bude nečistá dvé týdnů jako za [doby] své 
odloučenosti, a šedesát dní a šest dní zůstaň v krvi očišťování. 
6 Když pak budou dovršeny dni jejího očišťování po synu nebo po dceři, 
přinese roční ovci k celooběti a holoubátko nebo hrdličku k oběti za 
hřích ke vchodu stanu úmluvy ke knězi. 
7 A on bude to obětovati před Hospodinem a zjedná očistu pro ni i bude 
čistá od krvotoků svých. To jest nauka o rodičce, která porodila chlapce 
nebo dívku. 
8 Nebude-li však s to [dáti] ovci, tu vezme dvě hrdličky nebo dvě 
holoubátka, jedno k celooběti a jedno k oběti za hřích, i zjedná kněz 
očistu pro ni a tak čistá bude. 
 
 
Kapitola třináctá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému a Aharonovi řka: 
2 Bude-li u některého člověka na kůži těla jeho vyvýšenina nebo vyrážka 
nebo skvrna a stane-li se tak na kůži jeho těla [příznakem] rány 
malomocenství, tak budiž přiveden k Aharonovi, knězi, nebo k jednomu 
z jeho synů, knězi. 
3 Shledá-li pak kněz chorobné místo na kůži těla [takto]: chlup v 
chorobném místě zbělel a na pohled jest chorobné místo hlubší než kůže 
těla jeho, to rána malomocenství jest; a jakmile to kněz spatří, za 
nečistého prohlásí ho. 
4 Je-li to však skrvna bílá na kůži jeho těla a není na pohled hlubší než 
kůže a chlup její nezbělel, tak nechť uzavře kněz [tento] chorobný případ 
na sedm dní. 
5 Když ho pak uvidí kněz dne sedmého a hle, vzezření chorobného místa 
zůstalo stejné, nerozšířilo se [totiž] chorobné místo v kůži, tu zavře ho 
kněz na sedm dní po druhé. 

 tal{m.-d[; abot' al{ vD'q.Mih;-la,w> [G"ti-al{ vd,qo-lk'B. 
`Hr'h\j' ymey> 

 ~Ay ~yViviw> Ht'D'nIK. ~yI[;buv. ha'm.j'w> dlete hb'qen>-~aiw> 5 

`hr'h\j' ymeD>-l[; bveTe ~ymiy" tv,vew> 
 fb,K, aybiT' tb;l. Aa !bel. Hr'h\j' ymey> tal{m.biW 6 

 xt;P,-la, taJ'x;l. rto-Aa hn"Ay-!b,W hl'[ol. Atn"v.-!B, 
`!heKoh;-la, d[eAm-lh,ao 

 rqoM.mi hr'h]j'w> h'yl,[' rP,kiw> hw"hy> ynEp.li AbyrIq.hiw> 7 

`hb'qeN>l; Aa rk'Z"l; td,l,YOh; tr;AT tazO h'ym,D' 
 Aa ~yrIto-yTev. hx'q.l'w> hf, yDe Hd'y" ac'm.ti al{-~aiw> 8 

 h'yl,[' rP,kiw> taJ'x;l. dx'a,w> hl'[ol. dx'a, hn"Ay ynEB. ynEv. 
@ `hr'hej'w> !heKoh; 

 
 

 
 

`rmoale !roh]a;-la,w> hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 13:1 
 tr,h,b; Aa tx;P;s;-Aa taef. Arf'B.-rA[b. hy<h.yI-yKi ~d'a' 2 

 !heKoh; !roh]a;-la, ab'Whw> t[;r'c' [g:n<l. Arf'B.-rA[b. hy"h'w> 
`~ynIh]Koh; wyn"B'mi dx;a;-la, Aa 

 %p;h' [g:N<B; r['few> rf'B'h;-rA[B. [g:N<h;-ta, !heKoh; ha'r'w> 3 

 aWh t[;r;c' [g:n< Arf'B. rA[me qmo[' [g:N<h; haer>m;W !b'l' 
`Atao aMejiw> !heKoh; Wha'r'w> 

 h'a,r>m;-!yae qmo['w> Arf'B. rA[B. awhi hn"b'l. tr,h,B;-~aiw> 4 

 [g:N<h;-ta, !heKoh; ryGIs.hiw> !b'l' %p;h'-al{ hr'['f.W rA[h'-!mi 
`~ymiy" t[;b.vi 

 wyn"y[eB. dm;[' [g:N<h; hNEhiw> y[iybiV.h; ~AYB; !heKoh; Wha'r'w> 5 

`tynIve ~ymiy" t[;b.vi !heKoh; AryGIs.hiw> rA[B' [g:N<h; hf'p'-al{ 
 hh'Ke hNEhiw> tynIve y[iybiV.h; ~AYB; Atao !heKoh; ha'r'w> 6 
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6 [A] ohledá-li ho kněz dne sedmého po druhé: a hle, zbledlo chorobné 
místo a nerozšířilo se chorobné místo v kůži, tu za čistého prohlásí ho 
kněz, vyrážka to jest, i vypere šaty své a čistý jest. 
7 Rozšíří-li se však vyrážka v kůži, potom co už se ukázal knězi, aby byl 
prohlášen čistým, nechť se ukáže po druhé knězi. 
8 A ohledá-li ho kněz a hle: rozšířila se vyrážka v kůži, tu prohlásí ho 
kněz za nečistého, malomocenství to jest. 
9 Rána malomocenství když bude na člověku, [tak] budiž přiveden ke 
knězi. 
10 Podívá-li se kněz a hle vyvýšenina bílá jest v kůži a ona proměnila 
chlup v bílý a ve vyvýšenině jest místo, kde je živé maso. 
11 Malomocenství zastaralé to jest v kůži těla jeho, za nečistého prohlásí 
ho kněz, neuzavře ho, neboť nečistým jest. 
12 Propukne-li však malomocenství v kůži [tak] že pokryje 
malomocenství všecku kůži chorobného případu od hlavy jeho až do 
nohou jeho, jak daleko vidí zrak knězův 
13 a vidí-li kněz, a hle, pokrylo malomocenství celé jeho tělo, tu prohlásí 
chorobný případ za čistý, [neboť] všecko změnilo se v bělost, čistý jest. 
14 Toho dne však, jakmile se objeví v tom živé maso, nečistý bude. 
15 Uzří-li kněz maso živé, tak prohlásí ho nečistým, maso živé nečisté 
jest, malomocenství to jest. 
16 Jestliže se však živé maso zase obrátí v bílé, tu ať přijde ke knězi. 
17 I pohlédne naň kněz, a hle, chorobné místo zbělelo, tu prohlásí kněz 
chorobné místo za čisté, čistým [on jest]. 
18 A maso, když bude na něm, na jeho kůži vřed a [ten] se hojí, 
19 a povstane na místě vředu vyvýšenina bílá nebo skrvna bělavě 
zarudlá, nechť se ukáže knězi. 
20 I uvidí kněz, a hle, vypadá [to místo] nižší než kůže a jeho chlup 
zbělel, tak nečistým ho prohlásí kněz, rána malomocenství to jest, ve 
vředu propukla. 
21 A ohledá-li to [místo] kněz, a hle, není v něm chlupu bílého a není 
hlubší než kůže a jest vybledlé, tak uzavře ho kněz na sedm dní. 

 ayhi tx;P;s.mi !heKoh; Arh]jiw> rA[B' [g:N<h; hf'p'-al{w> [g:N<h; 
`rhej'w> wyd'g"B. sB,kiw> 

 Ataor'he yrex]a; rA[B' tx;P;s.Mih; hf,p.ti hfoP'-~aiw> 7 

`!heKoh;-la, tynIve ha'r>nIw> Atr'h\j'l. !heKoh;-la, 
 AaM.jiw> rA[B' tx;P;s.Mih; ht'f.P' hNEhiw> !heKoh; ha'r'w> 8 

@ `awhi t[;r;c' !heKoh; 
`!heKoh;-la, ab'Whw> ~d'a'B. hy<h.ti yKi t[;r;c' [g:n< 9 

 hk'p.h' ayhiw> rA[B' hn"b'l.-taef. hNEhiw> !heKoh; ha'r'w> 10 

`taef.B; yx; rf'B' ty:x.miW !b'l' r['fe 
 al{ !heKoh; AaM.jiw> Arf'B. rA[B. awhi tn<v,An t[;r;c' 11 

`aWh amej' yKi WNr,GIs.y: 
 tae t[;r;C'h; ht'S.kiw> rA[B' t[;r;C'h; xr;p.Ti x;ArP'-~aiw> 12 

 ynEy[e haer>m;-lk'l. wyl'g>r;-d[;w> Avarome [g:N<h; rA[-lK' 
`!heKoh; 

 Arf'B.-lK'-ta, t[;r;C'h; ht'S.ki hNEhiw> !heKoh; ha'r'w> 13 

`aWh rAhj' !b'l' %p;h' ALKu [g:N"h;-ta, rh;jiw> 
`am'j.yI yx; rf'B' AB tAar'he ~Ayb.W 14 

 yx;h; rf'B'h; AaM.jiw> yx;h; rf'B'h;-ta, !heKoh; ha'r'w> 15 

`aWh t[;r;c' aWh amej' 
`!heKoh;-la, ab'W !b'l'l. %P;h.n<w> yx;h; rf'B'h; bWvy" yki Aa 16 
 !heKoh; rh;jiw> !b'l'l. [g:N<h; %P;h.n< hNEhiw> !heKoh; Wha'r'w> 17 

@ `aWh rAhj' [g:N<h;-ta, 
`aP'r>nIw> !yxiv. Ar[ob.-Ab hy<h.yI-yKi rf'b'W 18 

 hn"b'l. tr,h,b; Aa hn"b'l. taef. !yxiV.h; ~Aqm.Bi hy"h'w> 19 

`!heKoh;-la, ha'r>nIw> tm,D'm.d;a] 
 Hr'['f.W rA[h'-!mi lp'v' h'a,r>m; hNEhiw> !heKoh; ha'r'w> 20 

`hx'r'P' !yxiV.B; awhi t[;r;c'-[g:n< !heKoh; AaM.jiw> !b'l' %p;h' 
 hl'p'v.W !b'l' r['fe HB'-!yae hNEhiw> !heKoh; hN"a,r>yI ~aiw> 21 
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hlubší než kůže a jest vybledlé, tak uzavře ho kněz na sedm dní. 
22 A rozšíří-li se pak dále v kůži, nečistým prohlásí ho kněz, rána 
[malomocenství] to jest. 
23 Jestliže však na své místo [omezena] zůstane skvrna a nerozšíří se, 
jizva [poj vředu to jest, čistým prohlásí ho kněz. 
24 Anebo tělo, když bude na kůži jeho spálenina od ohně a živé [maso] 
spáleniny stane se skvrnou bělorudou nebo bílou. 
25 A kněz ji ohledá, a hle, chlup ve skvrně zbělel a [ona] vypadá hlubší 
než kůže, malomocenství to jest, [jež] vypuklo ve spálenině; [a] kněz 
prohlásí ho nečistým, rána malomocenství to jest. 
26 Když však ji ohledá kněz a, hle, není ve skvrně chlup bílý a [skvrna] 
není hlubší než kůže a vybledla, tak uzavře ho kněz na sedm dní. 
27 Když pak ho ohledá kněz dne sedmého, [ták] jestliže se rozšířila 
[skvrna] v kůži, za nečistého ho prohlásí kněz; rána malomocenství to 
jest. 
28 Zůstane-li však skvrna [omezena] na své místo, nerozšíří-íi se v kůži a 
je vybledlá, vyvýšenina spáleniny to jest; čistým ho prohlásí kněz, neboť 
jizva po spálenině to jest. 
29 Když bude, u muže nebo u ženy chorobné místo na hlavě nebo na 
vousu, 
30 a ohledá kněz chorobné místo a, hle, vypadá hlubší než  kůže a je v 
něm chlup zlatožlutý, tenký, tak nečistým prohlásí ho kněz, plíseň to jest, 
malomocentví hlavy nebo vousu to jest. 
31 Jestliže však kněz ohledá chorobné místo plísně a hle nevypadá [sice] 
hlubší než kůže, a [však] žádného černého chlupu není v ní, tak uzavře 
kněz případ plísně na sedm dní. 
32 Když pak ohledá kněz chorobné místo dne sedmého a, hle, nerozšířila 
se plíseň a nepovstal v ní chlup zlatožlutý, a plíseň se nejeví hlubší než 
kůže 
33 tak nechť [postižený] se oholí, plíseň však ať neoholí a kněz uzavře 
případ plísně po druhé na sedm dní. 

`~ymiy" t[;b.vi !heKoh; AryGIs.hiw> hh'ke ayhiw> rA[h'-!mi hN"n<yae 
`awhi [g:n< Atao !heKoh; aMejiw> rA[B' hf,p.ti hfoP'-~aiw> 22 

 tb,r,c' ht'f'p' al{ tr,h,B;h; dmo[]T; h'yT,x.T;-~aiw> 23 

s `!heKoh; Arh]jiw> awhi !yxiV.h; 
 ty:x.mi ht'y>h'w> vae-tw:k.mi Ar[ob. hy<h.yI-yKi rf'b' Aa 24 

`hn"b'l. Aa tm,D,m.d;a] hn"b'l. tr,h,B; hw"k.Mih; 
 tr,h,B;B; !b'l' r['fe %P;h.n< hNEhiw> !heKoh; Ht'ao ha'r'w> 25 

 hx'r'P' hw"k.MiB; awhi t[;r;c' rA[h'-!mi qmo[' h'a,r>m;W 
`awhi t[;r;c' [g:n< !heKoh; Atao aMejiw> 

 !b'l' r['fe tr,h,B,B;-!yae hNEhiw> !heKoh; hN"a,r>yI ~aiw> 26 

 !heKoh; AryGIs.hiw> hh'ke awhiw> rA[h'-!mi hN"n<yae hl'p'v.W 
`~ymiy" t[;b.vi 

 rA[B' hf,p.ti hfoP'-~ai y[iybiV.h; ~AYB; !heKoh; Wha'r'w> 27 

`awhi t[;r;c' [g:n< Atao !heKoh; aMejiw> 
 awhiw> rA[b' ht'f.p'-al{ tr,h,B;h; dmo[]t; h'yT,x.T;-~aiw> 28 

 tb,r,c'-yKi !heKoh; Arh]jiw> awhi hw"k.Mih; taef. hh'ke 
@ `awhi hw"k.Mih; 

`!q'z"b. Aa varoB. [g:n" Ab hy<h.yI-yKi hV'ai Aa vyaiw> 29 
 rA[h'-!mi qmo[' Whaer>m; hNEhiw> [g:N<h;-ta, !heKoh; ha'r'w> 30 

 t[;r;c' aWh qt,n< !heKoh; Atao aMejiw> qD' bhoc' r['fe AbW 
`aWh !q'Z"h; Aa varoh' 

 Whaer>m;-!yae hNEhiw> qt,N<h; [g:n<-ta, !heKoh; ha,r>yI-ykiw> 31 

 !heKoh; ryGIs.hiw> AB !yae rxov' r['few> rA[h'-!mi qmo[' 
`~ymiy" t[;b.vi qt,N<h; [g:n<-ta, 

 hf'p'-al{ hNEhiw> y[iybiV.h; ~AYB; [g:N<h;-ta, !heKoh; ha'r'w> 32 

 qmo[' !yae qt,N<h; haer>m;W bhoc' r['fe Ab hy"h'-al{w> qt,N<h; 
`rA[h'-!mi 

 !heKoh; ryGIs.hiw> x;Leg:y> al{ qt,N<h;-ta,w> xL'G:t.hiw> 33 
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34 Když pak ohledá kněz plíseň dne sedmého a, hle, nerozšířila se plíseň 
v kůži a nevypadá hlubší než kůže, tak čistým prohlásí ho kněz; nechť 
vypere šaty své a jest čistý. 
35 Rozšíří-li se však plíseň v kůži po jeho očištění. 
36 A ohledá ho kněz a, hle, rozšířila se plíseň v kůži, nebude více kněz 
pátrati po chlupu zlatožlutém, nečistý jest. 
37 Zůstalo-li však vzezření plísně stejným a chlup černý vyrostl v ní, jest 
plíseň zahojena, čistý jest on a čistým ho prohlásí kněz. 
38 Muž nebo žena, když budou na kůži těla jejich skvrny, skvrny bílé 
39 a ohledá kněz, a hle, na kůži masa jejich jsou skvrny bledě bílé, lesklá 
lysina to-jest, propukla v kůži, čistý jest. 
40 Někdo pak, jehož hlava olysá, jest holohlavý na temeni [takový] jest 
čistý. 
41 A jestliže se strany obličeje jeho olysá hlava jeho, plešatec 8 čela jest, 
čistý jest. 
42 Jestliže však se objeví na lysině na temeni anebo na lysině čela 
chorobné místo bělorudé, jest to malomocenství propukající na jeho 
lysině na temeni nebo na jeho lysině s čela. 
43 A ohledá-li ho kněz a jest tu vyvýšené chorobné místo bělorudé na 
jeho lysině na temeni anebo na jeho lysině s čela, jež vypadá jako 
malomocenství na kůži těla, 
44 muž malomocný ten jest, nečistý jest, za naprosto nečistého prohlásí 
ho kněz, na hlavě jeho [jest] rána [malomocenství] jeho. 
45 A malomocný, na němž jest rána [malomocenství] - roucha jeho 
buďtež roztržena a kštice jeho buďtež volně vlající, knír zastře a 
"nečistý" "nečistý" volati bude. 
46 Po všechny dni, pokud jest rána [malomocenství] na něm, bude 
nečistý, nečistý jest, odloučen bude bydleti, vně tábora jest přebývání 
jeho. 
47 Roucho pak, když bude na něm rána malomocenství, na rouchu 
vlněném nebo na rouchu lněném,  

`tynIve ~ymiy" t[;b.vi qt,N<h;-ta, 
 hf'p'-al{ hNEhiw> y[iybiV.h; ~AYB; qt,N<h;-ta, !heKoh; ha'r'w> 34 

 Atao rh;jiw> rA[h'-!mi qmo[' WNn<yae Whaer>m;W rA[B' qt,N<h; 
`rhej'w> wyd'g"B. sB,kiw> !heKoh; 

`Atr'h\j' yrex]a; rA[B' qt,N<h; hf,p.yI hfoP'-~aiw> 35 
 rQeb;y>-al{ rA[B' qt,N<h; hf'P' hNEhiw> !heKoh; Wha'r'w> 36 

`aWh amej' bhoC'h; r['Fel; !heKoh; 
 aP'r>nI AB-xm;c' rxov' r['few> qt,N<h; dm;[' wyn"y[eB.-~aiw> 37 

s `!heKoh; Arh]jiw> aWh rAhj' qt,N<h; 
 troh'B, troh'B, ~r'f'B.-rA[b. hy<h.yI-yKi hV'ai-Aa vyaiw> 38 

`tnOb'l. 
 tnOb'l. tAhKe troh'B, ~r'f'B.-rA[b. hNEhiw> !heKoh; ha'r'w> 39 

s `aWh rAhj' rA[B' xr;P' aWh qh;Bo 
`aWh rAhj' aWh x;reqe Avaro jreM'yI yKi vyaiw> 40 

`aWh rAhj' aWh x;BeGI Avaro jreM'yI wyn"P' ta;P.mi ~aiw> 41 
 ~D'm.d;a] !b'l' [g:n< tx;B;G:b; Aa tx;r;Q'b; hy<h.yI-ykiw> 42 

`ATx.B;g:b. Aa ATx.r;q'B. awhi tx;r;Po t[;r;c' 
 tm,D,m.d;a] hn"b'l. [g:N<h;-taef. hNEhiw> !heKoh; Atao ha'r'w> 43 

`rf'B' rA[ t[;r;c' haer>m;K. ATx.B;g:b. Aa ATx.r;q'B. 
 !heKoh; WNa,M.j;y> aMej; aWh amej' aWh [;Wrc'-vyai 44 

`A[g>nI AvaroB. 
 Avarow> ~ymirup. Wyh.yI wyd'g"B. [g:N<h; AB-rv,a] [;WrC'h;w> 45 

`ar'q.yI amej' amej'w> hj,[.y: ~p'f'-l[;w> [;Wrp' hy<h.yI 
 bveyE dd'B' aWh amej' am'j.yI AB [g:N<h; rv,a] ymey>-lK' 46 

s `Abv'Am hn<x]M;l; #Wxmi 
 dg<b,B. Aa rm,c, dg<b,B. t[;r'c' [g:n< Ab hy<h.yI-yKi dg<B,h;w> 47 

`~yTiv.Pi 
 Aa rA[b. Aa rm,C'l;w> ~yTiv.Pil; br,[eb. Aa ytiv.bi Aa 48 
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48 nebo v osnově nebo v útku ze lnu nebo z vlny nebo na kůži nebo na 
každém výrobku koženém. 
49 A bude-li [to] škoda zelenavá nebo zarudlá na rouchu nebo na kůži 
nebo na osnově nebo na útku anebo na kterémkoli náčiní koženém, rána 
malomocenství [to jest] a ukázána budiž knězi. 
50 I ohledá kněz postižené místo a zavře škodu na sedm dní. 
51 Shledá-li pak postižené místo sedmého dne, že se rozšířilo zlo na 
rouchu nebo na osnově nebo na útku nebo na kůži, ať jest kůže k 
jakémukoli tovaru zpracována, malomocenství žíravé jest [to] zlé místo, 
nečistý jest. 
52 A spáleno budiž roucho nebo osnova nebo útek z vlny nebo ze lnu 
nebo jakékoli náčiní z kůže, na němž bude škoda, neboť malomocenství 
žíravé to jest, ohněm spáleno budiž. 
53 Ohledá-li však to kněz, a, hle, nerozšířila se škoda v rouše nebo v 
osnově nebo v útku nebo na jakémkoliv náčiní koženém, 
54 tak rozkáže kněz, aby vyprali [věc], na níž jest škoda, a uzavře ji na 
sedm dní po druhé. 
55 Ohledá pak kněz potom co byla škoda vyprána, a, hle, nezměnila 
škoda své vzezření, [ač] škoda se nerozšířila, nečistá [ta věc] jest, ohněm 
to spal, škodnina zžíravá to jest na jejím rubu a na jejím líci. 
56 A ohledá-li kněz, a hle, vybledla škoda potom, co byla vyprána, tak 
vytrhne ji z roucha nebo z kůže nebo z osnovy nebo z útku. 
57 Jestliže však se objeví opět v rouše nebo osnově nebo v útku nebo v 
kterémkoli náčiní koženém, bující [malo~ mocenství] to jest, ohněm [tu 
věc] spálíš, na níž jest škoda 
58 Roucho však nebo osnovu nebo útko nebo všechno náčiní kožené, 
které vypereš, a zmizí z toho škoda, bude vypráno po druhé, pak jest 
čisté. 
59 To jest nauka o ráně malomocenství roucha vlněného nebo lněného 
nebo osnovy nebo útku nebo všeho náčiní koženého, jak za čistou nebo 
nečistou má býti považována. 

`rA[ tk,al,m.-lk'B. 
 rA[b' Aa dg<B,B; ~D'm.d;a] Aa qr;q.r;y> [g:N<h; hy"h'w> 49 

 aWh t[;r;c' [g:n< rA[-yliK.-lk'b. Aa br,[eb'-Aa ytiV.b;-Aa 
`!heKoh;-ta, ha'r>h'w> 

`~ymiy" t[;b.vi [g:N<h;-ta, ryGIs.hiw> [g:N"h;-ta, !heKoh; ha'r'w> 50 
 dg<B,B; [g:N<h; hf'p'-yKi y[iybiV.h; ~AYB; [g:N<h;-ta, ha'r'w> 51 

 rA[h' hf,['yE-rv,a] lkol. rA[b' Aa br,[eb'-Aa ytiV.b;-Aa 
`aWh amej' [g:N<h; tr,a,m.m; t[;r;c' hk'al'm.li 

 rm,C,B; br,[eh'-ta, Aa ytiV.h;-ta, Aa dg<B,h;-ta, @r;f'w> 52 

 [g:N"h; Ab hy<h.yI-rv,a] rA[h' yliK.-lK'-ta, Aa ~yTiv.Pib; Aa 
`@reF'Ti vaeB' awhi tr,a,m.m; t[;r;c'-yKi 

 Aa dg<B,B; [g:N<h; hf'p'-al{ hNEhiw> !heKoh; ha,r>yI ~aiw> 53 

`rA[-yliK.-lk'B. Aa br,[eb' Aa ytiV.b; 
 AryGIs.hiw> [g:N"h; AB-rv,a] tae WsB.kiw> !heKoh; hW"ciw> 54 

`tynIve ~ymiy"-t[;b.vi 
 %p;h'-al{ hNEhiw> [g:N<h;-ta, sBeK;hu yrex]a; !heKoh; ha'r'w> 55 

 WNp,r>f.Ti vaeB' aWh amej' hf'p'-al{ [g:N<h;w> Any[e-ta, [g:N<h; 
`ATx.B;g:b. Aa ATx.r;q'B. awhi tt,x,P. 

 Atao sBeK;hu yrex]a; [g:N<h; hh'Ke hNEhiw> !heKoh; ha'r' ~aiw> 56 

 Aa ytiV.h;-!mi Aa rA[h'-!mi Aa dg<B,h;-!mi Atao [r;q'w> 
`br,[eh'-!mi 

 Aa br,[eb'-Aa ytiV.b;-Aa dg<B,B; dA[ ha,r'Te-~aiw> 57 

 AB-rv,a] tae WNp,r>f.Ti vaeB' awhi tx;r;Po rA[-yliK.-lk'b. 
`[g:N"h; 

 rv,a] rA[h' yliK.-lk'-Aa br,[eh'-Aa ytiV.h;-Aa dg<B,h;w> 58 

`rhej'w> tynIve sB;kuw> [g:N"h; ~h,me rs'w> sBek;T. 
 Aa ~yTiv.Pih; Aa rm,C,h; dg<B, t[;r;c'-[g:n< tr;AT tazO 59 

@ `AaM.j;l. Aa Arh]j;l. rA[-yliK.-lK' Aa br,[eh' Aa ytiV.h; 
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Kapitola čtrnáctá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 To budiž nauka o malomocném v den jeho očišťování: budiž přiveden 
ke knězi. 
3 I vyjde kněz ven mimo tábor a vidí-li kněz, a hle, zahojena jest rána 
malomocenství na malomocném. 
4 Tu rozkáže kněz, aby vzaty byly pro toho, jenž se očišťuje dva živí 
čistí ptáci a dříví cedrové a karmazínová vlna a yzop, 
5 Pak rozkáže kněz, aby byl zaříznut jeden pták do nádoby hliněné nad 
vodou živou. 
6 Živého ptáka však, toho vezme a dříví cedrové a karmazínovou vlnu a 
yzop a ponoří je i s ptákem živým v krvi ptáka zaříznutého nad vodou 
živou. 
7 Pak pokropí toho, jenž se očišťuje od malomocenství, sedmkráte, a 
očistí ho a živého ptáka pustí na širé pole. 
8 Pak vypere ten, jenž se očišťuje, šaty své a oholí všechen vlas svůj a 
vykoupe se ve vodě a [tak] čistý bude a potom smí přijíti do tábora, 
přebývati bude však mimo stan svůj sedm dní. 
9 Dne sedmého pak oholí všechen vlas svůj: hlavu svou a vous svůj a 
obočí očí svých, všechen vlas svůj oholí a vypere roucha svá a vykoupe 
tělo své ve vodě, [tak] čistý jest. 
10 A dne osmého vezme dvě ovce zdravé a jednu ovci, samici roční, 
zdravou a tři desetiny jadrné mouky zadělané olejem pro obět moučnou a 
jeden log oleje. 
11 A kněz, jenž očišťuje, postaví muže, jenž se očišťuje a ty [věci] před 
Hospodina ke vchodu stanu úmluvy. 
12 Pak vezme kněz ovci jednu a přinese ji jako obět za vinu a log oleje a 
mávati bude jimi máváním před Hospodinem. 

 
 

 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 14:1 
 ab'Whw> Atr'h\j' ~AyB. [r'coM.h; tr;AT hy<h.Ti tazO 2 

`!heKoh;-la, 
 hNEhiw> !heKoh; ha'r'w> hn<x]M;l; #Wxmi-la, !heKoh; ac'y"w> 3 

`[;WrC'h;-!mi t[;r;C'h;-[g:n< aP'r>nI 
 tArhoj. tAYx; ~yrIP\ci-yTev. rheJ;Mil; xq;l'w> !heKoh; hW"ciw> 4 

`bzOaew> t[;l;At ynIv.W zr,a, #[ew> 
 fr,x,-yliK.-la, tx'a,h' rAPCih;-ta, jx;v'w> !heKoh; hW"ciw> 5 

`~yYIx; ~yIm;-l[; 
 ynIv.-ta,w> zr,a,h' #[e-ta,w> Ht'ao xQ;yI hY"x;h; rPoCih;-ta, 6 

 hY"x;h; rPoCih; taew> ~t'Aa lb;j'w> bzOaeh'-ta,w> t[;l;ATh; 
`~yYIx;h; ~yIM;h; l[; hj'xuV.h; rPoCih; ~d;B. 

 Arh]jiw> ~ymi['P. [b;v, t[;r;C'h;-!mi rheJ;Mih; l[; hZ"hiw> 7 

`hd,F'h; ynEP.-l[; hY"x;h; rPoCih;-ta, xL;viw> 
 #x;r'w> Ar['f.-lK'-ta, xL;gIw> wyd'g"B.-ta, rheJ;Mih; sB,kiw> 8 

 #Wxmi bv;y"w> hn<x]M;h;-la, aAby" rx;a;w> rhej'w> ~yIM;B; 
`~ymiy" t[;b.vi Alh\a'l. 

 Avaro-ta, Ar['f.-lK'-ta, xL;g:y> y[iybiV.h; ~AYb; hy"h'w> 9 

 sB,kiw> x;Leg:y> Ar['f.-lK'-ta,w> wyn"y[e tBoG: taew> Anq'z>-ta,w> 
`rhej'w> ~yIM;B; Arf'B.-ta, #x;r'w> wyd'g"B.-ta, 

 hf'b.k;w> ~ymiymiT. ~yfib'k.-ynEv. xQ;yI ynIymiV.h; ~AYb;W 10 

 hx'n>mi tl,so ~ynIrof.[, hv'l{v.W hm'ymiT. Ht'n"v.-tB; tx;a; 
`!m,v' dx'a, gl{w> !m,V,b; hl'WlB. 

 ~t'aow> rheJ;Mih; vyaih' tae rhej;m.h; !heKoh; dymi[/h,w> 11 

`d[eAm lh,ao xt;P, hw"hy> ynEp.li 
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13 A zařízne ovci na místě, kde bývá zaříznuta obět za hřích a celoobět, 
na místě svatém, neboť jak obět za hřích, tak obět za vinu přísluší knězi, 
svatosvatá jest. 
14 A kněz vezme krve [z] oběti za vinu a kněz dá [ji] na lalůček ucha 
pravého [toho], jenž se očišťuje a na palec jeho pravé ruky a na palec 
jeho pravé nohy. 
15 A kněz vezme z logu oleje a vylije na levou dlaň knězovu. 
16 A kněz omočí svůj pravý prst olejem, který jest na jeho levé dlani a 
kropí z oleje prstem svým sedmkráte před Hospodinem. 
17 A ze zbytku oleje, který jest na jeho dlani, dá kněz na lalůček pravého 
ucha toho, jenž se očišťuje a na palec pravé ruky jeho a na palec pravé 
nohy jeho, na krev oběti za vinu. 
18 A co [ještě] zbude z oleje, který jest na dlani knězově [to] dá na hlavu 
[toho], jenž se očišťuje, tak zjedná očistu pro něho kněz před 
Hospodinem. 
 
19 I vykoná kněz obět za hřích a zjedná očistu pro [toho l, jenž se 
očišťuje od nečistoty své a potom zařízne celoobět. 
20 Pak bude obětovati kněz celoobět a moučnou obět na oltáři, tak 
zjedná kněz očistu pro něho, a [on] čistý jest. 
21 Je-li však chudý a není s to, tak vezme ovci jednu jako obět za vinu k 
mávání, aby zjednal očistu sobě a jednu desetinu jadrné mouky zadělané 
olejem k moučné oběti a log oleje 
22 a dvě hrdličky nebo dvě holoubátka, pokud jest s to, i bude jedno k 
oběti za hřích a jedno k celooběti. 
23 A přinese je dne osmého po svém očišťování ke knězi, ke vchodu 
stanu úmluvy před Hospodina. 
24 A kněz vezme ovci k oběti za vinu a log oleje a mávati bude jimi kněz 
máváním před Hospodinem. 

 ~v'a'l. Atao byrIq.hiw> dx'a,h' fb,K,h;-ta, !heKoh; xq;l'w> 12 

`hw"hy> ynEp.li hp'WnT. ~t'ao @ynIhew> !m,V'h; gl{-ta,w> 
 taJ'x;h;-ta, jx;v.yI rv,a] ~Aqm.Bi fb,K,h;-ta, jx;v'w> 13 

 aWh ~v'a'h' taJ'x;K; yKi vd,Qoh; ~Aqm.Bi hl'[oh'-ta,w> 
`aWh ~yvid'q' vd,qo !heKol; 

 !z<ao %WnT.-l[; !heKoh; !t;n"w> ~v'a'h' ~D;mi !heKoh; xq;l'w> 14 

 Alg>r; !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; Ady" !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; rheJ;Mih; 
`tynIm'y>h; 

 !heKoh; @K;-l[; qc;y"w> !m,V'h; gL{mi !heKoh; xq;l'w> 15 

`tyliam'F.h; 
 rv,a] !m,V,h;-!mi tynIm'y>h; A[B'c.a,-ta, !heKoh; lb;j'w> 16 

 [b;v, A[B'c.a,B. !m,V,h;-!mi hZ"hiw> tyliam'F.h; APK;-l[; 
`hw"hy> ynEp.li ~ymi['P. 

 !z<ao %WnT.-l[; !heKoh; !TeyI APK;-l[; rv,a] !m,V,h; rt,Y<miW 17 

 Alg>r; !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; Ady" !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; rheJ;Mih; 
`~v'a'h' ~D; l[; tynIm'y>h; 

 varo-l[; !TeyI !heKoh; @K;-l[; rv,a] !m,V,B; rt'ANh;w> 18 

`hw"hy> ynEp.li !heKoh; wyl'[' rP,kiw> rheJ;Mih; 
 Ata'm.Jumi rheJ;Mih;-l[; rP,kiw> taJ'x;h;-ta, !heKoh; hf'['w> 19 

`hl'[oh'-ta, jx;v.yI rx;a;w> 
 hx'Bez>Mih; hx'n>Mih;-ta,w> hl'[oh'-ta, !heKoh; hl'[/h,w> 20 

s `rhej'w> !heKoh; wyl'[' rP,kiw> 
 ~v'a' dx'a, fb,K, xq;l'w> tg<F,m; Ady" !yaew> aWh lD;-~aiw> 21 

 !m,V,B; lWlB' dx'a, tl,so !ArF'[iw> wyl'[' rPek;l. hp'Wnt.li 
`!m,v' gl{w> hx'n>mil. 

 hy"h'w> Ady" gyFiT; rv,a] hn"Ay ynEB. ynEv. Aa ~yrIto yTev.W 22 

`hl'[o dx'a,h'w> taJ'x; dx'a, 
 !heKoh;-la, Atr'h\j'l. ynIymiV.h; ~AYB; ~t'ao aybihew> 23 
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25 Pak bude zaříznuta ovce k oběti za vinu a kněz vezme krve z oběti za 
vinu a dá [ji] na lalůček pravého ucha toho, jenž se očišťuje a na palec 
jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. 
26 A z oleje uleje kněz na levou dlaň knězovu. 
27 Pak kropí kněz prstem svým pravým [vezma] oleje, který jest na jeho 
levé dlani, sedmkráte před Hospodinem. 
28 A kněz dá z oleje, který jest na dlani jeho, na lalůček pravého ucha 
toho, jenž se očišťuje, a na palec jeho pravé nohy, na místo [potřené] krví 
oběti za vinu. 
29 A co zbude z oleje, který jest na dlani knězově, dá na hlavu toho, jenž 
se očišťuje, aby zjednal očistu pro něho před Hospodinem. 
30 Pak připraví jednu z hrdliček anebo [jedno] z holoubátek, na něž stačí 
jeho jmění. 
31 Nač stačí jmění jeho, jedno v obět za hřích a jedno v celoobět s obětí 
moučnou, tak zjedná kněz očistu pro toho, jenž se očišťuje před 
Hospodinem. 
32 To jest nauka pro [toho], na němž jest rána malomocenství, a jehož 
jmění nestačí při očistě jeho. 
33 I mluvil Hospodin k MoŠému a k Aharonovi řka: 
34 Až přijdete do země Kanáan, kterou vám dávám vlastnictvím, a dám-
li ránu malomocenství na [některý] dům v zemi [která jest] vaším 
vlastnictvím, 
35 tak přijde [ten], jemuž náleží dům, a oznámí knězi řka: 
zdá se mně, jako by byla rána [malomocenství] na domě. 
36 I rozkáže kněz, aby vyklidili dům, dříve než přijde kněz se podívat na 
škodu, aby se nestalo nečistým všechno, co jest v domě, potom ať přijde 
kněz podívat se na dům. 
 
37 A uvidí-li škodu a hle, škoda jest na stěnách domu: důlky zelenavé 
nebo narudlé a na pohled hlubší než stěna. 

`hw"hy> ynEp.li d[eAm-lh,ao xt;P,-la, 
 @ynIhew> !m,V'h; gl{-ta,w> ~v'a'h' fb,K,-ta, !heKoh; xq;l'w> 24 

`hw"hy> ynEp.li hp'WnT. !heKoh; ~t'ao 
 ~v'a'h' ~D;mi !heKoh; xq;l'w> ~v'a'h' fb,K,-ta, jx;v'w> 25 

 Ady" !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; rheJ;Mih;-!z<ao %WnT.-l[; !t;n"w> 
`tynIm'y>h; Alg>r; !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; 

`tyliam'F.h; !heKoh; @K;-l[; !heKoh; qcoyI !m,V,h;-!miW 26 
 rv,a] !m,V,h;-!mi tynIm'y>h; A[B'c.a,B. !heKoh; hZ"hiw> 27 

`hw"hy> ynEp.li ~ymi['P. [b;v, tyliam'F.h; APK;-l[; 
 !z<ao %WnT.-l[; APK;-l[; rv,a] !m,V,h;-!mi !heKoh; !t;n"w> 28 

 Alg>r; !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; Ady" !h,Bo-l[;w> tynIm'y>h; rheJ;Mih; 
`~v'a'h' ~D; ~Aqm.-l[; tynIm'y>h; 

 varo-l[; !TeyI !heKoh; @K;-l[; rv,a] !m,V,h;-!mi rt'ANh;w> 29 

`hw"hy> ynEp.li wyl'[' rPek;l. rheJ;Mih; 
 rv,a]me hn"AYh; ynEB.-!mi Aa ~yrIToh;-!mi dx'a,h'-ta, hf'['w> 30 

`Ady" gyFiT; 
 dx'a,h'-ta,w> taJ'x; dx'a,h'-ta, Ady" gyFiT;-rv,a] tae 31 

`hw"hy> ynEp.li rheJ;Mih; l[; !heKoh; rP,kiw> hx'n>Mih;-l[; hl'[o 
 Ady" gyFit;-al{ rv,a] t[;r'c' [g:n< AB-rv,a] tr;AT tazO 32 

@ `Atr'h\j'B. 
`rmoale !roh]a;-la,w> hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 33 

 hZ"xua]l; ~k,l' !tenO ynIa] rv,a] ![;n:K. #r,a,-la, Wabot' yKi 34 

`~k,t.Z:xua] #r,a, tybeB. t[;r;c' [g:n< yTit;n"w> 
 ha'r>nI [g:n<K. rmoale !heKol; dyGIhiw> tyIB;h; Al-rv,a] ab'W 35 

`tyIB'B; yli 
 !heKoh; aboy" ~r,j,B. tyIB;h;-ta, WNpiW !heKoh; hW"ciw> 36 

 !Ke rx;a;w> tyIB'B; rv,a]-lK' am'j.yI al{w> [g:N<h;-ta, tAar>li 
`tyIB'h;-ta, tAar>li !heKoh; aboy" 
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nebo narudlé a na pohled hlubší než stěna. 
38 Tak vyjde kněz z domu ke dveřím domu a uzavře dům na sedm dní. 
39 Když se pak vrátí kněz dne sedmého a podívá se a hle, rozmohla se 
škoda po stěnách domu. 
40 tak rozkáže kněz, aby vylomili kameny, na nichž jest škoda, a vyvrhli 
je ven, vně města, na místo nečisté. 
41 Dům však dá oškrabati zevnitř vůkol a prach, který seškrabali, 
vysypou ven vně města na místo nečisté* 
42 A vezmou kameny jiné a zadělají [je] na místo [oněch] kamenů, a 
hlína jiná budiž, vzata a natřen [jí] dům. 
43 Jestliže však se vrátí škoda a bují na domě, potom, když už byly 
vylomeny kameny a potom, když už byl dům oškrabán a potom když už 
byl natřen 
44 a přijde kněz a ohledá a hle, rozmohla se škoda v dome, 
malomocenství zžíravé to jest na domě, nečistým jest. 
45 Tak budiž dům stržen, a kameny jeho a dřeva jeho a všechna hlína 
domu, a vyvezeno to budiž vně města na místo nečisté. 
46 A kdo přijde do domu po všechny dni, pokud jest [dům] uzavřen, 
bude nečistým až do večera. 
47 A kdo se položí v domě, vypere roucha svá a kdo jí v domě, vypere 
roucha svá. 
48 Jestliže však přijde kněz a podívá se, a hle, nerozšířila se škoda na 
domu, potom, když už byl dům natřen, tu čistým kněz prohlásí dům, 
neboť škoda jest zahojena. 
49 A vezme, aby očistil dům, dva ptáky a dřevo cedrové a karmazínovou 
vlnu a yzop, 
50 a zařízne ptáka jednoho do nádoby hliněné nad vodou živou. 
51 Pak vezme dřevo cedrové a yzop a vlnu karmazínovou a ptáka živého 
a smočí je v krvi ptáka zaříznutého a ve vodě živé a kropí [směrem] k 
domu sedmkráte. 

 troWr[]q;v. tyIB;h; troyqiB. [g:N<h; hNEhiw> [g:N<h;-ta, ha'r'w> 37 

`ryQih;-!mi lp'v' !h,yaer>m;W tMoD;m.d;a] Aa tQor;q.r;y> 
 ryGIs.hiw> tyIB'h; xt;P,-la, tyIB;h;-!mi !heKoh; ac'y"w> 38 

`~ymiy" t[;b.vi tyIB;h;-ta, 
 [g:N<h; hf'P' hNEhiw> ha'r'w> y[iybiV.h; ~AYB; !heKoh; bv'w> 39 

`tyIB'h; troyqiB. 
 [g:N"h; !heB' rv,a] ~ynIb'a]h'-ta, WcL.xiw> !heKoh; hW"ciw> 40 

`amej' ~Aqm'-la, ry[il' #Wxmi-la, !h,t.a, Wkyliv.hiw> 
 rv,a] rp'['h,-ta, Wkp.v'w> bybis' tyIB;mi [;ciq.y: tyIB;h;-ta,w> 41 

`amej' ~Aqm'-la, ry[il' #Wxmi-la, Wcq.hi 
 ~ynIb'a]h' tx;T;-la, Waybihew> tArxea] ~ynIb'a] Wxq.l'w> 42 

`tyIB'h;-ta, xj'w> xQ;yI rxea; rp'['w> 
 ~ynIb'a]h'-ta, #Lexi rx;a; tyIB;B; xr;p'W [g:N<h; bWvy"-~aiw> 43 

`x;AJhi yrex]a;w> tyIB;h;-ta, tAcq.hi yrex]a;w> 
 t[;r;c' tyIB'B; [g:N<h; hf'P' hNEhiw> ha'r'w> !heKoh; ab'W 44 

`aWh amej' tyIB;B; awhi tr,a,m.m; 
 rp;[]-lK' taew> wyc'[e-ta,w> wyn"b'a]-ta, tyIB;h;-ta, #t;n"w> 45 

`amej' ~Aqm'-la, ry[il' #Wxmi-la, ayciAhw> tyIB'h; 
 am'j.yI Atao ryGIs.hi ymey>-lK' tyIB;h;-la, aB'h;w> 46 

`br,['h'-d[; 
 sBek;y> tyIB;B; lkeaoh'w> wyd'g"B.-ta, sBek;y> tyIB;B; bkeVoh;w> 47 

`wyd'g"B.-ta, 
 [g:N<h; hf'p'-al{ hNEhiw> ha'r'w> !heKoh; aboy" aBo-~aiw> 48 

 yKi tyIB;h;-ta, !heKoh; rh;jiw> tyIB'h;-ta, x;Johi yrex]a; tyIB;B; 
`[g:N"h; aP'r>nI 

 ynIv.W zr,a, #[ew> ~yrIP\ci yTev. tyIB;h;-ta, aJex;l. xq;l'w> 49 

`bzOaew> t[;l;At 
`~yYIx; ~yIm;-l[; fr,x,-yliK.-la, tx'a,h' rPoCih;-ta, jx;v'w> 50 
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domu sedmkráte. 
52 Tak očistí dům krví ptákovou a vodou živou a ptákem živým a 
dřevem cedrovým a yzopem a vlnou karmazínovou. 
53 Pak pustí ptáka živého vně za město na širé pole, tak zjedná očistu pro 
dům, i jest čistý. 
54 To jest nauka o veškeré ráně malomocenství a pro plíseň 
55 a pro malomocenství roucha a domu 
56 a pro vyvýšeninu a vyrážku a skvrnu 
57 a k poučení o dni, kdy jest [něco] nečisto a o dni, kdy jest [něco] 
čisto. To jest nauka o malomocenství. 
 
Kapitola patnáctá 
1 I mluvil Hospodin k Mosému a k Aharonovi řka: 
2 Mluvte k synům Jisraele a rcete jim: Každý muž, trpí-li výtokem na 
údu svém, ten výtek nečistý jest. 
3 To pak bude nečistota jeho pro výtok jeho: hlení-li úd jeho výtokem 
svým nebo je-li ucpán úd jeho výtokem svým, nečistota jeho to jest. 
4 Každé lože, na němž uléhá výtokem postižený, stane se nečistým a 
každé náčiní, na němž sedává, stane se nečistým. 
5 A každý, kdo se dotkne lože jeho, nechť vypere roucha svá a vykoupá 
se ve vodě a jest nečistý do večera. 
6 A kdo sedí na náčiní, na němž seděl výtokem postižený, nechť vypere 
roucha svá a vykoupe se ve vodě a [zůstane] nečistým do večera. 
7 A kdo se dotkne těla výtokem postiženého, nechť vypere roucha svá a 
vykoupá se ve vodě a [zůstane] nečistým do večera. 
8 A jestliže plivne výtokem postižený na čistého, nechť [tento] vypere 
roucha svá a vykoupá se ve vodě a [zůstane] nečistým do večera. 
9 A všechen jezdecký postroj, na kterém jezdí výtokem postižený, 
nečistým bude. 
10 A kdokoliv se dotkne čehokoliv, co jest pod ním, nečistým jest do 
večera, a kdo to nese, vypere roucha svá a vykoupá se ve vodě a jest 
nečistým do večera. 

 t[;l;ATh; ynIv. taew> bzOaeh'-ta,w> zr,a,h'-#[e-ta, xq;l'w> 51 

 hj'WxV.h; rPoCih; ~d;B. ~t'ao lb;j'w> hY"x;h; rPoCih; taew> 
`~ymi['P. [b;v, tyIB;h;-la, hZ"hiw> ~yYIx;h; ~yIM;b;W 

 rPoCib;W ~yYIx;h; ~yIM;b;W rAPCih; ~d;B. tyIB;h;-ta, aJexiw> 52 

`t[;l'ATh; ynIv.biW bzOaeb'W zr,a,h' #[eb.W hY"x;h; 
 ynEP.-la, ry[il' #Wxmi-la, hY"x;h; rPoCih;-ta, xL;viw> 53 

`rhej'w> tyIB;h;-l[; rP,kiw> hd,F'h; 
`qt,N"l;w> t[;r;C'h; [g:n<-lk'l. hr'ATh; tazO 54 

`tyIB'l;w> dg<B,h; t[;r;c'l.W 55 
`tr,h'B,l;w> tx;P;S;l;w> taef.l;w> 56 

 tr;AT tazO rhoJ'h; ~Ayb.W ameJ'h; ~AyB. troAhl. 57 

s `t[;r'C'h; 
 

`rmoale !roh]a;-la,w> hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 15:1 
 yKi vyai vyai ~h,lea] ~T,r>m;a]w: laer'f.yI ynEB.-la, WrB.D; 2 

`aWh amej' AbAz Arf'B.mi bz" hy<h.yI 
 AbAz-ta, Arf'B. rr' AbAzB. Ata'm.ju hy<h.Ti tazOw> 3 

`awhi Ata'm.ju AbAZmi Arf'B. ~yTix.h,-Aa 
 yliK.h;-lk'w> am'j.yI bZ"h; wyl'[' bK;v.yI rv,a] bK'v.Mih;-lK' 4 

`am'j.yI wyl'[' bveyE-rv,a] 
 ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. sBek;y> AbK'v.miB. [G:yI rv,a] vyaiw> 5 

`br,['h'-d[; amej'w> 
 wyd'g"B. sBek;y> bZ"h; wyl'[' bveyE-rv,a] yliK.h;-l[; bveYOh;w> 6 

`br,['h'-d[; amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> 
 amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. sBek;y> bZ"h; rf;b.Bi [;gENOh;w> 7 

`br,['h'-d[; 
 amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. sB,kiw> rAhJ'B; bZ"h; qroy"-ykiw> 8 

`br,['h'-d[; 
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večera, a kdo to nese, vypere roucha svá a vykoupá se ve vodě a jest 
nečistým do večera. 
11 A každý, jehož se dotkne výtokem postižený, aniž byl rukou svých 
opláchnul vodou, vypere roucha svá a vykoupe se ve vodě a nečistým 
jest do večera. 
12 A náčiní hliněné, jehož se dotkne výtokem postižený, rozbito bude, a 
všechno náčiní dřevěné opláchnuto bude vodou. 
13 Když pak cist bude výtokem postižený od výtoku svého, tak nechť si 
napočítá sedm dní od [doby], kdy se stal čistým a vypere roucha svá a 
vykoupe tělo své v živé vodě, a čistým jest. 
14 A dne osmého vezme si dvě hrdličky nebo dvě holoubátka a přijde 
před Hospodina ke vchodu stanu úmluvy a předá je knězi. 
15 I připraví je kněz, jedno v obět za hřích a jedno v celoobět, tak zjedná 
očistu pro něho kněz před Hospodinem pro výtok jeho. 
16 A muž, uchází-li z něho výtok semene, nechť vykoupe ve vodě celé 
tělo své a nečistým [zůstane] do večera. 
17 A každé roucho a každá kožešina, na níž se nachází výtok semene, 
budiž [to] vypráno ve vodě a [zůstane] nečistým až do večera. 
18 A žena, se kterou by souložil muž výtokem semene, ti [oba] se 
vykoupou ve vodě a [zůstanou] nečistými do večera. 
19 A žena, bude-li postižena výtokem, že [totiž] krvotokem bude výtek 
její na těle jejím, sedm dni bude v odloučenosti své a každý, kdo se jí 
dotkne, bude nečistý do večera. 
20 A všechno, na Čem uléhá [po dobu] odloučenosti své, stane se 
nečistým, a vše, na čem sedává, stane se nečistým. 
21 A každý, kdo se dotkne lože jejího, nechť vypere roucha svá a 
vykoupe se ve vodě a [zůstane] nečistým do večera. 
22 A každý, kdo se dotkne jakéhokoliv náčiní, na němž sedává, nechť 
vypere roucha svá a vykoupá se ve vodě a zůstane nečistým do večera. 
23 A když se [tedy] nachází na loži nebo na náčiní, na němž ona sedí^ 
dotkne-li se ho, nečistým bude do večera. 

`am'j.yI bZ"h; wyl'[' bK;r>yI rv,a] bK'r>M,h;-lk'w> 9 
 br,['h'-d[; am'j.yI wyT'x.t; hy<h.yI rv,a] lkoB. [;gENOh;-lk'w> 10 

 amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. sBek;y> ~t'Aa afeANh;w> 
`br,['h'-d[; 

 sB,kiw> ~yIM'B; @j;v'-al{ wyd'y"w> bZ"h; AB-[G:yI rv,a] lkow> 11 

`br,['h'-d[; amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. 
 #[e-yliK.-lk'w> rbeV'yI bZ"h; AB-[G:yI-rv,a] fr,x,-ylik.W 12 

`~yIM'B; @jeV'yI 
 Atr'h\j'l. ~ymiy" t[;b.vi Al rp;s'w> AbAZmi bZ"h; rh;j.yI-ykiw> 13 

`rhej'w> ~yYIx; ~yIm;B. Arf'B. #x;r'w> wyd'g"B. sB,kiw> 
 hn"Ay ynEB. ynEv. Aa ~yrIto yTev. Al-xQ;yI ynIymiV.h; ~AYb;W 14 

`!heKoh;-la, ~n"t'n>W d[eAm lh,ao xt;P,-la, hw"hy> ynEp.li ab'W 
 rP,kiw> hl'[o dx'a,h'w> taJ'x; dx'a, !heKoh; ~t'ao hf'['w> 15 

s `AbAZmi hw"hy> ynEp.li !heKoh; wyl'[' 
 ~yIM;B; #x;r'w> [r;z"-tb;k.vi WNM,mi acete-yKi vyaiw> 16 

`br,['h'-d[; amej'w> Arf'B.-lK'-ta, 
 [r;z"-tb;k.vi wyl'[' hy<h.yI-rv,a] rA[-lk'w> dg<B,-lk'w> 17 

@ `br,['h'-d[; amej'w> ~yIM;B; sB;kuw> 
 Wcx]r'w> [r;z"-tb;k.vi Ht'ao vyai bK;v.yI rv,a] hV'aiw> 18 

`br,['h'-d[; Wam.j'w> ~yIM;b; 
 t[;b.vi Hr'f'b.Bi Hb'zO hy<h.yI ~D' hb'z" hy<h.ti-yKi hV'aiw> 19 

`br,['h'-d[; am'j.yI HB' [;gENOh;-lk'w> Ht'D'nIb. hy<h.Ti ~ymiy" 
 lkow> am'j.yI Ht'D'nIB. wyl'[' bK;v.Ti rv,a] lkow> 20 

`am'j.yI wyl'[' bveTe-rv,a] 
 amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. sBek;y> Hb'K'v.miB. [;gENOh;-lk'w> 21 

`br,['h'-d[; 
 wyd'g"B. sBek;y> wyl'[' bveTe-rv,a] yliK.-lk'B. [;gENOh;-lk'w> 22 

`br,['h'-d[; amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> 
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24 A souloží-li muž s ní, [tak] bude [nečistota] odloučenosti její na něm, 
nečistým jest sedm dni a všechno lože, na němž ležeti bude, stane se 
nečistým. 
25 A žena, vytéká-li výtek krve její dni četné, nikoliv [vsak] v době její 
odloučenosti nebo bude-li míti výtek nad [dobu] odloučenosti své, po 
všechny dni vyteku své nečistoty, jako za dnů své odloučenosti budiž; 
nečistá jest. 
26 Každé lože, na němž leží po všechny dni jejího vytoká, bude jí jako 
lože [odloučenosti] její, a každé náčiní, na kterém sedí, nečistým bude, 
jako nečistota její [v době] odloučenosti její. 
27 A každý, kdo se jich dotkne, nečistým se stane a vypere roucha svá a 
vykoupe se ve vodě a jest nečistý do večera. 
28 Až však bude čistá od výtoku svého, tak napočte si sedm dní a potom 
čistou bude. 
29 A dne osmého vezme si dvě hrdličky anebo dvě holoubátka a přinese 
je ke knězi ke vchodu stanu úmluvy. 
30 I připraví kněz jedno v obět za hřích a jedno v celoobět a zjedná 
očistu pro ni kněz před Hospodinem pro výtek její nečistoty. 
31 Tak zdržujte syny Jisraele odloučením od nečistoty jejich, aby 
nezemřeli nečistotou svou, znečišťujíce příbytek můj, který jest ve středu 
jejich. 
32 To jest nauka pro postiženého výtokem a toho, z něhož vychází výron 
semene, čímž se stane nečistým 
33 a pro [ženu] trpící v době odloučenosti její a pro [člověka] 
postiženého výtokem, mužského nebo ženského, a pro muže, jenž 
souloží s nečistou. 
 
Kapitola šestnáctá 
1 A Hospodin mluvil k Mošému po smrti dvou synů Aharonových, kteří 
předstoupivše před Hospodina zemřeli. 
2 Tu pravil Hospodin k Mošému: Mluv k Aharonovi, bratru svému, aby 
nevcházel v každé době do svatyně za oponu před kaporet [přikryt], které 
jest na schránce, aby nezemřel, neboť v oblace se zjevím nad kaporet. 

 awhi-rv,a] yliK.h;-l[; Aa aWh bK'v.Mih;-l[; ~aiw> 23 

`br,['h'-d[; am'j.yI Ab-A[g>n"B. wyl'['-tb,v,yO 
 amej'w> wyl'[' Ht'D'nI yhit.W Ht'ao vyai bK;v.yI bkov' ~aiw> 24 

@ `am'j.yI wyl'[' bK;v.yI-rv,a] bK'v.Mih;-lk'w> ~ymiy" t[;b.vi 
 Ht'D'nI-t[, al{B. ~yBir; ~ymiy" Hm'D' bAz bWzy"-yKi hV'aiw> 25 

 ymeyKi Ht'a'm.ju bAz ymey>-lK' Ht'D'nI-l[; bWzt'-yki Aa 
`awhi ha'mej. hy<h.Ti Ht'D'nI 

 bK;v.miK. Hb'Az ymey>-lK' wyl'[' bK;v.Ti-rv,a] bK'v.Mih;-lK' 26 

 hy<h.yI amej' wyl'[' bveTe rv,a] yliK.h;-lk'w> HL'-hy<h.yI Ht'D'nI 
`Ht'D'nI ta;m.juK. 

 ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. sB,kiw> am'j.yI ~B' [;gEANh;-lk'w> 27 

`br,['h'-d[; amej'w> 
 rx;a;w> ~ymiy" t[;b.vi HL' hr'p.s'w> Hb'AZmi hr'h]j'-~aiw> 28 

`rh'j.Ti 
 hn"Ay ynEB. ynEv. Aa ~yrIto yTev. Hl'-xQ;Ti ynIymiV.h; ~AYb;W 29 

`d[eAm lh,ao xt;P,-la, !heKoh;-la, ~t'Aa ha'ybihew> 
 hl'[o dx'a,h'-ta,w> taJ'x; dx'a,h'-ta, !heKoh; hf'['w> 30 

`Ht'a'm.ju bAZmi hw"hy> ynEp.li !heKoh; h'yl,[' rP,kiw> 
 Wtmuy" al{w> ~t'a'm.Jumi laer'f.yI-ynEB.-ta, ~T,r>Z:hiw> 31 

`~k'AtB. rv,a] ynIK'v.mi-ta, ~a'M.j;B. ~t'a'm.juB. 
 [r;z<-tb;k.vi WNM,mi aceTe rv,a]w: bZ"h; tr;AT tazO 32 

`Hb'-ha'm.j'l. 
 vyail.W hb'qeN>l;w> rk'Z"l; AbAz-ta, bZ"h;w> Ht'D'nIB. hw"D'h;w> 33 

@ `ha'mej.-~[i bK;v.yI rv,a] 
 

 
 

 ynEv. tAm yrex]a; hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 16:1 

`WtmuY"w: hw"hy>-ynEp.li ~t'b'r>q'B. !roh]a; ynEB. 
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nevcházel v každé době do svatyně za oponu před kaporet [přikryt], které 
jest na schránce, aby nezemřel, neboť v oblace se zjevím nad kaporet. 
3 S tímío bude vcházeti Aharon do svatyně: s býčkem mladým k oběti za 
hřích a beranem k celooběti. 
4 Suknici lněnou svatou oblékne a spodky lněné budou na těle jeho a 
pasem lněným se opáše a čepici lněnou si nasadí; roucha svatá to jsou; a 
vykoupe ve vodě tělo své, pak je oblékne. 
5 A od obce synů Jisraele vezme dva kozly k oběti za hřích a berana 
jednoho k celooběti. 
6 A Aharon bude obětovati býka k oběti za hřích, [toho] jenž jeho jest, a 
zjedná očistu pro sebe a pro dům svůj. 
7 Pak vezme dva kozly a postaví je před Hospodina u vchodu stanu 
úmluvy. 
8 I dá Aharon na oba kozly losy, los jeden: "pro Hospodina!" a los jeden: 
"pro Azazela!". 
9 Pak obětovati bude Aharon kozla, na nějž padl los: "pro Hospodina" a 
připraví ho v obět za hřích. 
10 Kozel však, na nějž padl los: "pro Azazela", budiž postaven živý před 
Hospodina, aby nad ním zjednán byl obřad očisty a aby byl odeslán k 
Azazelovi do pouště. 
11 I bude obětovati Aharon býka, jenž jest pro něho [určen] k oběti za 
hřích a zjedná očistu pro sebe a pro dům svůj a zařízne býka, který jest 
jeho, v obět za hřích. 
12 Pak vezme pánev plnou řeřavého uhlí s oltáře před Hospodinem a 
plné [obě] své hrsti drobně tlučeného kadidla a vnese to dovnitř za 
oponu. 
13 A dá kadidlo na oheň před Hospodinem, lať že zakryje dým kadidla 
kaporet, které jest nad svědectvím, aby nezemřel. 

 aboy"-la;w> ^yxia' !roh]a;-la, rBeD; hv,mo-la, hw"hy> rm,aYOw: 2 

 tr,PoK;h; ynEP.-la, tk,roP'l; tyBemi vd,Qoh;-la, t[e-lk'b. 
`tr,PoK;h;-l[; ha,r'ae !n"['B, yKi tWmy" al{w> !roa'h'-l[; rv,a] 
 taJ'x;l. rq'B'-!B, rp;B. vd,Qoh;-la, !roh]a; aboy" tazOB. 3 

`hl'[ol. lyIa;w> 
 Arf'B.-l[; Wyh.yI db;-ysen>k.miW vB'l.yI vd,qo dB;-tn<toK. 4 

 ~he vd,qo-ydeg>Bi @nOc.yI dB; tp,n<c.mib.W rGOx.y: dB; jnEb.a;b.W 
`~v'bel.W Arf'B.-ta, ~yIM;B; #x;r'w> 

 ~yZI[i yrey[if.-ynEv. xQ;yI laer'f.yI ynEB. td;[] taemeW 5 

`hl'[ol. dx'a, lyIa;w> taJ'x;l. 
 Ad[]B; rP,kiw> Al-rv,a] taJ'x;h; rP;-ta, !roh]a; byrIq.hiw> 6 

`AtyBe d[;b.W 
 hw"hy> ynEp.li ~t'ao dymi[/h,w> ~rIy[iF.h; ynEv.-ta, xq;l'w> 7 

`d[eAm lh,ao xt;P, 
 dx'a, lr'AG tAlr'AG ~rIy[iF.h; ynEv.-l[; !roh]a; !t;n"w> 8 

`lzEaz"[]l; dx'a, lr'Agw> hw"hyl; 
 lr'AGh; wyl'[' hl'[' rv,a] ry[iF'h;-ta, !roh]a; byrIq.hiw> 9 

`taJ'x; Whf'['w> hw"hyl; 
 yx;-dm;[\y" lzEaz"[]l; lr'AGh; wyl'[' hl'[' rv,a] ry[iF'h;w> 10 

`hr'B'd>Mih; lzEaz"[]l; Atao xL;v;l. wyl'[' rPek;l. hw"hy> ynEp.li 
 Ad[]B; rP,kiw> Al-rv,a] taJ'x;h; rP;-ta, !roh]a; byrIq.hiw> 11 

`Al-rv,a] taJ'x;h; rP;-ta, jx;v'w> AtyBe d[;b.W 
 ynEp.Limi x;Bez>Mih; l[;me vae-ylex]G: hT'x.M;h;-al{m. xq;l'w> 12 

 tyBemi aybihew> hQ'D; ~yMis; tr,joq. wyn"p.x' al{m.W hw"hy> 
`tk,roP'l; 

 !n:[] hS'kiw> hw"hy> ynEp.li vaeh'-l[; tr,joQ.h;-ta, !t;n"w> 13 

`tWmy" al{w> tWd[eh'-l[; rv,a] tr,PoK;h;-ta, tr,joQ.h; 
 tr,PoK;h; ynEP.-l[; A[B'c.a,b. hZ"hiw> rP'h; ~D;mi xq;l'w> 14 
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14 Pak vezme krve býka a kropí prstem svým na přední stranu kaporet a 
před kaporet kropí krve sedmkráte prstem svým. 
15 Pak zařízne kozla k oběti za hřích, který jest [určen] pro lid a vnese 
krev jeho dovnitř za oponu a učiní s krví jeho, jak byl učinil s krví býka, 
a vykropí ji na kaporet a před kaporet. 
16 A zjedná očistu pro svatyni od nečistot synů Jisraele a od jejich 
přestoupení se všemi hříchy jejich a tak učiní se stanem úmluvy, jenž dlí 
mezi nimi uprostřed nečistot jejich. 
17 A žádný člověk nebudiž ve stanu úmluvy, když on vchází, aby 
zjednal očistu ve svatyni, až [zase] vyjde; tak zjedná očistu pro sebe a 
pro dům svůj a pro celou pospolitost Jisraele. 
18 Pak vyjde k oltáři, který jest před Hospodinem, a zjedná očistu pro něj 
a vezme krve býka a krve kozla a dá na rohy oltáře vůkol. 
19 A pokropí jej [svrchu] krví prstem svým sedmkráte a očistí jej a 
posvětí jej od nečistot synů Jisraele. 
20 A dokonav očistu svatyně a stanu úmluvy a oltáře, bude obětovati 
kozla živého. 
21 I opře Aharon obě ruce své o hlavu kozla živého a vyzná nad ním 
všechny nepravosti synů Jisraele a všechny jejich přestupky se všemi 
hříchy jejich a dá je na hlavu kozla a odešle [jej] mužem [k tomu] 
pohotovým do pouště. 
22 Tak ponese kozel na sobě všechny nepravosti jejich do země 
odloučenosti, pustí pak kozla v poušť. 
23 Potom přijde Aharon do stanu úmluvy a svlékne roucha lněná, která 
byl oděl, když měl vkročiti do svatyně, a ponechá je tam. 
24 A vykoupe tělo své ve vodě na místě svatém a oblékne roucha svá a 
vyjde a vykoná celoobět svou a celoobět lidu a zjedná očistu pro sebe a 
pro lid. 

 ~D'h;-!mi ~ymi['P.-[b;v, hZ<y: tr,PoK;h; ynEp.liw> hm'd>qe 
`A[B'c.a,B. 

 AmD'-ta, aybihew> ~['l' rv,a] taJ'x;h; ry[if.-ta, jx;v'w> 15 

 ~d;l. hf'[' rv,a]K; AmD'-ta, hf'['w> tk,roP'l; tyBemi-la, 
`tr,PoK;h; ynEp.liw> tr,PoK;h;-l[; Atao hZ"hiw> rP'h; 

 ~h,y[ev.PimiW laer'f.yI ynEB. taom.Jumi vd,Qoh;-l[; rP,kiw> 16 

 ~T'ai !keVoh; d[eAm lh,aol. hf,[]y: !kew> ~t'aJox;-lk'l. 
`~t'aom.ju %AtB. 

 rPek;l. AaboB. d[eAm lh,aoB. hy<h.yI-al{ ~d'a'-lk'w> 17 

 d[;b.W AtyBe d[;b.W Ad[]B; rP,kiw> Atace-d[; vd,QoB; 
`laer'f.yI lh;q.-lK' 

 xq;l'w> wyl'[' rP,kiw> hw"hy>-ynEp.li rv,a] x;Bez>Mih;-la, ac'y"w> 18 

`bybis' x;Bez>Mih; tAnr>q;-l[; !t;n"w> ry[iF'h; ~D;miW rP'h; ~D;mi 
 Arh]jiw> ~ymi['P. [b;v, A[B'c.a,B. ~D'h;-!mi wyl'[' hZ"hiw> 19 

`laer'f.yI ynEB. taom.Jumi AvD>qiw> 
 d[eAm lh,ao-ta,w> vd,Qoh;-ta, rPeK;mi hL'kiw> 20 

`yx'h, ry[iF'h;-ta, byrIq.hiw> x;Bez>Mih;-ta,w> 
 ry[iF'h; varo l[; Îwyd'y"Ð ¿Ady"À yTev.-ta, !roh]a; %m;s'w> 21 

 laer'f.yI ynEB. tnOwO[]-lK'-ta, wyl'[' hD'w:t.hiw> yx;h; 
 varo-l[; ~t'ao !t;n"w> ~t'aJox;-lk'l. ~h,y[ev.Pi-lK'-ta,w> 

`hr'B'd>Mih; yTi[i vyai-dy:B. xL;viw> ry[iF'h; 
 hr'zEG> #r,a,-la, ~t'nOwO[]-lK'-ta, wyl'[' ry[iF'h; af'n"w> 22 

`rB'd>MiB; ry[iF'h;-ta, xL;viw> 
 dB'h; ydeg>Bi-ta, jv;p'W d[eAm lh,ao-la, !roh]a; ab'W 23 

`~v' ~x'yNIhiw> vd,Qoh;-la, AaboB. vb;l' rv,a] 
 vb;l'w> vAdq' ~Aqm'B. ~yIM;b; Arf'B.-ta, #x;r'w> 24 

 rP,kiw> ~['h' tl;[o-ta,w> Atl'[o-ta, hf'['w> ac'y"w> wyd'g"B.-ta, 
`~['h' d[;b.W Ad[]B; 
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25 A tuk oběti za hřích dá dýmati na oltáři. 
26 Ten pak, kdo odpudil kozla k Azazelovi, vypere roucha svá a 
vykoupe tělo své ve vodě a potom smí přijíti do tábora. 
27 A býk k oběti za hřích a kozel k oběti za hřích, jejichž krev byla 
vnesena k vykonání očisty ve svatyni, buď vynesen ven mimo tábor, a 
spálena budiž ohněm kůže jejich a maso jejich a výkal jejich. 
28 A ten, kdo je spaluje, vypere roucha svá a vykoupe tělo své ve vodě a 
potom smí vkročiti do tábora. 
29 Budiž pak vám ustanovením věčným: v měsíci sedmém desátého [dne 
toho] měsíce pokoříte se a žádného díla konati nebudete, [ani] 
domorodec ani cizinec, jenž přebývá mezi vámi. 
30 Neboť v den ten bude očista zjednána vám, abyste očištěni byli ode 
všech hříchů svých, před Hospodinem čisti budete. 
31 Sobotou dokonalého odpočinku on budiž vám, i pokořte se; 
ustanovení věčné. 
32 A očistu zjedná kněz, který bude pomazán a nastolen, aby konal 
kněžskou [službu] na místě otce svého, a on oblékne roucha lněná, 
roucha svatá. 
33 A zjedná očistu pro svatosvatyni a pro stan úmluvy a pro oltář zjedná 
očistu a [také] pro kněze a pro celé shromáždění lidu očistu zjedná. 
34 A to bude vám ustanovením věčným: zjednati očistu pro syny Jisraele 
ode všech hříchů jejich jednou v roce. I učinil, jak byl přikázal Hospodin 
Mošému. 
 
Kapitola sedmnáctá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Mluv k Aharonovi a synům jeho a ke všem synům Jisraele a rci jim: 
Toť jest, co přikázal Hospodin řka: 

`hx'Bez>Mih; ryjiq.y: taJ'x;h; bl,xe taew> 25 
 #x;r'w> wyd'g"B. sBek;y> lzEaz"[]l; ry[iF'h;-ta, x;Lev;m.h;w> 26 

`hn<x]M;h;-la, aAby" !ke-yrex]a;w> ~yIM'B; Arf'B.-ta, 
 ab'Wh rv,a] taJ'x;h; ry[if. taew> taJ'x;h; rP; taew> 27 

 Wpr>f'w> hn<x]M;l; #Wxmi-la, ayciAy vd,QoB; rPek;l. ~m'D'-ta, 
`~v'r>Pi-ta,w> ~r'f'B.-ta,w> ~t'ro[o-ta, vaeb' 

 ~yIM'B; Arf'B.-ta, #x;r'w> wyd'g"B. sBek;y> ~t'ao @reFoh;w> 28 

`hn<x]M;h;-la, aAby" !ke-yrex]a;w> 
 rAf['B, y[iybiV.h; vd,xoB; ~l'A[ tQ;xul. ~k,l' ht'y>h'w> 29 

 Wf[]t; al{ hk'al'm.-lk'w> ~k,ytevop.n:-ta, WN[;T. vd,xol; 
`~k,k.AtB. rG"h; rGEh;w> xr'z>a,h' 

 lKomi ~k,t.a, rhej;l. ~k,yle[] rPek;y> hZ<h; ~AYb;-yKi 30 

`Wrh'j.Ti hw"hy> ynEp.li ~k,yteaJox; 
 tQ;xu ~k,ytevop.n:-ta, ~t,yNI[iw> ~k,l' ayhi !AtB'v; tB;v; 31 

`~l'A[ 
 Ady"-ta, aLem;y> rv,a]w: Atao xv;m.yI-rv,a] !heKoh; rP,kiw> 32 

`vd,Qoh; ydeg>Bi dB'h; ydeg>Bi-ta, vb;l'w> wybia' tx;T; !hek;l. 
 d[eAm lh,ao-ta,w> vd,Qoh; vD;q.mi-ta, rP,kiw> 33 

 lh'Q'h; ~[;-lK'-l[;w> ~ynIh]Koh; l[;w> rPek;y> x;Bez>Mih;-ta,w> 
`rPek;y> 

 ynEB.-l[; rPek;l. ~l'A[ tQ;xul. ~k,l' taZO-ht'y>h'w> 34 

 hW"ci rv,a]K; f[;Y:w: hn"V'B; tx;a; ~t'aJox;-lK'mi laer'f.yI 
@ `hv,mo-ta, hw"hy> 

 
 
 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 17:1 
 laer'f.yI ynEB.-lK' la,w> wyn"B'-la,w> !roh]a;-la, rBeD; 2 
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3 Kdokoliv z domu Jisraele, jenž by zařízl vola nebo ovci nebo kozu v 
táboře anebo kdo by zařízl [něco] vně tábora, 
4 a ke vchodu stanu úmluvy je nepřivedl, aby je přinesl za obět 
Hospodinu před příbytkem Hospodinovým,, za vinu krve to pokládáno 
bude muži onomu, krev prolil, i budiž vyhlazen muž onen ze středu lidu 
svého. 
5 Proto, aby synové Jisraele přiváděli [zvířata] obětní, která" obětují na 
poli, aby je přivedli Hospodinu ke stanu úmluvy, ke knězi a je porazili 
jako oběti hodů míru Hospodinu. 
6 A kněz vykropí krev na oltář Hospodinův u vchodu stanu úmluvy a dá 
dýmati tuk k vůni bohulibé. 
7 A nebudou více obětovati obětní porážky [bosům] kozlím, za nimiž 
jdouce smilní; ustanovení věčné to budiž pro pokolení jejich. 
8 A [ještě] jim řekni: Kdokoli z domu Jisraele a z cizinců, kteří přebývají 
ve středu jejich, jenž přináší celooběti nebo [jiné] oběti 
9 a ke vchodu stanu úmluvy to nepřivede, aby je připravil Hospodinu, 
vyhlazen budiž muž onen z lidu svého. 
10 A kdokoliv 2 domu Jisraele a z cizinců, již přebývají ve středu jejich, 
požívá jakékoli krve - proti takové osobě, která požívá krve, obrátím tvář 
svou a vyhladím ji ze středu lidu jejího. 
11 Neboť život těla v krvi jest, a já dal vám ji pro oltář, aby zjednána 
byla očista pro vás, neboť krev, ona - životem v ní - očistu zjedná. 
12 Proto řekl jsem synům Jisraele, nikdo z vás nebude požívati krve, ani 
cizinec přebývající ve středu vašem nebude jísti krve. 
13 A kdokoliv ze synů Jisraele a z cizinců, již přebývají ve středu jejich, 
uloví zvěřinu nebo ptactvo, jež smějí býti pojídány, nechť vycedí jeho 
krev a pokryje ji prstí. 
14 Neboť život [každého] těla jest krev jeho, v níž je život jeho, a já 
pravil synům Jisraele: Krve žádného těla nebudete požívati, neboť život 
všeho těla krev jeho jest, kdo ji pojídá vyhlazen budiž. 

`rmoale hw"hy> hW"ci-rv,a] rb'D'h; hz< ~h,ylea] T'r>m;a'w> 
 bf,k,-Aa rAv jx;v.yI rv,a] laer'f.yI tyBemi vyai vyai 3 

`hn<x]M;l; #Wxmi jx;v.yI rv,a] Aa hn<x]M;B; z[e-Aa 
 !B'r>q' byrIq.h;l. Aaybih/ al{ d[eAm lh,ao xt;P,-la,w> 4 

 ~D' aWhh; vyail' bvex'yE ~D' hw"hy> !K;v.mi ynEp.li hw"hyl; 
`AM[; br,Q,mi aWhh; vyaih' tr;k.nIw> %p'v' 

 ~he rv,a] ~h,yxeb.zI-ta, laer'f.yI ynEB. Waybiy" rv,a] ![;m;l. 5 

 lh,ao xt;P,-la, hw"hyl; ~auybih/w< hd,F'h; ynEP.-l[; ~yxib.zO 
`~t'Aa hw"hyl; ~ymil'v. yxeb.zI Wxb.z"w> !heKoh;-la, d[eAm 
 lh,ao xt;P, hw"hy> xB;z>mi-l[; ~D'h;-ta, !heKoh; qr;z"w> 6 

`hw"hyl; x;xoynI x;yrel. bl,xeh; ryjiq.hiw> d[eAm 
 ~ynIzO ~he rv,a] ~rIy[iF.l; ~h,yxeb.zI-ta, dA[ WxB.z>yI-al{w> 7 

`~t'rodol. ~h,l' taZO-hy<h.Ti ~l'A[ tQ;xu ~h,yrex]a; 
 rGEh;-!miW laer'f.yI tyBemi vyai vyai rm;aTo ~h,lea]w: 8 

`xb;z"-Aa hl'[o hl,[]y:-rv,a] ~k'AtB. rWgy"-rv,a] 
 hw"hyl; Atao tAf[]l; WNa,ybiy> al{ d[eAm lh,ao xt;P,-la,w> 9 

`wyM'[;me aWhh; vyaih' tr;k.nIw> 
 rv,a] ~k'AtB. rG"h; rGEh;-!miW laer'f.yI tyBemi vyai vyaiw> 10 

 ~D'h;-ta, tl,k,aoh' vp,N<B; yn:p' yTit;n"w> ~D'-lK' lk;ayO 
`HM'[; br,Q,mi Ht'ao yTir;k.hiw> 

 ~k,l' wyTit;n> ynIa]w: awhi ~D'B; rf'B'h; vp,n< yKi 11 

 vp,N<B; aWh ~D'h;-yKi ~k,ytevop.n:-l[; rPek;l. x;Bez>Mih;-l[; 
`rPek;y> 

 ~K,mi vp,n<-lK' laer'f.yI ynEb.li yTir>m;a' !Ke-l[; 12 

s `~D' lk;ayO-al{ ~k,k.AtB. rG"h; rGEh;w> ~D' lk;ato-al{ 
 rv,a] ~k'AtB. rG"h; rGEh;-!miW laer'f.yI ynEB.mi vyai vyaiw> 13 

 AmD'-ta, %p;v'w> lkea'yE rv,a] @A[-Aa hY"x; dyce dWcy" 
`rp'['B, WhS'kiw> 
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pravil synům Jisraele: Krve žádného těla nebudete požívati, neboť život 
všeho těla krev jeho jest, kdo ji pojídá vyhlazen budiž. 
15 A každý, kdo pojídati bude zdechlinu nebo [zvíře] zadávené, jak 
domorodec tak cizinec, vypere roucha svá a vykoupe se ve vodě a 
nečistým zůstane do večera; pak jest čistý. 
16 Nevypere-li [jich] vsak a nevykoupe-li tělo své, ponese vinu svou. 
 
Kapitola osmnáctá. 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Mluv k synům Jisraele a rci jim: Já Hospodin jsem Bůh váš. 
3 Podle činů země egyptské, v níž jste bydleli, nečiňte a podle činů země 
kanánské, kam vás přivádím, nečiňte a v ustanoveních jejích nekráčejte. 
4 Práva má konejte a ustanovení má ostříhejte, abyste kráčeli v nich, já 
jsem Hospodin, Bůh váš. 
5 A ostříhejte ustanovení má a práva má, jimiž člověk, konaje je, živ jest, 
já jsem Hospodin. 
6 Nižádný k žádnému pokrevnímu příbuzenstvu se nepřibližujte, abyste 
odkryli klín*), já jsem Hospodin. 
7 Klín otce svého a klín matky své neodkrývej, matka tvá to jest, 
neodkrývej klín její. 
8 Klín ženy otce svého neodkrývej, klín otce tvého to jest. 
9 Klín sestry své, dcery otce tvého nebo dcery matky tvé, zrozené doma 
nebo zrozené mimo (dům) neodkryješ klín jejich. 
10 Klín dcery syna svého nebo dcery své dcery, neodkryješ klín jejich, 
neboť klín tvůj jsou ony. 
11 Klín dcery ženy otce svého, zplozené otcem tvým - tvoje sestra jest 
ona - neodkryješ klín její. 
12 Klín sestry otce svého neodkryješ, pokrevní příbuzná otce tvého ona 
jest. 

 ynEb.li rm;aow" aWh Avp.n:b. AmD' rf'B'-lK' vp,n<-yKi 14 

 rf'B'-lK' vp,n< yKi Wlkeato al{ rf'B'-lK' ~D; laer'f.yI 
`treK'yI wyl'k.ao-lK' awhi AmD' 

 rGEb;W xr'z>a,B' hp'rej.W hl'ben> lk;aTo rv,a] vp,n<-lk'w> 15 

`rhej'w> br,[,h'-d[; amej'w> ~yIM;B; #x;r'w> wyd'g"B. sB,kiw> 
@ `AnwO[] af'n"w> #x'r>yI al{ Arf'b.W sBek;y> al{ ~aiw> 16 

 
 

 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 18:1 
 hw"hy> ynIa] ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 2 

`~k,yhel{a/ 
 Wf[]t; al{ HB'-~T,b.v;y> rv,a] ~yIr;c.mi-#r,a, hfe[]m;K. 3 

 al{ hM'v' ~k,t.a, aybime ynIa] rv,a] ![;n:K.-#r,a, hfe[]m;k.W 
`Wklete al{ ~h,yteQoxub.W Wf[]t; 

 ynIa] ~h,B' tk,l,l' Wrm.v.Ti yt;Qoxu-ta,w> Wf[]T; yj;P'v.mi-ta, 4 

`~k,yhel{a/ hw"hy> 
 ~t'ao hf,[]y: rv,a] yj;P'v.mi-ta,w> yt;Qoxu-ta, ~T,r>m;v.W 5 

s `hw"hy> ynIa] ~h,B' yx;w" ~d'a'h' 
 tALg:l. Wbr>q.ti al{ Arf'B. raev.-lK'-la, vyai vyai 6 

s `hw"hy> ynIa] hw"r>[, 
 al{ awhi ^M.ai hLeg:t. al{ ^M.ai tw:r>[,w> ^ybia' tw:r>[, 7 

s `Ht'w"r>[, hL,g:t. 
s `awhi ^ybia' tw:r>[, hLeg:t. al{ ^ybia'-tv,ae tw:r>[, 8 

 Aa tyIB; td,l,Am ^M,ai-tb; Aa ^ybia'-tb; ^t.Axa] tw:r>[, 9 

s `!t'w"r>[, hL,g:t. al{ #Wx td,l,Am 
 yKi !t'w"r>[, hL,g:t. al{ ^T.Bi-tb; Aa ^n>Bi-tB; tw:r>[, 10 

s `hN"he ^t.w"r>[, 
 al{ awhi ^t.Axa] ^ybia' td,l,Am ^ybia' tv,ae-tB; tw:r>[, 11 
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jest. 
13 Klín sestry matky své neodkryješ, neboť pokrevní příbuzná matky tvé 
ona jest. 
14 Klín bratra otce svého neodkryješ, k ženě jeho se nepřiblížíš, teta 
tvoje ona jest. 
15 Klín snachy své neodkryješ, žena syna tvého ona jest, neodkryješ klín 
její. 
16 Klín ženy bratra svého neodkryješ, klín bratra tvého to jest. 
17 Klín ženy a dcery její neodkryješ, dceru syna jejího a dceru dcery její 
nepojmeš, abys odkryl klín její, pokrevní příbuzné jsou ony, smilstvo to 
jest. 
18 A ženu k sestře její nepřiber, aby byla ženinou [vedle ní], odkrývaje 
klín její vedle oné za života jejího. 
19 A k ženě v [době] odloučenosti pro její nečistotu se nepřiblížíš, abys 
odkryl klín její. 
20 A ženě druha svého nedáš semene svého k oplození, znečišťuje se jí. 
21 A z ^potomstva svého nedáš, abys je přivedl Molochovi, abys 
neznesvětil jméno Boha svého, já jsem Hospodin. 
22 A s mužským [pohlavím] nebudeš souložiti, soulože [s ním jako] se 
ženou, ohavnost to jest. 
23 A do žádného zvířete nedáš soulož svou, abys se jím neznečistil, a 
žena nepostaví se před zvíře, aby se 8 ní pojímalo, zvrhlost to jest. 
24 Neznečišťujte se žádnými takovými [dny], neboť tím vším znečistili 
se národové, které já vyháním před vámi. 
25 A tak znečištěna byla země a já navštívil vinu její na ní a země 
vyplivla obyvatele své. 
26 Tak ostříhejte vy ustanovení má a práva má a nekonejte [nic] ze všech 
ohavností těchto, jak domorodec tak cizinec přebývající ve středu vašem. 

s `Ht'w"r>[, hL,g:t. 
s `awhi ^ybia' raev. hLeg:t. al{ ^ybia'-tAxa] tw:r>[, 12 

s `awhi ^M.ai raev.-yKi hLeg:t. al{ ^M.ai-tAxa] tw:r>[, 13 
 br'q.ti al{ ATv.ai-la, hLeg:t. al{ ^ybia'-yxia] tw:r>[, 14 

s `awhi ^t.d'Do 
 hL,g:t. al{ awhi ^n>Bi tv,ae hLeg:t. al{ ^t.L'K; tw:r>[, 15 

s `Ht'w"r>[, 
s `awhi ^yxia' tw:r>[, hLeg:t. al{ ^yxia'-tv,ae tw:r>[, 16 

 Hn"B.-tB;-ta, hLeg:t. al{ HT'biW hV'ai tw:r>[, 17 

 hN"he hr'a]v; Ht'w"r>[, tALg:l. xQ;ti al{ HT'Bi-tB;-ta,w> 
`awhi hM'zI 

 Ht'w"r>[, tALg:l. rroc.li xQ'ti al{ Ht'xoa]-la, hV'aiw> 18 

`h'yY<x;B. h'yl,[' 
`Ht'w"r>[, tALg:l. br;q.ti al{ Ht'a'm.ju tD;nIB. hV'ai-la,w> 19 

 [r;z"l. ^T.b.k'v. !Teti-al{ ^t.ymi[] tv,ae-la,w> 20 

`Hb'-ha'm.j'l. 
 lLex;t. al{w> %l,Mol; rybi[]h;l. !Teti-al{ ^[]r>Z:miW 21 

`hw"hy> ynIa] ^yh,l{a/ ~ve-ta, 
`awhi hb'[eAT hV'ai ybeK.v.mi bK;v.ti al{ rk'z"-ta,w> 22 

 hV'aiw> Hb'-ha'm.j'l. ^T.b.k'v. !Teti-al{ hm'heB.-lk'b.W 23 

`aWh lb,T, H['b.rIl. hm'heb. ynEp.li dmo[]t;-al{ 
 ~yIAGh; Wam.j.nI hL,ae-lk'b. yKi hL,ae-lk'B. WaM.J;Ti-la; 24 

`~k,ynEP.mi x;Lev;m. ynIa]-rv,a] 
 #r,a'h' aqiT'w: h'yl,[' Hn"wO[] dqop.a,w" #r,a'h' am'j.Tiw: 25 

`h'yb,v.yO-ta, 
 Wf[]t; al{w> yj;P'v.mi-ta,w> yt;Qoxu-ta, ~T,a; ~T,r>m;v.W 26 

`~k,k.AtB. rG"h; rGEh;w> xr'z>a,h' hL,aeh' tbo[eATh; lKomi 
 rv,a] #r,a'h'-yven>a; Wf[' laeh' tbo[eATh;-lK'-ta, yKi 27 
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27 Neboť všechny ohavnosti tyto konali lidé země, kteří byli před vámi, i 
byla znečištěna země. 
28 Aby nevyplivla země vás, pro [to,že] byste ji znečistili, jako vyplivla 
národ, který byl před vámi. 
29 Neboť kdokoli učiní [některou] z ohavností těchto - osoby - konající 
je, buďtež vyhlazeny ze středu lidu svého. 
30 Tak ostříhejte nařízení má, abyste nekonali [ničeho] z ustanovení 
ohavných, která konána byla před vámi, abyste se jimi neznečistili, já 
jsem Hospodin, Bůh vás. 
 
Kapitola devatenáctá 
1 I mluvil Hospodin k Mosému řka: 
2 Mluv k celé obci synů Jisraele a rci jim: Svatí buďte, neboť svatý jsem 
já Hospodin, Bůh váš. 
3 Každý matku svou a otce svého mějte v úctě a sabatu mých ostříhejte, 
já jsem Hospodin, Bůh váš. 
4 Neobracejte se k bůžkům a bohů litých nedělejte sobě, já Hospodin, 
Bůh váš. 
5 A když budete obětovati obět hodu míru Hospodinu, obětujte ji [tak], 
aby blahovolně pro vás přijata byla. 
6 [Téhož] dne, kdy ji obětujete, budiž pojídána a [také] dne 
následujícího, co však zbude až do dne třetího, ohněm spáleno budiž. 
7 Jestliže však jídlo [to] pojídáno bude dne třetího, neřád to jest, nebude 
milostivě přijato. 
8 Kdo to požívá, vinu svou ponese, neboť svatou věc Hospodinovu 
znesvětil, i vyhlazena budiž osoba ta z lidu svého. 
9 Když budete sklízeti sklizeň země své, nesklidíš zcela rohu pole svého 
a paběrky sklizně své nebudeš paběrkovati. 
10 A vinici svou nebudeš [zcela] obírati a padavky viníce své nebudeš 
paběrkovati, chudému a cizinci necháš je, já Hospodin, Bůh váš. 

`#r,a'h' am'j.Tiw: ~k,ynEp.li 
 rv,a]K; Ht'ao ~k,a]M;j;B. ~k,t.a, #r,a'h' ayqit'-al{w> 28 

`~k,ynEp.li rv,a] yAGh;-ta, ha'q' 
 Wtr>k.nIw> hL,aeh' tAb[eATh; lKomi hf,[]y: rv,a]-lK' yKi 29 

`~M'[; br,Q,mi tfo[oh' tAvp'N>h; 
 tAQxume tAf[] yTil.bil. yTir>m;v.mi-ta, ~T,r>m;v.W 30 

 ynIa] ~h,B' WaM.J;ti al{w> ~k,ynEp.li Wf[]n: rv,a] tbo[eATh; 
@ `~k,yhel{a/ hw"hy> 

 
 
 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 19:1 
 ~yvidoq. ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI-ynEB. td;[]-lK'-la, rBeD; 2 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] vAdq' yKi Wyh.Ti 
 hw"hy> ynIa] Wrmov.Ti yt;toB.v;-ta,w> War'yTi wybia'w> AMai vyai 3 

`~k,yhel{a/ 
 ~k,l' Wf[]t; al{ hk'Sem; yhel{awE ~yliylia/h'-la, Wnp.Ti-la; 4 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] 
`WhxuB'z>Ti ~k,n>cor>li hw"hyl; ~ymil'v. xb;z< WxB.z>ti ykiw> 5 

 ~Ay-d[; rt'ANh;w> tr'x\M'miW lkea'yE ~k,x]b.zI ~AyB. 6 

`@reF'yI vaeB' yviyliV.h; 
`hc,r'yE al{ aWh lWGPi yviyliV.h; ~AYB; lkea'yE lkoa'he ~aiw> 7 

 ht'r>k.nIw> lLexi hw"hy> vd,qo-ta,-yKi aF'yI AnwO[] wyl'k.aow> 8 

`h'yM,[;me awhih; vp,N<h; 
 ^d>f' ta;P. hL,k;t. al{ ~k,c.r>a; ryciq.-ta, ~k,r>c.qub.W 9 

`jQel;t. al{ ^r>yciq. jq,l,w> rcoq.li 
 ynI['l, jQel;t. al{ ^m.r>K; jr,p,W lleA[t. al{ ^m.r>k;w> 10 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] ~t'ao bzO[]T; rGEl;w> 
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11 Nekraďte a nepopírejte- a neobelhávejte nikdo druha svého. 
12 Nepřísahejte ve jménu mém ke lži, abys neznesvětil jméno Boha 
svého, já Hospodin. 
13 Netiskni bližního svého a neolupuj ho, a nechť nepře-nocuje mzda 
nádeníka u tebe do rána. 
14 Nebudeš klnouti hluchému a nepoložíš úrazu před slepého, báti se 
budeš Boha svého, já Hospodin. 
15 Nedělejte křivdu v soudě, neohlížej se na chudého a ne-nadržuj 
velikému, po spravedlnosti suď bližního svého. 
16 Nechoď jako utrhač mezi lidem svým, nestůj [nečinní] u krve bližního 
svého, já Hospodin. 
17 Nebudeš nenáviděti bratra svého v srdci svém, domlouvaje 
napomeneš druha svého, abys nenosil k vůli němu hřích. 
18 Nebudeš se mstíti a nebudeš nevrazili na syny lidu svého a milovati 
budeš bližního svého jako sebe sama, já jsem Hospodin. 
19 Ustanovení má ostříhejte, nedopustíš, aby se spolu pářil dvojí druh 
dobytka, pole své nebudeš osévati dvojím druhem, a šat z dvojího 
tkaniva "šátnez" nechť nepřijde na tebe. 
20 A muž, když souloží se ženou výtokem semene a ona jest otrokyní 
odstoupenou muži, nebyla však vykoupena, aniž ji svoboda nebyla dána, 
[oba] pokutováni budou, nebudou usmrceni, poněvadž nebyla na 
svobodu propuštěna. 
21 On pak přivede obět za vinu svou Hospodinu ke vchodu stanu 
úmluvy, berana k oběti za vinu. 
22 I zjedná očistu pro něho kněz obětním beranem [obětovaným] za vinu 
před Hospodinem pro hřích jeho, kterým hřešil a bude mu odpuštění 
dáno od hříchu jeho, kterým hřešil. 
23 A až přijdete do země a budete sázeti všeliký strom jedlý, ponecháte 
předkožku [totiž] plod jeho; po tři roky bude vámi jako neobřezaný 
považován, nebude požíván. 
24 A roku čtvrtého bude všechen plod jeho posvěceným Hospodinu ke 
chvále. 

`Atymi[]B; vyai WrQ.v;t.-al{w> Wvx]k;t.-al{w> WbnOg>Ti al{ 11 
 ^yh,l{a/ ~ve-ta, T'l.L;xiw> rq,V'l; ymiv.bi W[b.V'ti-al{w> 12 

`hw"hy> ynIa] 
 tL;[uP. !ylit'-al{ lzOg>ti al{w> ^[]re-ta, qvo[]t;-al{ 13 

`rq,Bo-d[; ^T.ai rykif' 
 t'arey"w> lvok.mi !Teti al{ rWE[i ynEp.liw> vrexe lLeq;t.-al{ 14 

`hw"hy> ynIa] ^yh,l{a/Me 
 rD;h.t, al{w> ld'-ynEp. aF'ti-al{ jP'v.MiB; lw<[' Wf[]t;-al{ 15 

`^t,ymi[] jPov.Ti qd,c,B. lAdg" ynEP. 
 ynIa] ^[,re ~D;-l[; dmo[]t; al{ ^yM,[;B. lykir' %lete-al{ 16 

`hw"hy> 
 x;ykiAT x;keAh ^b,b'l.Bi ^yxia'-ta, an"f.ti-al{ 17 

`aj.xe wyl'[' aF'ti-al{w> ^t,ymi[]-ta, 
 ^[]rel. T'b.h;a'w> ^M,[; ynEB.-ta, rJoti-al{w> ~Qoti-al{ 18 

`hw"hy> ynIa] ^AmK' 
 ^d>f' ~yIa;l.Ki [;yBir>t;-al{ ^T.m.h,B. Wrmov.Ti yt;Qoxu-ta, 19 

 hl,[]y: al{ znEj.[;v; ~yIa;l.Ki dg<b,W ~yIa'l.Ki [r;z>ti-al{ 
@ `^yl,[' 

 hx'p.vi awhiw> [r;z<-tb;k.vi hV'ai-ta, bK;v.yI-yKi vyaiw> 20 

 al{ hv'p.xu Aa ht'D'p.nI al{ hDep.h'w> vyail. tp,r,x/n< 
`hv'P'xu al{-yKi Wtm.Wy al{ hy<h.Ti tr,QoBi Hl'-!T;nI 

 lyae d[eAm lh,ao xt;P,-la, hw"hyl; Amv'a]-ta, aybihew> 21 

`~v'a' 
 hw"hy> ynEp.li ~v'a'h' lyaeB. !heKoh; wyl'[' rP,kiw> 22 

 `aj'x' rv,a] AtaJ'x;me Al xl;s.nIw> aj'x' rv,a] AtaJ'x;-l[; 
@ 

 lk'a]m; #[e-lK' ~T,[.j;n>W #r,a'h'-la, Wabot'-ykiw> 23 

 ~k,l' hy<h.yI ~ynIv' vl{v' Ayr>Pi-ta, Atl'r>[' ~T,l.r;[]w: 
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chvále. 
25 Roku však pátého smíte jísti plod jeho, aby vám množil úrodu svou, 
já Hospodin, Bůh váš. 
26 Nejezte u krve, nehádejte a nečarujte! 
27 Nezaokrouhlíte okrajů [vlasů] na hlavě své a nezkazíš okraj brady 
své. 
28 A zářezů nad osobou [zemřelou] nezpůsobíte v těle svém a nápis 
vrytý nedáte na sebe, já Hospodin. 
29 Neznesvětíš dceru svou, aby se oddala neřesti nevěstky, aby 
nesmilnila země a byla plna země necudností. 
30 Sabatů mých ostříhejte a svatyni mou mějte ve [zbožné] úctě, já jsem 
Hospodin. 
31 Neuchylujte se k zaklinačům [mrtvých] a věštcům a nevyhledávejte 
jich, znečisťujíce se [tak] jimi, já Hospodin, Bůh váš. 
32 Před šedinami vstaň a vzdej čest tváři starce, a báti se budeš Boha 
svého, já Hospodin. 
33 A když přebývati bude u tebe cizinec v zemi vaší, nebudete ho 
utiskovati. 
34 Jako domorodec z vás bude vám cizinec, jenž přebývá u vás, a 
milovati ho budeš jako sebe sama, neboť cizinci jste byli v zemi 
egyptské, já Hospodin, Bůh váš. 
35 Nedělejte křivdu v soudě, v míře, ve váze a v míře duté. 
36 Váhy správné, kamenná závaží správná, efu správnou a hin správný 
budete míti, já jsem Hospodin, Bůh váš, který jsem vás vyvedl ze země 
egyptské. 
37 Tak ostříhejte všechna ustanovení má a všechna práva má a konejte 
je, já jsem Hospodin. 
 
 
Kapitola dvacátá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 

`lkea'yE al{ ~ylire[] 
`hw"hyl; ~yliWLhi vd,qo Ayr>Pi-lK' hy<h.yI t[iybir>h' hn"V'b;W 24 

 ~k,l' @ysiAhl. Ayr>Pi-ta, Wlk.aTo tviymix]h; hn"V'b;W 25 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] Ata'WbT. 
`WnnEA[t. al{w> Wvx]n:t. al{ ~D'h;-l[; Wlk.ato al{ 26 

`^n<q'z> ta;P. tae tyxiv.t; al{w> ~k,v.aro ta;P. WpQit; al{ 27 
 al{ [q;[]q; tb,tok.W ~k,r>f;b.Bi WnT.ti al{ vp,n<l' jr,f,w> 28 

`hw"hy> ynIa] ~k,B' WnT.ti 
 #r,a'h' hn<z>ti-al{w> Ht'Anz>h;l. ^T.Bi-ta, lLex;T.-la; 29 

`hM'zI #r,a'h' ha'l.m'W 
`hw"hy> ynIa] War'yTi yviD'q.miW Wrmov.Ti yt;toB.v;-ta, 30 
 Wvq.b;T.-la; ~ynI[oD>YIh;-la,w> tboaoh'-la, Wnp.Ti-la; 31 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] ~h,b' ha'm.j'l. 
 ^yh,l{a/Me t'arey"w> !qez" ynEP. T'r>d;h'w> ~WqT' hb'yfe ynEP.mi 32 

@ `hw"hy> ynIa] 
`Atao WnAt al{ ~k,c.r>a;B. rGE ^T.ai rWgy"-ykiw> 33 

 T'b.h;a'w> ~k,T.ai rG"h; rGEh; ~k,l' hy<h.yI ~K,mi xr'z>a,K. 34 

 hw"hy> ynIa] ~yIr'c.mi #r,a,B. ~t,yyIh/ ~yrIgE-yKi ^AmK' Al 
`~k,yhel{a/ 

`hr'WfM.b;W lq'v.MiB; hD'MiB; jP'v.MiB; lw<[' Wf[]t;-al{ 35 
 hy<h.yI qd,c, !yhiw> qd,c, tp;yae qd,c,-ynEb.a; qd,c, ynEz>amo 36 

 #r,a,me ~k,t.a, ytiaceAh-rv,a] ~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] ~k,l' 
`~yIr'c.mi 

 ~t,yfi[]w: yj;P'v.mi-lK'-ta,w> yt;Qoxu-lK'-ta, ~T,r>m;v.W 37 

@ `hw"hy> ynIa] ~t'ao 
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2 Rci ještě k synům Jisraele: Kdokoli ze synů Jisraele a z cizinců 
přebývajících v Jisraeli dá z potomstva svého Molochovi, smrtí usmrcen 
budiž, lid země ho zahází kamením. 
 
3 A }á obrátím tvář svou proti muži onomu a vyhladím ho ze středu lidu 
jeho, neboť z potomstva svého dal Molochovi, aby znečistil svatyni mou 
a znesvětil jméno svaté mé. 
4 Kdyby však skrýváním skrývali lidé země oči své před mužem tímto, 
když on by dal z potomstva svého Molechovi, aby ho neusmrtili, 
5 tu obrátím já tvář svou proti muži onomu a rodu jeho a vyhladím ho a 
všechny, kteří smilní, jdouce za ním, aby se milkovali s Molochem, ze 
středu lidu jejich. 
6 A osoba, která se obrátí, k zaklinačům a k hadačům, aby smilnila, 
[jdouc] za nimi, proti osobě oné obrátím já obličej svůj a vyhladím ji ze 
středu lidu jejího. 
7 [Tak tedy] posvěcujte se, abyste byli svatí, neboť já jsem Hospodin, 
Bůh váš. 
8 A ostříhejte ustanovení má a konejte je, já jsem Hospodin, po s velitel 
váš, 
9 Tak tedy: každý, kdo kině otci svému nebo matce své, smrtí usmrcen 
bude, otci svému, matce své klnul, krev jeho na něho! 
10 Muž pak, který se dopustí cizoložství s manželkou muže jiného, který 
se dopustil cizoložství s manželkou bližního svého, smrtí usmrceni 
buďtež, cizoložník i cizoložnice. 
11 A muž, který souloží se ženou otce svého, klín otce svého odkryl, 
smrtí usmrceni budou oba, krev jejich na ně! 
12 A když souloží muž se snachou svou, smrtí usmrceni budou oba, 
hanebnosti se dopustili oba, krev jejich na ně! 
13 A muž, jenž souloží s mužským [pohlavím], jako se souloží se ženou, 
ohavnosti se dopustili oba, smrtí usmrceni budou, krev jejich na ně! 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 20:1 
 laer'f.yI ynEB.mi vyai vyai rm;aTo laer'f.yI ynEB.-la,w> 2 

 tAm %l,Mol; A[r>Z:mi !TeyI rv,a] laer'f.yIB. rG"h; rGEh;-!miW 
`!b,a'b' WhmuG>r>yI #r,a'h' ~[; tm'Wy 

 br,Q,mi Atao yTir;k.hiw> aWhh; vyaiB' yn:P'-ta, !Tea, ynIa]w: 3 

 yviD'q.mi-ta, aMej; ![;m;l. %l,Mol; !t;n" A[r>Z:mi yKi AM[; 
`yvid>q' ~ve-ta, lLex;l.W 

 vyaih'-!mi ~h,ynEy[e-ta, #r,a'h' ~[; Wmyli[.y: ~le[.h; ~aiw> 4 

`Atao tymih' yTil.bil. %l,Mol; A[r>Z:mi ATtiB. aWhh; 
 yTir;k.hiw> ATx.P;v.mib.W aWhh; vyaiB' yn:P'-ta, ynIa] yTim.f;w> 5 

 br,Q,mi %l,Moh; yrex]a; tAnz>li wyr'x]a; ~ynIZOh;-lK' taew> Atao 
`~M'[; 

 tAnz>li ~ynI[oD>YIh;-la,w> tboaoh'-la, hn<p.Ti rv,a] vp,N<h;w> 6 

 Atao yTir;k.hiw> awhih; vp,N<B; yn:P'-ta, yTit;n"w> ~h,yrex]a; 
`AM[; br,Q,mi 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] yKi ~yvidoq. ~t,yyIh.wI ~T,v.DIq;t.hiw> 7 
`~k,v.DIq;m. hw"hy> ynIa] ~t'ao ~t,yfi[]w: yt;Qoxu-ta, ~T,r>m;v.W 8 

 tAm AMai-ta,w> wybia'-ta, lLeq;y> rv,a] vyai vyai-yKi 9 

`AB wym'D' lLeqi AMaiw> wybia' tm'Wy 
 tv,ae-ta, @a;n>yI rv,a] vyai tv,ae-ta, @a;n>yI rv,a] vyaiw> 10 

`tp,a'NOh;w> @aeNOh; tm;Wy-tAm Wh[ere 
 hL'GI wybia' tw:r>[, wybia' tv,ae-ta, bK;v.yI rv,a] vyaiw> 11 

`~B' ~h,ymeD> ~h,ynEv. Wtm.Wy-tAm 
 lb,T, ~h,ynEv. Wtm.Wy tAm AtL'K;-ta, bK;v.yI rv,a] vyaiw> 12 

`~B' ~h,ymeD> Wf[' 
 Wf[' hb'[eAT hV'ai ybeK.v.mi rk'z"-ta, bK;v.yI rv,a] vyaiw> 13 

`~B' ~h,ymeD> Wtm'Wy tAm ~h,ynEv. 
 vaeB' awhi hM'zI HM'ai-ta,w> hV'ai-ta, xQ;yI rv,a] vyaiw> 14 
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14 A muž, jenž vezme ženu a matku její, vilnost to jest, ohněm ať spálí 
jeho a je, a nebudiž vilnosti ve středu vašem. 
15 A muž, jenž dá soulož svou do zvířete, smrtí usmrcen bude, a zvíře 
zabte! 
16 A žena, která přistoupí k jakémukoli zvířeti, aby se s ním pojímala, - 
zabiješ ženu i zvíře, smrtí usmrceni budou, krev jejich na ně! 
17 A muž, který vezme sestru svou, dceru otce svého nebo dceru matky 
své a vidí její klín a ona vidí jeho klín, příšernost to jest, vyhlazeni 
buďtež před očima synů lidu svého, klín sestry své odkryl, vinu svou 
ponese. 
18 A muž, jenž souloží se ženou, ana jest nevolná, a odkryl klín její, 
zřídlo její [krve] obnažil, a ona odkryla zřídlo krvotoků svých, vyhlazeni 
budou oba ze středu lidu svého. 
19 A klín sestry matky své a sestry otce svého neodkryješ, neboť [kdo by 
tak činil] své krevní příbuzné by obnažil) svou vinu ponesou. 
20 A muž, který souloží s tetou svou, klín strýce svého odkryl, ti hřích 
svůj ponesou, bezdětní zemrou. 
21 A muž, jenž vezme ženu bratra svého - ohavné [porušení 
odloučenosti] to jest - klín bratra svého odkryl, bezdětní budou. 
22 Tak ostříhejte všechna ustanovení má a všechna práva má a konejte 
je, aby nevyplivla vás země, kamž vás vedu, abyste v ní bydleli. 
23 A nekráčejte v ustanoveních národa, jejž vyháním před vámi, neboť 
všechno toto konali, [tak] že jsem je měl v ošklivosti. 
24 Tu řekl jsem vám: vy zaujmete půdu jejich a já dám ji vám, abyste ji 
zaujali, zemi plynoucí mlékem a strdí, já jsem Hospodin, Bůh váš, jenž 
oddělil vás od národů. 
25 Tak rozlišujte mezi dobytkem čistým a nečistým a mezi ptactvem 
nečistým a čistým a neudělejte sebe sami ošklivostí dobytkem a 
ptactvem a vším, co se hemží na zemi, co jsem oddělil vám, určiv je za 
nečisté. 

`~k,k.AtB. hM'zI hy<h.ti-al{w> !h,t.a,w> Atao Wpr>f.yI 
 tm'Wy tAm hm'heb.Bi ATb.k'v. !TeyI rv,a] vyaiw> 15 

`Wgroh]T; hm'heB.h;-ta,w> 
 Ht'ao h['b.rIl. hm'heB.-lK'-la, br;q.Ti rv,a] hV'aiw> 16 

`~B' ~h,ymeD> Wtm'Wy tAm hm'heB.h;-ta,w> hV'aih'-ta, T'g>r;h'w> 
 AMai-tb; Aa wybia'-tB; Atxoa]-ta, xQ;yI-rv,a] vyaiw> 17 

 aWh ds,x, Atw"r>[,-ta, ha,r>ti-ayhiw> Ht'w"r>[,-ta, ha'r'w> 
`aF'yI AnwO[] hL'GI Atxoa] tw:r>[, ~M'[; ynEB. ynEy[el. Wtr>k.nIw> 

 Ht'w"r>[,-ta, hL'gIw> hw"D' hV'ai-ta, bK;v.yI-rv,a] vyaiw> 18 

 Wtr>k.nIw> h'ym,D' rAqm.-ta, ht'L.GI ayhiw> hr'[/h, Hr'qom.-ta, 
`~M'[; br,Q,mi ~h,ynEv. 

 yKi hLeg:t. al{ ^ybia' tAxa]w: ^M.ai tAxa] tw:r>[,w> 19 

`WaF'yI ~n"wO[] hr'[/h, Araev.-ta, 
 ~a'j.x, hL'GI AdDo tw:r>[, Atd'Do-ta, bK;v.yI rv,a] vyaiw> 20 

`Wtmuy" ~yrIyrI[] WaF'yI 
 tw:r>[, awhi hD'nI wyxia' tv,ae-ta, xQ;yI rv,a] vyaiw> 21 

`Wyh.yI ~yrIyrI[] hL'GI wyxia' 
 ~t,yfi[]w: yj;P'v.mi-lK'-ta,w> yt;Qoxu-lK'-ta, ~T,r>m;v.W 22 

 ~k,t.a, aybime ynIa] rv,a] #r,a'h' ~k,t.a, ayqit'-al{w> ~t'ao 
`HB' tb,v,l' hM'v' 

 yKi ~k,ynEP.mi x;Lev;m. ynIa]-rv,a] yAGh; tQoxuB. Wkl.te al{w> 23 

`~B' #qua'w" Wf[' hL,ae-lK'-ta, 
 hN"n<T.a, ynIa]w: ~t'm'd>a;-ta, Wvr>yTi ~T,a; ~k,l' rm;aow" 24 

 hw"hy> ynIa] vb'd>W bl'x' tb;z" #r,a, Ht'ao tv,r,l' ~k,l' 
`~yMi[;h'-!mi ~k,t.a, yTil.D;b.hi-rv,a] ~k,yhel{a/ 

 @A[h'-!ybeW ha'meJ.l; hr'hoJ.h; hm'heB.h;-!yBe ~T,l.D;b.hiw> 25 

 hm'heB.B; ~k,ytevop.n:-ta, WcQ.v;t.-al{w> rhoJ'l; ameJ'h; 
 ~k,l' yTil.D;b.hi-rv,a] hm'd'a]h' fmor>Ti rv,a] lkob.W @A[b'W 
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26 A buďte mně svatí, neboť svatý jsem já Hospodin, i od* loučil jsem 
vás z národů, abyste byli moji. 
27 A muž nebo žena, Je-li mezi nimi zaklinač nebo hadač, smrtí 
usmrceni budou, kamením zaházejí je, krev jejich na ně. 
 
Kapitola dvacátá první 
1 A Hospodin mluvil k Mošému: Rci kněžím, synům Aharonovým, a 
pověz jim: osobou [mrtvou] nechť [kněz] se nezně čistí mezi lidmi 
svými. 
2 Leda pokrevenci s ním příbuznými, matkou svou a otcem svým a 
synem svým a dcerou svou a bratrem svým 
3 a sestrou svou, ještě pannou, sobě blízkou, která [totiž] neměla muže, 
tou se [smí] znečistiti. 
4 Nechť se neznečistí jakožto manžel mezi lidmi svými, znesvěcuje [tím] 
sebe. 
5 Nechť nevylysují lysinu na hlavě své a okraje brady své nevyholí a do 
masa svého nezařežou zářezy. 
6 Svatí nechť jsou Hospodinu Bohu svému a nechť neznesvětí jméno 
Boha svého, neboť oběti zápalné, chléb Boha svého, obětují) nechť jsou 
svatí. 
7 Ženu nevěstku a znesvěcenou nevezmou a. ženu zapuzenou od muže 
jejího nevezmou) neboť svatý on jest Bohu svému. 
8 A za svatého jeho míti budeš, neboť chléb Boha tvého on obětuje, 
svatý tobě bude, neboť svatý jsem já Hospodin, posvětitel váš. 
9 A dcera muže kněžského, když sebe znesvětí smilstvím, otce svého 
znesvěcuje, ohněm spálena budiž. 
10 Kněz pak nejvyšší mezi bratry svými, na jehož hlavu byl vylit olej 
pomazání a jehož nastolili v úřad, aby se odíval v roucha, kštici své nedá 
[volně] růsti a rouch svých neroztrhne. 
11 A k žádným osobám mrtvým nesmí přijíti, ani při otci svém ani při 
matce své nechť se neznečistí. 

`aMej;l. 
 lDIb.a;w" hw"hy> ynIa] vAdq' yKi ~yvidoq. yli ~t,yyIh.wI 26 

`yli tAyh.li ~yMi[;h'-!mi ~k,t.a, 
 tAm ynI[oD>yI Aa bAa ~h,b' hy<h.yI-yKi hV'ai-Aa vyaiw> 27 

@ `~B' ~h,ymeD> ~t'ao WmG>r>yI !b,a,B' Wtm'Wy 
 

 
 rmoa/ hv,mo-la, hw"hy> rm,aYOw: WTT Leviticus 21:1 

 aM'J;yI-al{ vp,n<l. ~h,lea] T'r>m;a'w> !roh]a; ynEB. ~ynIh]Koh;-la, 
`wyM'[;B. 

 Anb.liw> wybia'l.W AMail. wyl'ae broQ'h; Araev.li-~ai yKi 2 

`wyxia'l.W ATbil.W 
 ht'y>h'-al{ rv,a] wyl'ae hb'ArQ.h; hl'WtB.h; Atxoa]l;w> 3 

`aM'J;yI Hl' vyail. 
`ALx;hel. wyM'[;B. l[;B; aM'J;yI al{ 4 

 al{ ~n"q'z> ta;p.W ~v'aroB. hx'r>q' ÎWxr>q.yIÐ ¿hx'r>q.yIÀ-al{ 5 

`tj,r'f' Wjr>f.yI al{ ~r'f'b.biW WxLeg:y> 
 yKi ~h,yhel{a/ ~ve WlL.x;y> al{w> ~h,yhel{ale Wyh.yI ~yvidoq. 6 

`vd,qo Wyh'w> ~biyrIq.m; ~he ~h,yhel{a/ ~x,l, hw"hy> yVeai-ta, 
 al{ Hv'yaime hv'WrG> hV'aiw> WxQ'yI al{ hl'l'x]w: hn"zO hV'ai 7 

`wyh'l{ale aWh vdoq'-yKi WxQ'yI 
 vdoq' byrIq.m; aWh ^yh,l{a/ ~x,l,-ta,-yKi ATv.D;qiw> 8 

`~k,v.DIq;m. hw"hy> ynIa] vAdq' yKi %L'-hy<h.yI 
 ayhi h'ybia'-ta, tAnz>li lxete yKi !heKo vyai tb;W 9 

s `@reF'Ti vaeB' tl,L,x;m. 
 !m,v, Avaro-l[; qc;Wy-rv,a] wyx'a,me lAdG"h; !heKoh;w> 10 

 Avaro-ta, ~ydIg"B.h;-ta, vBol.li Ady"-ta, aLemiW hx'v.Mih; 
`~rop.yI al{ wyd'g"b.W [r'p.yI al{ 
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matce své nechť se neznečistí. 
12 A ze svatyně nevyjde a neznečistí svatyni Boha svého, neboť 
svatoznak, olej pomazání Boha jeho na něm jest, já jsem Hospodin. 
13 A ten ženu v panenství jejím vezme. 
14 Vdovy ani zapuzené ani znesvěcené ani nevěstky, žádné z těch 
nevezme, nýbrž pannu z lidu svého vezme za ženu, 
15 aby neznesvětil dorost mezi lidmi svými, neboť já jsem Hospodin, 
jenž ho posvětil. 
16 A Hospodin mluvil k Mošému řka: 
17 Mluv k Aharonovi řka: Kdokoli z potomstva tvého ve svých příštích 
pokoleních bude míti vadu, nepřistupuj, aby obětoval chléb Boha svého. 
18 Neboť žádný muž, na němž jest vada, nesmí přistoupiti, muž slepý 
nebo chromý nebo znetvořený nebo [údy] přerostlý, 
19 nebo muž, který má zlomenou nohu nebo zlomenou ruku, 
20 nebo hrbatý nebo trpaslík anebo který má skvrnu v oku svém nebo má 
svrab anebo lišej anebo varlata ztlaěená. 
21 Každý muž, z potomstva Aharonova kněze, na němž jest nějaká vada, 
nepřistupuj, aby přinášel zápalné oběti Hospodinovy, vada jest na něm, 
aby chléb Boha svého přinášel, nepřistupuj. 
22 Chléb Boha svého ze svatosvatých a svatých [věci] smi jísti. 
23 Avšak k oponě nevcházej a k oltáři nepřistupuj, neboť vada jest na 
něm, nechť neznesvětí svatyně mé, neboť já jsem Hospodin, posvětitel 
jejich. 
24 I mluvil to Mošé k Aharonovi a k synům jeho a' ke všem synům 
Jisraele. 
 
Kapitola dvacátá druhá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Mluv k Aharonovi a synům jeho, aby zachovávali zdrženlivost k 
svatým věcem synů Jisraele, jež mně zasvěcují, a neznesvětili (jméno 
mé, já jsem Hospodin. 

`aM'J;yI al{ AMail.W wybia'l. aboy" al{ tme tvop.n:-lK' l[;w> 11 
 wyh'l{a/ vD;q.mi tae lLex;y> al{w> aceyE al{ vD'q.Mih;-!miW 12 

`hw"hy> ynIa] wyl'[' wyh'l{a/ tx;v.mi !m,v, rz<nE yKi 
`xQ'yI h'yl,Wtb.bi hV'ai aWhw> 13 

 yKi xQ'yI al{ hL,ae-ta, hn"zO hl'l'x]w: hv'Wrg>W hn"m'l.a; 14 

`hV'ai xQ;yI wyM'[;me hl'WtB.-~ai 
@ `AvD>q;m. hw"hy> ynIa] yKi wyM'[;B. A[r>z: lLex;y>-al{w> 15 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 16 
 rv,a] ~t'rodol. ^[]r>Z:mi vyai rmoale !roh]a;-la, rBeD; 17 

`wyh'l{a/ ~x,l, byrIq.h;l. br;q.yI al{ ~Wm Ab hy<h.yI 
 Aa rWE[i vyai br'q.yI al{ ~Wm AB-rv,a] vyai-lk' yKi 18 

`[;Wrf' Aa ~rux' Aa x;Sepi 
`dy" rb,v, Aa lg<r' rb,v, Ab hy<h.yI-rv,a] vyai Aa 19 

 tp,L,y: Aa br'g" Aa Any[eB. lLub;T. Aa qd;-Aa !BegI-Aa 20 

`%v,a' x;Arm. Aa 
 vG:yI al{ !heKoh; !roh]a; [r;Z<mi ~Wm AB-rv,a] vyai-lK' 21 

 al{ wyh'l{a/ ~x,l, tae AB ~Wm hw"hy> yVeai-ta, byrIq.h;l. 
`byrIq.h;l. vG:yI 

`lkeayO ~yvid'Q\h;-!miW ~yvid'Q\h; yved>Q'mi wyh'l{a/ ~x,l, 22 
 vG:yI al{ x;Bez>Mih;-la,w> aboy" al{ tk,roP'h;-la, %a; 23 

 hw"hy> ynIa] yKi yv;D'q.mi-ta, lLex;y> al{w> AB ~Wm-yKi 
`~v'D>q;m. 

 ynEB.-lK'-la,w> wyn"B'-la,w> !roh]a;-la, hv,mo rBed;y>w: 24 

@ `laer'f.yI 
 

 
 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 22:1 
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mé, já jsem Hospodin. 
3 Rci jim: Pro {všechna] pokolení vaše [platí to]: Každý muž, ze všeho 
vašeho potomstva, jenž přistoupí ke svatým večerný které zasvěcují 
synové Jisraele Hospodinu, když nečistota jeho jest na něm, taková 
osoba budiž vyhlazena přede mnou, já jsem Hospodin. 
4 Kdokoli z potomstva Aharonova jest malomocný nebo trpí výtokem, 
nesmí jísti ze svatých [věcí] než až bude čistý, a kdo se někoho dotkne, 
jenž se znečistil mrtvolou, nebo muž" z něhož uchází símě soulože, 
5 nebo někdo, kdo se dotkne všeho zvířátka, jímž se znečistí, nebo 
člověka, jímž se znečistí pro jakoukoli jeho nečistotu. 
6 Kdo se něčeho takového dotkne, nečistý bude až do večera, nepožije ze 
svatých [véd], leč by vykoupal tělo své ve vodě. 
7 Když pak zapadne slunce jest čistý a potom smí jísti ze [svatých] věcí, 
neboť chléb jeho to jest. 
8 Zdechliny a zadávené jísti nebude, aby se tím neznečistil, já jsem 
Hospodin. 
9 A střežiti budou nařízeni mé, aby proto neuvalili na sebe hřích a tím 
zemřeli, že jej [chléb bozi] znesvětili, já jsem Hospodin, posvětitel jejich. 
10 Nikdo z nekněží nepožívej svaté, přisedník kněze a nájemník nesmí 
jísti svaté. 
11 Nabude-li však kněz osobu [nějakou] jako majetek za své peníze, ta 
smí z toho jísti a zrozenec jeho domu, ti smějí [spolu] jísti z chleba jeho. 
12 Dcera však knězova, kdyby se vdala za muže nekněze, ta z dávky 
pozdvižení svatých [véd] jísti nesmí. 
13 A dcera knězova, kdyby se stala vdovou nebo byla [manželem] 
zapuzena a potomstva neměla, a vrátila se do domu otce svého, jako za 
svého mládí, z chleba otce svého smí jísti, avšak žádný nekněz nesmí z 
něho jísti. 
14 Jedl-li pak někdo svatou [věc] z nedopatření, tak přidá pětinu z ní nad 
to a dá ji knězi {nahradiv] spolu i [věc] svatou. 
15 A nechť neznesvětí svaté [věci] synů Jisraele, které oni 

 laer'f.yI-ynEb. yved>Q'mi Wrz>N"yIw> wyn"B'-la,w> !roh]a;-la, rBeD; 2 

 ynIa] yli ~yviDIq.m; ~he rv,a] yvid>q' ~ve-ta, WlL.x;y> al{w> 
`hw"hy> 

 br;q.yI-rv,a] vyai-lK' ~k,yterodol. ~h,lea] rmoa/ 3 

 laer'f.yI-ynEb. WvyDIq.y: rv,a] ~yvid'Q\h;-la, ~k,[]r>z:-lK'mi 
 ynIa] yn:p'L.mi awhih; vp,N<h; ht'r>k.nIw> wyl'[' Ata'm.juw> hw"hyl; 

`hw"hy> 
 ~yvid'Q\B; bz" Aa [;Wrc' aWhw> !roh]a; [r;Z<mi vyai vyai 4 

 Aa vp,n<-amej.-lk'B. [;gENOh;w> rh'j.yI rv,a] d[; lk;ayO al{ 
`[r;z"-tb;k.vi WNM,mi aceTe-rv,a] vyai 

 Aa Al-am'j.yI rv,a] #r,v,-lk'B. [G:yI rv,a] vyai-Aa 5 

`Ata'm.ju lkol. Al-am'j.yI rv,a] ~d'a'b. 
 lk;ayO al{w> br,['h'-d[; ha'm.j'w> AB-[G:Ti rv,a] vp,n< 6 

`~yIM'B; Arf'B. #x;r'-~ai yKi ~yvid'Q\h;-!mi 
 Amx.l; yKi ~yvid'Q\h;-!mi lk;ayO rx;a;w> rhej'w> vm,V,h; ab'W 7 

`aWh 
`hw"hy> ynIa] Hb'-ha'm.j'l. lk;ayO al{ hp'rej.W hl'ben> 8 

 Ab WtmeW aj.xe wyl'[' Waf.yI-al{w> yTir>m;v.mi-ta, Wrm.v'w> 9 

`~v'D>q;m. hw"hy> ynIa] WhluL.x;y> yKi 
 lk;ayO-al{ rykif'w> !heKo bv;AT vd,qo lk;ayO-al{ rz"-lk'w> 10 

`vd,qo 
 dyliywI AB lk;ayO aWh APs.K; !y:n>qi vp,n< hn<q.yI-yKi !hekow> 11 

`Amx.l;b. Wlk.ayO ~he AtyBe 
 ~yvid'Q\h; tm;Wrt.Bi awhi rz" vyail. hy<h.ti yKi !heKo-tb;W 12 

`lkeato al{ 
 Hl' !yae [r;z<w> hv'Wrg>W hn"m'l.a; hy<h.ti yKi !heKo-tb;W 13 

 lkeaTo h'ybia' ~x,L,mi h'yr,W[n>Ki h'ybia' tyBe-la, hb'v'w> 
s `AB lk;ayO-al{ rz"-lk'w> 
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pozdvihujíce [věnují] Hospodinu.  
16 Uvalili by na ně vinu provinění, kdyby pojídali [věci] 
svaté jejich, neboť já jsem Hospodin) posvětitel jejich. 
17 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
18 Mluv k Aharonovi a k synům jeho a ke všem synům Jisraele a rci jim: 
přinese-li kdokoli z domu Jisraele a z cizinců v Jisraeli obět svou, podle 
všech svých slíbených a dobrovolných darů, které přinášejí Hospodinu v 
celoobět 
19 budiž to, k omilostnění vašemu, zdravý samec ze skotu, z ovcí a z 
koz. 
20 Nic, na čem jest vada, neobětujte, neboť nebude vám milostivě 
přijato. 
21 A jestliže někdo přinese obět hodu míru Hospodinu, vykonávaje slib 
nebo jako dobrovolný dar ze skotu nebo z bravu, [jen zvíře] zdravé ať to 
jest, aby milostivě přijato bylo, žádná vada nebudiž na něm. 
22 Slepé nebo polámané nebo zmrzačené nebo uhřivé nebo svrabovité 
nebo lišejovité, takové nepřinášejte Hospodinu a obět zápalnou nedávejte 
z nich na oltář Hospodinův. 
23 A hovězí dobytče a ovci, avšak s údy přerostlými a nedo-rostlými, 
dobrovolným darem je učiniti můžeš, ale jako slib nebude to milostivě 
přijato. 
24 A takové [zvíře] s varlaty ztlacenými, ztlučenými, utrženými a 
vykleštěnými neobětujte Hospodinu, a v zemi své [ničeho takového] 
nedělejte. 
25 Též z ruky cizozemce nebudete obětovati chléb Boha svého ze všech 
těchto [věcí], neboť porušenost jejich lpí na nich, vada jest na nich, 
nebudou vám milostivě přijaty. 
26 I mluvil Hospodin k MoŠému řka: 
27 Hovězí dobytče nebo ovce nebo koza, když se narodí, tak zůstane 
sedm dní pod matkou svou, ode dne pak osmého a dále bude milostivě 
přijato jako obět zápalná pro Hospodina. 

 wyl'[' Atyvimix] @s;y"w> hg"g"v.Bi vd,qo lk;ayO-yKi vyaiw> 14 

`vd,Qoh;-ta, !heKol; !t;n"w> 
 WmyrIy"-rv,a] tae laer'f.yI ynEB. yved>q'-ta, WlL.x;y> al{w> 15 

`hw"hyl; 
 yKi ~h,yved>q'-ta, ~l'k.a'B. hm'v.a; !wO[] ~t'Aa WayFihiw> 16 

@ `~v'D>q;m. hw"hy> ynIa] 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 17 

 laer'f.yI ynEB.-lK' la,w> wyn"B'-la,w> !roh]a;-la, rBeD; 18 

 rGEh;-!miW laer'f.yI tyBemi vyai vyai ~h,lea] T'r>m;a'w> 
 ~h,yred>nI-lk'l. AnB'r>q' byrIq.y: rv,a] laer'f.yIB. 
`hl'[ol. hw"hyl; WbyrIq.y:-rv,a] ~t'Abd>nI-lk'l.W 

`~yZI[ib'W ~ybif'K.B; rq'B'B; rk'z" ~ymiT' ~k,n>cor>li 19 
 hy<h.yI !Acr'l. al{-yKi WbyrIq.t; al{ ~Wm AB-rv,a] lKo 20 

`~k,l' 
 Aa rd,n<-aLep;l. hw"hyl; ~ymil'v.-xb;z< byrIq.y:-yKi vyaiw> 21 

 ~Wm-lK' !Acr'l. hy<h.yI ~ymiT' !aCob; Aa rq'B'B; hb'd'n>li 
`AB-hy<h.yI al{ 

 tp,L,y: Aa br'g" Aa tl,B,y:-Aa #Wrx'-Aa rWbv' Aa tr,W<[; 22 

 ~h,me WnT.ti-al{ hV,aiw> hw"hyl; hL,ae WbyrIq.t;-al{ 
`hw"hyl; x;Bez>Mih;-l[; 

 rd,nEl.W Atao hf,[]T; hb'd'n> jWlq'w> [;Wrf' hf,w" rAvw> 23 

`hc,r'yE al{ 
 hw"hyl; WbyrIq.t; al{ tWrk'w> qWtn"w> tWtk'w> %W[m'W 24 

`Wf[]t; al{ ~k,c.r>a;b.W 
 ~k,yhel{a/ ~x,l,-ta, WbyrIq.t; al{ rk'nE-!B, dY:miW 25 

@ `~k,l' Wcr'yE al{ ~B' ~Wm ~h,B' ~t'x'v.m' yKi hL,ae-lK'mi 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 26 

 ~ymiy" t[;b.vi hy"h'w> dleW"yI yKi z[e-Aa bf,k,-Aa rAv 27 
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28 A hovězí dobytče nebo ovci - je a jejich mládě neza-říznete jednoho 
dne. 
29 A když obětovati budete obět díků Hospodinu, obětujte ji tak, aby 
byla milostivě přijata. 
30 Téhož dne budiž pojídána, neponecháte z ní [ničeho] do rána, já jsem 
Hospodin. 
31 A ostříhejte příkazy mé a konejte je, já jsem Hospodin. 
32 A neznesvěcujte jméno svaté mé, svěcen chci býti ve středu synů 
Jisraele, já jsem Hospodin, posvětitel váš, 
33 jenž vyvedl vás ze země egypstké, abych byl Bohem vaším, já jsem 
Hospodin. 
 
Kapitola dvacátá třetí 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Mluv k synům Jisraele a rci jim: Sváteční doby Hospodinovy, které 
provoláte jako svolání svatá, tyto jsou sváteční doby mé: 
3 Šest dní bude konána práce, dne pak sedmého sabat odpočinutí jest, 
svolání svaté, žádné práce nebudete konati, sabat jest Hospodinu ve 
všech bydlištích vašich. 
4 Tyto jsou sváteční doby Hospodinovy, svolání svatá, která provoláte v 
[určité] době jejich. 
5 Měsíce prvního, čtrnáctého dne [téhož] měsíce, k večeru, jest pésach 
Hospodinu. 
6 A patnáctého dne tohoto měsíce jest svátek nekvašených chlebů 
Hospodinu, sedm dní nekvašené chleby jísti budete. 
7 Dne prvního svolání svaté budete míti, žádné práce služebné nekonejte. 
8 A přinesete obět zápalnou Hospodinu po sedm dní, dne sedmého jest 
svolání svaté, žádné práce služebné nebudete konati. 
9 A Hospodin mluvil k Mošému řka: 

 hV,ai !B;r>q'l. hc,r'yE ha'l.h'w" ynIymiV.h; ~AYmiW AMai tx;T; 
`hw"hyl; 

`dx'a, ~AyB. Wjx]v.ti al{ AnB.-ta,w> Atao hf,-Aa rAvw> 28 
`WxB'z>Ti ~k,n>cor>li hw"hyl; hd'AT-xb;z< WxB.z>ti-ykiw> 29 

 ynIa] rq,Bo-d[; WNM,mi WrytiAt-al{ lkea'yE aWhh; ~AYB; 30 

`hw"hy> 
`hw"hy> ynIa] ~t'ao ~t,yfi[]w: yt;wOc.mi ~T,r>m;v.W 31 

 ynEB. %AtB. yTiv.D;q.nIw> yvid>q' ~ve-ta, WlL.x;t. al{w> 32 

`~k,v.DIq;m. hw"hy> ynIa] laer'f.yI 
 ~yhil{ale ~k,l' tAyh.li ~yIr;c.mi #r,a,me ~k,t.a, ayciAMh; 33 

@ `hw"hy> ynIa] 
 

 
 
 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 23:1 
 hw"hy> yde[]Am ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 2 

`yd'[]Am ~he hL,ae vd,qo yaer'q.mi ~t'ao War>q.Ti-rv,a] 
 tB;v; y[iybiV.h; ~AYb;W hk'al'm. hf,['Te ~ymiy" tv,ve 3 

 awhi tB'v; Wf[]t; al{ hk'al'm.-lK' vd,qo-ar'q.mi !AtB'v; 
@ `~k,ytebov.Am lkoB. hw"hyl; 

 ~t'ao War>q.Ti-rv,a] vd,qo yaer'q.mi hw"hy> yde[]Am hL,ae 4 

`~d'[]AmB. 
 ~yIB'r>[;h' !yBe vd,xol; rf'[' h['B'r>a;B. !AvarIh' vd,xoB; 5 

`hw"hyl; xs;P, 
 hw"hyl; tACM;h; gx; hZ<h; vd,xol; ~Ay rf'[' hV'mix]b;W 6 

`WlkeaTo tACm; ~ymiy" t[;b.vi 
 tk,al,m.-lK' ~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi !AvarIh' ~AYB; 7 

`Wf[]t; al{ hd'bo[] 
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10 Mluv k synům Jisraele a rci jim: Až přijdete do země, kterou dávám 
vám, a budete sklízeti sklizeň její, tak přinesete ómer z prvotiny sklizně 
své, ke knězi. 
11 A ten bude mávati ómerem před Hospodinem pro omilostnění vaše, 
nazítří po dni odpočinutí, ať jím mává kněz. 
12 A připravíte [toho] dne, kdy mávati budete ómerem ovci zdravou 
roční v celoobět Hospodinu. 
13 A [k tomu] moučnou obět: dvě desetiny jadrné mouky zadělané 
olejem, obět zápalnou Hospodinu, bohulibé vůně a jako úlitbu čtvrtku 
[míry] hin vína. 
14 A chleba a pražených klasů a tluče nebudete jísti až právě do tohoto 
dne, až přinesete obět Boha svého, - ustanovení věčné pro pokolení vaše 
ve všech bydlištích vašich. 
15 Budete pak počítati sobě od zítří po [dni] odpočinku, ode dne, kdy jste 
přinesli omer mávání; sedm úplných týdnů ať jest. 
16 Až do zítří po týdnu sedmém budete sobě počítati padesát dní, pak 
přinesete moučnou^obět novou Hospodinu. 
17 Z bydlišť svých přinesete chléb mávání, dva [bochníky], ze dvou 
desetin jadrné mouky buďtež, s kvasem buďtež pečeny jako prvotiny 
Hospodinu. 
18 A obětovati budete s chlebem sedm ovcí zdravých ročních a hýčká 
jednoho a dva berany - [ty] budou celoobětí Hospodinu a [k tomu] 
moučnou obět jejich a úlitby jejich jako obět zápalnou vůně bohulibé. 
19 A připravíte kozla jednoho v obět za hřích a dvě ovce roční v obět 
hodu míru. 
20 A mávati bude kněz jimi [spolu] s chlebem prvotin, máváním před 
Hospodinem, [spolu] s dvěma ovcemi, svaté jsou Hospodinu, pro kněze. 
 

 y[iybiV.h; ~AYB; ~ymiy" t[;b.vi hw"hyl; hV,ai ~T,b.r;q.hiw> 8 

@ `Wf[]t; al{ hd'bo[] tk,al,m.-lK' vd,qo-ar'q.mi 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 9 

 Wabot'-yKi ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 10 

 Hr'yciq.-ta, ~T,r>c;q.W ~k,l' !tenO ynIa] rv,a] #r,a'h'-la, 
`!heKoh;-la, ~k,r>yciq. tyviare rm,[o-ta, ~t,abeh]w: 

 tr;x\M'mi ~k,n>cor>li hw"hy> ynEp.li rm,[oh'-ta, @ynIhew> 11 

`!heKoh; WNp,ynIy> tB'V;h; 
 ~ymiT' fb,K, rm,[oh'-ta, ~k,p.ynIh] ~AyB. ~t,yfi[]w: 12 

`hw"hyl; hl'[ol. Atn"v.-!B, 
 hV,ai !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~ynIrof.[, ynEv. Atx'n>miW 13 

`!yhih; t[iybir> !yIy: hKos.nIw> x;xoynI x;yre hw"hyl; 
 hZ<h; ~AYh; ~c,[,-d[; Wlk.ato al{ lm,r>k;w> yliq'w> ~x,l,w> 14 

 ~k,yterodol. ~l'A[ tQ;xu ~k,yhel{a/ !B;r>q'-ta, ~k,a]ybih] d[; 
s `~k,ytebov.mo lkoB. 

 ~k,a]ybih] ~AYmi tB'V;h; tr;x\M'mi ~k,l' ~T,r>p;s.W 15 

`hn"yy<h.Ti tmoymiT. tAtB'v; [b;v, hp'WnT.h; rm,[o-ta, 
 ~Ay ~yVimix] WrP.s.Ti t[iybiV.h; tB'V;h; tr;x\M'mi d[; 16 

`hw"hyl; hv'd'x] hx'n>mi ~T,b.r;q.hiw> 
 ~ynIrof.[, ynEv. ~yIT;v. hp'WnT. ~x,l, W‚ybiT' ~k,ytebov.AMmi 17 

`hw"hyl; ~yrIWKBi hn"yp,a'Te #mex' hn"yy<h.Ti tl,so 
 ynEB. ~miymiT. ~yfib'K. t[;b.vi ~x,L,h;-l[; ~T,b.r;q.hiw> 18 

 hw"hyl; hl'[o Wyh.yI ~yIn"v. ~liyaew> dx'a, rq'B'-!B, rp;W hn"v' 
`hw"hyl; x;xoynI-x;yre hVeai ~h,yKes.nIw> ~t'x'n>miW 

 ynEB. ~yfib'k. ynEv.W taJ'x;l. dx'a, ~yZI[i-ry[if. ~t,yfi[]w: 19 

`~ymil'v. xb;z<l. hn"v' 
 ynEp.li hp'WnT. ~yrIWKBih; ~x,l, l[; ~t'ao !heKoh; @ynIhew> 20 

`!heKol; hw"hyl; Wyh.yI vd,qo ~yfib'K. ynEv.-l[; hw"hy> 
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21 A provoláte právě v den tento - svolání svaté budiž vám, - žádné 
práce služebné nebudete konati, ustanovení věcné ve všech bydlištích 
vašich, pro pokolení vaše. 
22 A až budete sklízeti sklizeň země své, nesklidíš zcela rohu pole svého 
při své sklizni a pahorky sklizně své nebudeš sbírati, chudému a cizinci 
ponecháš je, já Hospodin, Bůh váš. 
23 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
24 Mluv k synům Jisraele řka: Měsíce sedmého, prvního dne měsíce 
budete míti [slavnost] odpočinutí, upamatování troubením, svolání svaté! 
25 Žádné práce služebné nebudete konati a přinesete obět zápalnou 
Hospodinu. 
26 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
27 Avšak desátého [dne] tohoto měsíce sedmého jest den očist, svolání 
svaté budete míti, a pokoříte se  a přinesete obět zápalnou Hospodinu. 
28 A nižádné práce nebudete konati právě v den tento, neboť den očist 
jest, aby zjednal očistu pro vás před Hospodinem Bohem vaším. 
29 Neboť každá osoba, která se nepokoří právě v den tento, budiž 
vyhlazena z lidu svého. 
30 A každá osoba, která konati bude jakékoli dílo právě v den tento, 
osobu tuto vyhladím já, ze středu lidu jejího. 
31 Nižádného díla nebudete konati; ustanovení věčné pro pokolení vaše 
ve všech bydlištích vašich. 
32 [Svátkem] naprostého odpočinutí jest on vám, [a] pokořte se devátého 
dne [toho] měsíce navečer, od večera do večera budete slaviti odpočinutí 
své. 
33 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
34 Mluv k synům Jisraele řka: Patnáctého dne měsíce sedmého tohoto 
jest svátek stanů po sedm dní Hospodinu. 

 ~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi hZ<h; ~AYh; ~c,[,B. ~t,ar'q.W 21 

 ~l'A[ tQ;xu Wf[]t; al{ hd'bo[] tk,al,m.-lK' 
`~k,yterodol. ~k,ytebov.Am-lk'B. 

 ^d>f' ta;P. hL,k;t.-al{ ~k,c.r>a; ryciq.-ta, ~k,r>c.qub.W 22 

 bzO[]T; rGEl;w> ynI['l, jQel;t. al{ ^r>yciq. jq,l,w> ^r,c.quB. 
s `~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] ~t'ao 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 23 
 dx'a,B. y[iybiV.h; vd,xoB; rmoale laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 24 

`vd,qo-ar'q.mi h['WrT. !Ark.zI !AtB'v; ~k,l' hy<h.yI vd,xol; 
 hV,ai ~T,b.r;q.hiw> Wf[]t; al{ hd'bo[] tk,al,m.-lK' 25 

s `hw"hyl; 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 26 

 aWh ~yrIPuKih; ~Ay hZ<h; y[iybiV.h; vd,xol; rAf['B, %a; 27 

 ~k,ytevop.n:-ta, ~t,yNI[iw> ~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi 
`hw"hyl; hV,ai ~T,b.r;q.hiw> 

 ~Ay yKi hZ<h; ~AYh; ~c,[,B. Wf[]t; al{ hk'al'm.-lk'w> 28 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynEp.li ~k,yle[] rPek;l. aWh ~yrIPuKi 
 hZ<h; ~AYh; ~c,[,B. hN<[ut.-al{ rv,a] vp,N<h;-lk' yKi 29 

`h'yM,[;me ht'r>k.nIw> 
 ~AYh; ~c,[,B. hk'al'm.-lK' hf,[]T; rv,a] vp,N<h;-lk'w> 30 

`HM'[; br,Q,mi awhih; vp,N<h;-ta, yTid>b;a]h;w> hZ<h; 
 lkoB. ~k,yterodol. ~l'A[ tQ;xu Wf[]t; al{ hk'al'm.-lK' 31 

`~k,ytebov.mo 
 ~k,ytevop.n:-ta, ~t,yNI[iw> ~k,l' aWh !AtB'v; tB;v; 32 

 `~k,T.B;v; WtB.v.Ti br,[,-d[; br,[,me br,[,B' vd,xol; h['v.tiB. 
@ 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 33 
 ~Ay rf'[' hV'mix]B; rmoale laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 34 
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35 Dne prvního jest svolání svaté, žádné práce služebné nebudete konati. 
36 Po sedm dní přinášeti budete zápalnou obět Hospodinu, dne osmého 
budete míti svolání svaté a přinesete zápalnou obět Hospodinu, sváteční 
shromáždění jest, žádné práce služebné nebudete konati. 
37 To jsou sváteční doby Hospodinovy, které provoláte jako svolání 
svatá, aby[ste] přinášeli [o nich] obět zápalnou, celoobět a moučnou obět 
a oběti porážky a úlitby, úděl každého dne o jeho dni, 
 
38 kromě sabatů Hospodinových a kromě darů vašich a kromě všech 
slibů vašich a kromě dobrovolných věnování vašich, která dáte 
Hospodinu. 
39 Avšak patnáctého dne měsíce sedmého, až sklidíte úrodu země) 
budete slaviti svátek Hospodinův sedm dní; dne prvního jest odpočinuti a 
dne osmého jest odpočinutí. 
40 A vezmete sobě dne prvního plod stromu Hadar, ratolesti palmové a 
větve stromu Abot a vrby potoční a radujte se před Hospodinem sedm 
dní. 
41 A slavte jej jako slavnost Hospodinu sedm dní v roce, ustanovení 
věčné pro pokolení vaše, měsíce sedmého slaviti jej budete. 
42 Ve stanech budete bydleti sedm dní, každý domorodec v Jisraeli ať 
bydlí ve stanech. 
43 Aby věděla pokolení vaše, že ve stanech dal jsem bydleti synům 
Jisraele, když vedl jsem je ze země egyptské, já jsem Hospodin, Bůh váš. 
44 I oznámil Mošé sváteční doby Hospodinovy synům Jisraele. 
 
Kapitola dvacátá čtvrtá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
2 Přikaž synům Jisraele, aby přivzali tobě olej olivový, čistý,' vytlačený 
[z oliv] ke svícení, aby rozžato bylo světlo stálé. 

`hA'hyl; ~ymiy" t[;b.vi tAKSuh; gx; hZ<h; y[iybiV.h; vd,xol; 
 al{ hd'bo[] tk,al,m.-lK' vd,qo-ar'q.mi !AvarIh' ~AYB; 35 

`Wf[]t; 
 ynIymiV.h; ~AYB; hw"hyl; hV,ai WbyrIq.T; ~ymiy" t[;b.vi 36 

 tr,c,[] hw"hyl; hV,ai ~T,b.r;q.hiw> ~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi 
`Wf[]t; al{ hd'bo[] tk,al,m.-lK' awhi 

 vd,qo yaer'q.mi ~t'ao War>q.Ti-rv,a] hw"hy> yde[]Am hL,ae 37 

 ~ykis'n>W xb;z< hx'n>miW hl'[o hw"hyl; hV,ai byrIq.h;l. 
`AmAyB. ~Ay-rb;D> 

 db;L.miW ~k,yteAnT.m; db;L.miW hw"hy> ttoB.v; db;L.mi 38 

`hw"hyl; WnT.Ti rv,a] ~k,yteAbd>nI-lK' db;L.miW ~k,yred>nI-lK' 
 ~k,P.s.a'B. y[iybiV.h; vd,xol; ~Ay rf'[' hV'mix]B; %a; 39 

 ~ymiy" t[;b.vi hw"hy>-gx;-ta, WGxoT' #r,a'h' ta;WbT.-ta, 
`!AtB'v; ynIymiV.h; ~AYb;W !AtB'v; !AvarIh' ~AYB; 

 tPoK; rd'h' #[e yrIP. !AvarIh' ~AYB; ~k,l' ~T,x.q;l.W 40 

 hw"hy> ynEp.li ~T,x.m;f.W lx;n"-yber>[;w> tbo['-#[e @n:[]w: ~yrIm'T. 
`~ymiy" t[;b.vi ~k,yhel{a/ 

 tQ;xu hn"V'B; ~ymiy" t[;b.vi hw"hyl; gx; Atao ~t,GOx;w> 41 

`Atao WGxoT' y[iybiV.h; vd,xoB; ~k,yterodol. ~l'A[ 
 Wbv.yE laer'f.yIB. xr'z>a,h'-lK' ~ymiy" t[;b.vi Wbv.Te tKoSuB; 42 

`tKoSuB; 
 ynEB.-ta, yTib.v;Ah tAKSub; yKi ~k,yterodo W[d>yE ![;m;l. 43 

 hw"hy> ynIa] ~yIr'c.mi #r,a,me ~t'Aa yaiyciAhB. laer'f.yI 
`~k,yhel{a/ 

@ `laer'f.yI ynEB.-la, hw"hy> yde[]mo-ta, hv,mo rBed;y>w: 44 
 
 

 
`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 24:1 
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[z oliv] ke svícení, aby rozžato bylo světlo stálé. 
3 Vně opony [před schránkou] svědectví ve stanu úmluvy upraví je 
Aharon [po dobu] od večera do rána před Hospodinem, ustanovení věčné 
pro pokolení vaše. 
4 Na svícnu čistém upraví světla před Hospodinem stále. 
5 A vezmeš jadrnou mouku a zpečeš ji ve dvanáct koláčů, ze dvou 
desetin bude jednotlivý koláč. 
6 A rozložíš je po dvou vrstvách, po šesti vrstvu, na stůl Čistý před 
Hospodinem. 
7 A dáš vrstvu kadidlo čisté, aby bylo pro chléb [údělem] připomenutí, 
obět zápalná. 
8 Sobotu co sobotu nechť upraví to před Hospodinem stále, [dar] synů 
Jisraele, jako smlouvu věčnou. 
9 A bude [to] náležeti Aharonovi a synům jeho a budou to jísti na místě 
svatém, neboť jako věc svatosvatá mu náleží ze zápalných obětí 
Hospodinových, jako dávka věčná.  
10 Vyšel pak syn ženy jisraelské, jenž však byl syn muže egyptského, do 
středu synů Jisraele, i dostali se do hádky v táboře, syn Jisraelitky a muž 
jisraelský. 
11 Tu dotekl se potupné syn jisraelské ženy Jména a rouhal se, i přivedli 
ho k Mošému; jméno matky jeho pak bylo Šelomit, dcera Dibriho z 
kmenu Dan. 
12 A dali ho do vazby, až by se jim dostalo výkladu podle výroku 
Hospodinova. 
13 I mluvil Hospodin k Mošému řka: 
14 Vyveď rouhače ven z tábora, a nechť oprou všichni, kteří [to] 
zaslechli ruce své o jeho hlavu a nechť ho [zasypou] kameny, celá obec. 
15 A k synům Jisraele mluv řka: Kdokoliv se rouhá Bohu svému, ponese 
hřích svůj. 

 tytiK' %z" tyIz: !m,v, ^yl,ae Wxq.yIw> laer'f.yI ynEB.-ta, wc; 2 

`dymiT' rnE tl{[]h;l. rAaM'l; 
 !roh]a; Atao %ro[]y: d[eAm lh,aoB. tdu[eh' tk,rop'l. #Wxmi 3 

 ~l'A[ tQ;xu dymiT' hw"hy> ynEp.li rq,Bo-d[; br,[,me 
`~k,yterodol. 

 hw"hy> ynEp.li tArNEh;-ta, %ro[]y: hr'hoJ.h; hr'nOM.h; l[; 4 

@ `dymiT' 
 ynEv. tALx; href.[, ~yTev. Ht'ao t'ypia'w> tl,so T'x.q;l'w> 5 

`tx'a,h' hL'x;h; hy<h.yI ~ynIrof.[, 
 l[; tk,r'[]M;h; vve tAkr'[]m; ~yIT;v. ~t'Aa T'm.f;w> 6 

`hw"hy> ynEp.li rhoJ'h; !x'l.Vuh; 
 ~x,L,l; ht'y>h'w> hK'z: hn"bol. tk,r,[]M;h;-l[; T't;n"w> 7 

`hw"hyl; hV,ai hr'K'z>a;l. 
 dymiT' hw"hy> ynEp.li WNk,r>[;y: tB'V;h; ~AyB. tB'V;h; ~AyB. 8 

`~l'A[ tyrIB. laer'f.yI-ynEB. taeme 
 vd,qo yKi vdoq' ~Aqm'B. Whluk'a]w: wyn"b'l.W !roh]a;l. ht'y>h'w> 9 

s `~l'A[-qx' hw"hy> yVeaime Al aWh ~yvid'q' 
 %AtB. yrIc.mi vyai-!B, aWhw> tyliaer>f.yI hV'ai-!B, aceYEw: 10 

 vyaiw> tyliaer>f.YIh; !B, hn<x]M;B; WcN"YIw: laer'f.yI ynEB. 
`yliaer>f.YIh; 

 WaybiY"w: lLeq;y>w: ~Veh;-ta, tyliaer>f.YIh; hV'aih'-!B, bQoYIw: 11 

`!d'-hJem;l. yrIb.DI-tB; tymil{v. AMai ~vew> hv,mo-la, Atao 
@ `hw"hy> yPi-l[; ~h,l' vrop.li rm'v.MiB; WhxuyNIY:w: 12 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 13 
 Wkm.s'w> hn<x]M;l; #Wxmi-la, lLeq;m.h;-ta, aceAh 14 

 Atao Wmg>r'w> Avaro-l[; ~h,ydey>-ta, ~y[im.Voh;-lk' 
`hd'[eh'-lK' 

 lLeq;y>-yKi vyai vyai rmoale rBed;T. laer'f.yI ynEB.-la,w> 15 
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16 Kdo však jméno Hospodinovo [jmenovitě] tupí, smrtí usmrcen bude, 
[kameny] zahází ho celá obec, jak cizinec tak domorodec, když 
[jmenovitě] tupí Jméno, usmrcen bude. 
17 A jestliže ubije někdo jakoukoliv bytost lidskou, smrtí usmrcen bude. 
18 A kdo ubije bytost zvířecí, zaplatí ji, život za život. 
19 A kdo způsobí [tělesnou] vadu bližnímu svému, jak učinil, budiž 
učiněno jemu. 
20 Zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub, jako způsobil vadu 
na člověku, tak budiž jemu způsobena. 
21 A kdo ubije zvíře, zaplatí je, a kdo ubije člověka, usmrcen bude. 
22 Jednostejné právo budiž vám, cizinec jako domorodec buď, neboť já 
jsem Hospodin, Bůh váš. 
23 I mluvil to Mošé k synům Jisraele, tu vyvedli rouhače ven mimo tábor 
a zasypali ho kamením a synové Jisraele učinili, jak byl přikázal 
Hospodin Mošému. 
 
Kapitola dvacátá pátá 
1 I mluvil Hospodin k Mošému na hoře Sinaj řka: 
2 Mluv k synům Jisraele a rci jim: Až přijdete do země, kterou dávám 
vám, ať slaví země odpočinek Hospodinu. 
3 Šest let budeš osévati pole své a šest let ořezávati vinici svou a sklízeti 
úrodu její. 
4 A roku sedmého odpočinek naprostý bude míti země, sabat pro 
Hospodina, pole své neoseješ a vinici svou neořežeš. 
5 A obnože své [loňské] žně nesežneš a hrozny révy své neobereš, rok 
odpočinutí bude míti země,  
6 A budete míti [úrodu] toho odpočinku země k jídlu, ty a služebník tvůj 
a služka tvá a námezdník tvůj a přísedník tvůj, kteří přebývají u tebe. 
7 A pro dobytek tvůj a zvěř, která jest v zemi tvé, bude všechna úroda 
její k pokrmu. 

`Aaj.x, af'n"w> wyh'l{a/ 
 hd'[eh'-lK' Ab-WmG>r>yI ~Agr' tm'Wy tAm hw"hy>-~ve bqenOw> 16 

`tm'Wy ~ve-Abq.n"B. xr'z>a,K' rGEK; 
`tm'Wy tAm ~d'a' vp,n<-lK' hK,y: yKi vyaiw> 17 

`vp,n" tx;T; vp,n< hN"m,L.v;y> hm'heB.-vp,n< hKem;W 18 
`AL hf,['yE !Ke hf'[' rv,a]K; Atymi[]B; ~Wm !TeyI-yKi vyaiw> 19 
 rv,a]K; !ve tx;T; !ve !yI[; tx;T; !yI[; rb,v, tx;T; rb,v, 20 

`AB !t,N"yI !Ke ~d'a'B' ~Wm !TeyI 
`tm'Wy ~d'a' hKem;W hN"m,L.v;y> hm'heb. hKem;W 21 

 ynIa] yKi hy<h.yI xr'z>a,K' rGEK; ~k,l' hy<h.yI dx'a, jP;v.mi 22 

`~k,yhel{a/ hw"hy> 
 lLeq;m.h;-ta, WayciAYw: laer'f.yI ynEB.-la, hv,mo rBed;y>w: 23 

 Wf[' laer'f.yI-ynEb.W !b,a' Atao WmG>r>YIw: hn<x]M;l; #Wxmi-la, 
@ `hv,mo-ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; 

,  
 
 

`rmoale yn:ysi rh;B. hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 25:1 
 Wabot' yKi ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 2 

 tB'v; #r,a'h' ht'b.v'w> ~k,l' !tenO ynIa] rv,a] #r,a'h'-la, 
`hw"hyl; 

 T'p.s;a'w> ^m,r>K; rmoz>Ti ~ynIv' vvew> ^d,f' [r;z>Ti ~ynIv' vve 3 

`Ht'a'WbT.-ta, 
 tB'v; #r,a'l' hy<h.yI !AtB'v; tB;v; t[iybiV.h; hn"V'b;W 4 

`rmoz>ti al{ ^m.r>k;w> [r'z>ti al{ ^d>f' hw"hyl; 
 al{ ^r,yzIn> ybeN>[i-ta,w> rAcq.ti al{ ^r>yciq. x;ypis. tae 5 

`#r,a'l' hy<h.yI !AtB'v; tn:v. rcob.ti 
 ^D>b.[;l.W ^l. hl'k.a'l. ~k,l' #r,a'h' tB;v; ht'y>h'w> 6 
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její k pokrmu. 
8 A napočteš si sedm ročních týdnů, [totiž] sedm roků sedmkráte, takže 
doba sedmi ročních týdnů bude ti činiti devět a čtyřicet let. 
9 Pak dáš rozezvučeti se troubení pozounu v měsíci sedmém desátého 
dne měsíce, o dni smíření dáte rozezvučeti se pozounu ve veškeré zemi 
své. 
10 A posvětíte padesátiletí a vyhlásíte propuštění [na svobodu] v zemi 
všem obyvatelům jejím, ten [rok] vám jubilejním bude, že vrátíte se 
každý k vlastnictví svému a každý k rodu svému vrátíte se. 
11 Jubilejní rok jest, [jubilejním rokem] budiž vám rok padesátý - 
nebudete zasévati a nesežnete obnože jeho a neoberete révy neořezané 
jeho. 
12 Neboť jubilejní rok jest, svatým bude vám, co [se naskytne] na poli, z 
toho budete jísti úrodu jeho. 
13 Toho roku jubilejního vrátíte se každý k vlastnictví svému. 
14 A když prodáte prodejnou [věc] druhu svému nebo koupíte z ruky 
druha svého, neutiskujte jeden druhého. 
15 Podle počtu let po roce jubilejním koupíš od druha svého, podle počtu 
roků žní prodá tobě. 
16 Podle většího počtu let zvýšíš kupní cenu a podle menšího počtu let 
snížíš kupní cenu, neboť počet úrod prodává tobě. 
17 Tak neutiskujte jeden druhého, nýbrž báti se budeš Boha svého, neboť 
já jsem Hospodin, Bůh váš. 
18 A konejte ustanovení má a práva má ostříhejte a konejte je a [tak] 
budete bydleti na zemi bezpečně. 
19 Vydá země plod svůj, že se najíte do sytá a bydleti budete bezpečně 
na ní. 
20 fteknete-li však: co budeme jísti roku sedmého, vždyť nesmíme 
osévati ani sklízeti úrody své. 
21 Tak vzkážu své požehnání vám roku šestého, že vydá úrodu na ta tři 
léta: 

`%M'[i ~yrIG"h; ^b.v'Atl.W ^r>ykif.liw> ^t,m'a]l;w> 
 Ht'a'WbT.-lk' hy<h.Ti ^c,r>a;B. rv,a] hY"x;l;w> ^T.m.h,b.liw> 7 

s `lkoa/l, 
 ~ymi['P. [b;v, ~ynIv' [b;v, ~ynIv' ttoB.v; [b;v, ^l. T'r>p;s'w> 8 

`hn"v' ~y[iB'r>a;w> [v;Te ~ynIV'h; ttoB.v; [b;v, ymey> ^l. Wyh'w> 
 vd,xol; rAf['B, y[ibiV.h; vd,xoB; h['WrT. rp;Av T'r>b;[]h;w> 9 

`~k,c.r>a;-lk'B. rp'Av Wrybi[]T; ~yrIPuKih; ~AyB. 
 rArD> ~t,ar'q.W hn"v' ~yVimix]h; tn:v. tae ~T,v.D;qiw> 10 

 vyai ~T,b.v;w> ~k,l' hy<h.Ti awhi lbeAy h'yb,v.yO-lk'l. #r,a'B' 
`WbvuT' ATx.P;v.mi-la, vyaiw> AtZ"xua]-la, 

 al{ ~k,l' hy<h.Ti hn"v' ~yVimix]h; tn:v. awhi lbeAy 11 

`h'yr,zIn>-ta, Wrc.b.ti al{w> h'yx,ypis.-ta, Wrc.q.ti al{w> W[r'z>ti 
 Wlk.aTo hd,F'h;-!mi ~k,l' hy<h.Ti vd,qo awhi lbeAy yKi 12 

`Ht'a'WbT.-ta, 
`AtZ"xua]-la, vyai WbvuT' taZOh; lbeAYh; tn:v.Bi 13 

 ^t,ymi[] dY:mi hnOq' Aa ^t,ymi[]l; rK'm.mi WrK.m.ti-ykiw> 14 

`wyxia'-ta, vyai WnAT-la; 
 ^t,ymi[] taeme hn<q.Ti lbeAYh; rx;a; ~ynIv' rP;s.miB. 15 

`%l'-rK'm.yI taoWbt.-ynEv. rP;s.miB. 
 ~ynIV'h; j[om. ypil.W Atn"q.mi hB,r>T; ~ynIV'h; bro ypil. 16 

`%l' rkemo aWh taoWbT. rP;s.mi yKi Atn"q.mi jy[im.T; 
 ynIa] yKi ^yh,l{a/me t'arey"w> Atymi[]-ta, vyai WnAt al{w> 17 

`~k,yhel{a/ hA'hy> 
 ~t,yfi[]w: Wrm.v.Ti yj;P'v.mi-ta,w> yt;Qoxu-ta, ~t,yfi[]w: 18 

`xj;b,l' #r,a'h'-l[; ~T,b.v;ywI ~t'ao 
 xj;b,l' ~T,b.v;ywI [b;fol' ~T,l.k;a]w: Hy"r>Pi #r,a'h' hn"t.n"w> 19 

`h'yl,[' 
 [r'z>nI al{ !he t[iybiV.h; hn"V'B; lk;aNO-hm; Wrm.ato ykiw> 20 
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léta: 
22 Zatím co budete zasévati roku osmého, tak budete jísti z úrody staré; 
do roku devátého, až vzejde jeho úroda, budete jísti [úrodu] starou. 
23 Půda však nesmí býti prodána nadobro, neboť moje jest země, neboť 
cizinci a přísedníci vy jste u mne. 
24 Tak v celé zemi svého vlastnictví připustíte výkup pro půdu. 
25 A zchudne-li bratr tvůj a prodá ze statku svého, tak nechť přijde jeho 
nejbližší příbuzný jako vykupitel a vykoupí prodaný [majetek] bratra 
svého. 
26 Jestliže však někdo nemá žádného vykupitele, ale domůže se tolik, 
kolik je k výkupu potřebí, 
27 tak nechť odečte léta od svého prodeje a vrátí zbytek tomu, jemuž 
prodal, pak vrátí se k vlastnictví svému. 
28 Nedomůže-li se však toho, co potřebí jest k navrácení, tak zůstane jím 
prodané v ruce kupcově až do roku jubilejního, i bude uvolněno v roce 
jubilejním a [on] vrátí se k majetku svému. 
29 A jestliže někdo prodá obytný dům v městě [obehnaném] hradbami, 
tak potrvá výkupné právo jeho až do dovršení roku jeho prodeje, [po 
dobu] roku potrvá právo výkupné. 
30 Jestliže však nebude vykoupen než uplyne úplný rok, tak připadne 
dům, který je v městě, jež má hradby, nadobro tomu, kdo jej nabyl, pro 
pokolení jeho; nebude uvolněn v roce jubilejním. 
31 Domy ve dvorcích však, které nemají kolem hradeb, [každý] k 
[pozemkům] polním země počítán budiž, [právo] vykoupení pro něj 
[platí] a v roce jubilejním bude uvolněn. 
32 Městům levitů pak, domům měst jejich vlastnictví - [právo] 
vykoupení věčného náleží levitům. 
33 I jestliže někdo z levitů jej vykoupí, tak bude prodaný dům [a sice] z 
města jeho vlastnictví v roce jubilejním uvolněn, neboť domy měst 
levitských jsou vlastnictvím jejich uprostřed synů Jisraele. 

`Wntea'WbT.-ta, @soa/n< al{w> 
 tf'['w> tyViVih; hn"V'B; ~k,l' ytik'r>Bi-ta, ytiyWIciw> 21 

`~ynIV'h; vl{v.li ha'WbT.h;-ta, 
 ha'WbT.h;-!mi ~T,l.k;a]w: tnIymiV.h; hn"V'h; tae ~T,[.r;z>W 22 

`!v'y" Wlk.aTo Ht'a'WbT. aAB-d[; t[iyviT.h; hn"V'h; d[; !v'y" 
 ~yrIgE-yKi #r,a'h' yli-yKi ttumic.li rkeM'ti al{ #r,a'h'w> 23 

`ydIM'[i ~T,a; ~ybiv'Atw> 
s `#r,a'l' WnT.Ti hL'auG> ~k,t.Z:xua] #r,a, lkob.W 24 

 broQ'h; Ala]gO ab'W AtZ"xua]me rk;m'W ^yxia' %Wmy"-yKi 25 

`wyxia' rK;m.mi tae la;g"w> wyl'ae 
 ydeK. ac'm'W Ady" hg"yFihiw> laeGO AL-hy<h.yI al{ yKi vyaiw> 26 

`AtL'aug> 
 rv,a] vyail' @de[oh'-ta, byvihew> ArK'm.mi ynEv.-ta, bV;xiw> 27 

`AtZ"xua]l; bv'w> Al-rk;m' 
 dy:B. ArK'm.mi hy"h'w> Al byvih' yDe Ady" ha'c.m'-al{ ~aiw> 28 

`AtZ"xua]l; bv'w> lbeYOB; ac'y"w> lbeAYh; tn:v. d[; Atao hn<Qoh; 
 AtL'auG> ht'y>h'w> hm'Ax ry[i bv;Am-tyBe rKom.yI-yKi vyaiw> 29 

`AtL'aug> hy<h.Ti ~ymiy" ArK'm.mi tn:v. ~To-d[; 
 ~q'w> hm'ymit. hn"v' Al tal{m.-d[; laeG"yI-al{ ~aiw> 30 

 hn<Qol; ttuymiC.l; hm'xo ÎAlÐ ¿al{À-rv,a] ry[iB'-rv,a] tyIB;h; 
`lbeYOB; aceyE al{ wyt'rodol. Atao 

 hdef.-l[; bybis' hm'xo ~h,l'-!yae rv,a] ~yrIcex]h; yTeb'W 31 

`aceyE lbeYOb;W AL-hy<h.Ti hL'auG> bvex'yE #r,a'h' 
 hy<h.Ti ~l'A[ tL;auG> ~t'Z"xua] yre[' yTeB' ~YIwIl.h; yre['w> 32 

`~YIwIl.l; 
 AtZ"xua] ry[iw> tyIB;-rK;m.mi ac'y"w> ~YIwIl.h;-!mi la;g>yI rv,a]w: 33 

 ynEB. %AtB. ~t'Z"xua] awhi ~YIwIl.h; yre[' yTeb' yKi lbeYOB; 
`laer'f.yI 
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34 A pole z pozemků u měst jejich nebudiž prodáno, neboť jejich věčné 
vlastnictví to jest. 
35 A když zchudne bratr tvůj a ruka jeho klesne vedle tebe, tak se ho 
ujmi, jako cizince a přísedníka, aby se živil vedle tebe. 
36 Nevezmi od něho úroku ani přirážky, nýbrž báti se budeš Boha svého, 
aby se mohl živiti bratr tvůj vedle tebe. 
37 Peněz svých nedáš mu na úrok a za příplatek mu nedáš potraviny své. 
38 Já jsem Hospodin, Bůh váš, který jsem vyvedl vás ze země egyptské, 
abych dal vám zemi Kanaan, abych byl vám Bohem. 
39 A zchudne-li bratr tvůj u tebe, tak že by sebe prodal tobě, nedej mu 
sloužiti službu otrockou. 
40 Jako námezdník, jako přísedník bude u tebe, až do roku jubilejního 
bude sloužiti u tebe. 
41 Pak vyjde od tebe, on a děti jeho s ním a vrátí se ke své rodině a k 
majetku otců svých se vrátí. 
42 Neboť moji služebníci jsou, které jsem vyvedl ze země Egypta, 
nemají býti prodáváni jako se prodává otrok. 
43 Nemáš nad ním vládnouti sveřepě, nýbrž báti se budeš Boha svého. 
44 [Pokud pak jde] o služebníka tvého a služku tvou, kteří mají tobě 
náležeti, - z národů, kteří jsou kolem vás, z nich můžete nabývati otroka 
a služku. 
45 A také z dětí přísedníků, kteří přebývají u vás, z nich můžete [takové] 
nabývati a z rodu jejich, který jest u vás, které zplodili v zemi vaší, a oni 
budou vlastnictvím vaším. 
46 Zůstavíte si je svým dětem po vás, aby si [je] podrželi vlastnictvím, 
navždy můžete je míti za otroky, avšak nad bratry svými, syny Jisraele, 
žádný nad bratrem svým nebudeš vládnouti sveřepě. 
47 Jestliže se zmůže cizinec nebo přísedník u tebe a tvůj bratr zchudne 
vedle něho a prodá sebe cizinci přísedníků u tebe nebo potomku z rodu 
cizincova, 

 aWh ~l'A[ tZ:xua]-yKi rkeM'yI al{ ~h,yre[' vr;g>mi hdef.W 34 

s `~h,l' 
 rGE AB T'q.z:x/h,w> %M'[i Ady" hj'm'W ^yxia' %Wmy"-ykiw> 35 

`%M'[i yx;w" bv'Atw> 
 yxew> ^yh,l{a/me t'arey"w> tyBir>t;w> %v,n< ATaime xQ;Ti-la; 36 

`%M'[i ^yxia' 
 !Teti-al{ tyBir>m;b.W %v,n<B. Al !Teti-al{ ^P.s.K;-ta, 37 

`^l,k.a' 
 #r,a,me ~k,t.a, ytiaceAh-rv,a] ~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] 38 

 ~k,l' tAyh.li ![;n:K. #r,a,-ta, ~k,l' ttel' ~yIr'c.mi 
s `~yhil{ale 

 AB dbo[]t;-al{ %l'-rK;m.nIw> %M'[i ^yxia' %Wmy"-ykiw> 39 

`db,[' td;bo[] 
 dbo[]y: lbeYOh; tn:v.-d[; %M'[i hy<h.yI bv'AtK. rykif'K. 40 

`%M'[i 
 ATx.P;v.mi-la, bv'w> AM[i wyn"b'W aWh %M'[ime ac'y"w> 41 

`bWvy" wyt'boa] tZ:xua]-la,w> 
 al{ ~yIr'c.mi #r,a,me ~t'ao ytiaceAh-rv,a] ~he yd;b'[]-yKi 42 

`db,[' tr,K,m.mi Wrk.M'yI 
`^yh,l{a/me t'arey"w> %r,p'B. Ab hD,r>ti-al{ 43 

 rv,a] ~yIAGh; taeme %l'-Wyh.yI rv,a] ^t.m'a]w: ^D>b.[;w> 44 

`hm'a'w> db,[, Wnq.Ti ~h,me ~k,yteboybis. 
 Wnq.Ti ~h,me ~k,M'[i ~yrIG"h; ~ybiv'ATh; ynEB.mi ~g:w> 45 

 Wyh'w> ~k,c.r>a;B. WdyliAh rv,a] ~k,M'[i rv,a] ~T'x.P;v.MimiW 
`hZ"xua]l; ~k,l' 

 hZ"xua] tv,r,l' ~k,yrex]a; ~k,ynEb.li ~t'ao ~T,l.x]n:t.hiw> 46 

 wyxia'B. vyai laer'f.yI-ynEB. ~k,yxea;b.W Wdbo[]T; ~h,B' ~l'[ol. 
s `%r,p'B. Ab hD,r>ti-al{ 
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48 tak mu náleží, potom když byl sebe prodal, [právo] vykoupení; někdo 
z bratří jeho ať ho vykoupí, 
49 nebo strýc jeho nebo syn strýce jeho ať ho vykoupí, nebo někdo z 
jeho krevního příbuzenstva, z rodu jeho, ať ho vykoupí, nebo zmůže-li 
se, [sám] ať sebe vykoupí. 
50 A /sice tak, že] bude počítati s tím, jenž ho koupil, od roku, kdy se mu 
prodal, až do roku jubilejního; a peníze, za něž se prodal, nechť 
odpovídají počtu let, jako by /po tu] dobu byl býval námezdníkem u 
něho. 
51 Jestliže jest ještě mnoho let [do roku jubilejního], zapraví příslušné 
výkupné své z peněz, za něž byl koupen. 
52 A jestliže zbývá málo let do roku jubilejního, tedy spočítá s ním, 
přiměřeně svým rokům ať vrátí výkupné své. 
53 Jako námezdník, [jenž] rok do roku [slouží], bude u něho, ať nevládne 
nad ním sveřepě před očima tvýma. 
54 Nebude-li však takto vykoupen, pak vyjde v roce jubilejním on a 
dítky jeho s ním. 
55 Neboť mně patří synové Jisraele jako služebníci, moji služebníci jsou, 
které jsem vyvedl ze země egyptské, já jsem Hospodin, Bůh váš. 
 
Kapitola dvacátá šestá 
1 Nedělejte si bůžků a tesané [modly] a sloupu nezdvihněte sobě a 
kamene malovaného nestavějte v zemi své, abyste se u něho klaněli, 
neboť já jsem Hospodin, Bůh váš. 
2 Sabatů mých ostříhejte a svatyni mou mějte ve [zbožně] úctě, já jsem 
Hospodin. 
3 Budete-li v ustanoveních mých kráčeti a příkazy mé zachovávati a 
konati je,  
4 tak dám vám deště v [pravé] době jejich, že dá země úrodu svou a 
strom na poli dá plod svůj. 

 rK;m.nIw> AM[i ^yxia' %m'W %M'[i bv'Atw> rGE dy: gyFit; ykiw> 47 

`rGE tx;P;v.mi rq,[el. Aa %M'[i bv'AT rgEl. 
`WNl,a'g>yI wyx'a,me dx'a, AL-hy<h.Ti hL'auG> rK;m.nI yrex]a; 48 

 Arf'B. raeV.mi-Aa WNl,a'g>yI AdDo-!b, Aa Addo-Aa 49 

`la'g>nIw> Ady" hg"yFihi-Aa WNl,a'g>yI ATx.P;v.Mimi 
 lbeYOh; tn:v. d[; Al Ark.M'hi tn:V.mi WhnEqo-~[i bV;xiw> 50 

`AM[i hy<h.yI rykif' ymeyKi ~ynIv' rP;s.miB. ArK'm.mi @s,K, hy"h'w> 
 @s,K,mi AtL'auG> byviy" !h,ypil. ~ynIV'B; tABr; dA[-~ai 51 

`Atn"q.mi 
 Al-bV;xiw> lbeYOh; tn:v.-d[; ~ynIV'B; ra;v.nI j[;m.-~aiw> 52 

`AtL'auG>-ta, byviy" wyn"v' ypiK. 
 %r,p,B. WND,r>yI-al{ AM[i hy<h.yI hn"v'B. hn"v' rykif.Ki 53 

`^yn<y[el. 
 wyn"b'W aWh lbeYOh; tn:v.Bi ac'y"w> hL,aeB. laeG"yI al{-~aiw> 54 

`AM[i 
 ytiaceAh-rv,a] ~he yd;b'[] ~ydIb'[] laer'f.yI-ynEb. yli-yKi 55 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] ~yIr'c.mi #r,a,me ~t'Aa 
 

 
  

hb'Cem;W ls,p,W ~liylia/ ~k,l' Wf[]t;-al{ WTT Leviticus 26:1 

 ~k,c.r>a;B. WnT.ti al{ tyKif.m; !b,a,w> ~k,l' Wmyqit'-al{ 
`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] yKi h'yl,[' twOx]T;v.hil. 

s `hw"hy> ynIa] War'yTi yviD'q.miW Wrmov.Ti yt;toB.v;-ta, 2 
`~t'ao ~t,yfi[]w: Wrm.v.Ti yt;wOc.mi-ta,w> WkleTe yt;QoxuB.-~ai 3 

 #[ew> Hl'Wby> #r,a'h' hn"t.n"w> ~T'[iB. ~k,ymev.gI yTit;n"w> 4 

`Ayr>Pi !TeyI hd,F'h; 
 [r;z"-ta, gyFiy: rycib'W ryciB'-ta, vyID; ~k,l' gyFihiw> 5 
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5 A sahati bude u vás mlat až do vinobraní a vinobraní dosáhne setby; a 
budete jísti chléb svůj do sytosti a budete bydleti bezpečně v zemi své. 
6 A dám mír v zemi, že ulehnete, a nikdo [vás] nevyděsí, a já odstraním 
lítou zvěř ze země a meč neprotáhne zemí vaší. 
7 A budete pronásledovati nepřátele své, i propadnou před vámi meči. 
8 Zaženou pět z vás sto a sto z vás deset tisíc zaženou, i propadnou 
nepřátelé vaši před vámi meči. 
9 A obrátím se k vám a učiním vás plodnými a rozmnožím vás a utvrdím 
smlouvu svou s vámi. 
10 A budete jísti staré, prastaré a staré pro nové odklidíte. 
11 A dám příbytek svůj do středu vašeho a nebude si vás duše má 
oškliviti. 
12 A kráčeti budu ve středu vašem a budu vám Bohem a vy budete lidem 
mým. 
13 Já jsem Hospodin, Bůh váš, který jsem vyvedl vás ze země egyptské, 
abyste jim neotročili, a zlomil jsem závory jha vašeho a dal vám kráčeti 
zpříma. 
14 Nebudete-li však mne poslouchati a nebudete-li konati všechny 
příkazy tyto, 
15 a budete-Ii pohrdati příkazy mými a budou-li se protiviti práva má 
duši vaší, tak že nebudete konati všechny příkazy mé, a [budete] rušiti 
smlouvu mou, 
16 tak i já totéž učiním vám a uvalím na vás hrůzu, úbytě a horečku, jež 
dají hasnouti zraku a hynouti životu; i budete zasévati nadarmo setbu 
svou, [a] stráví ji nepřátelé vaši. 
17 Obrátím tvář svou proti vám, že budete biti [před] svými nepřáteli a 
podmaní vás ti, kteří vás nenávidí a budete prchati, ač vás nikdo nehoní. 
18 Jestliže ani potom mne neposlechnete, ještě více vás potrestám, 
sedmeronásobně pro hříchy vaše. 
19 A zlomím pýchu vzdoru vašeho a udělám nebe vaše jako železo a 
zemi vaši jako měď. 

`~k,c.r>a;B. xj;b,l' ~T,b.v;ywI [b;fol' ~k,m.x.l; ~T,l.k;a]w: 
 yTiB;v.hiw> dyrIx]m; !yaew> ~T,b.k;v.W #r,a'B' ~Alv' yTit;n"w> 6 

`~k,c.r>a;B. rbo[]t;-al{ br,x,w> #r,a'h'-!mi h['r' hY"x; 
`br,x'l, ~k,ynEp.li Wlp.n"w> ~k,ybey>ao-ta, ~T,p.d;r>W 7 

 WpDor>yI hb'b'r> ~K,mi ha'meW ha'me hV'mix] ~K,mi Wpd>r'w> 8 

`br,x'l, ~k,ynEp.li ~k,ybey>ao Wlp.n"w> 
 ~k,t.a, ytiyBer>hiw> ~k,t.a, ytiyrep.hiw> ~k,ylea] ytiynIp'W 9 

`~k,T.ai ytiyrIB.-ta, ytimoyqih]w: 
`WayciAT vd'x' ynEP.mi !v'y"w> !v'An !v'y" ~T,l.k;a]w: 10 

`~k,t.a, yvip.n: l[;g>ti-al{w> ~k,k.AtB. ynIK'v.mi yTit;n"w> 11 
 ~T,a;w> ~yhil{ale ~k,l' ytiyyIh'w> ~k,k.AtB. yTik.L;h;t.hiw> 12 

`~['l. yli-Wyh.Ti 
 #r,a,me ~k,t.a, ytiaceAh rv,a] ~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] 13 

 %leAaw" ~k,L.[u tjomo rBov.a,w" ~ydIb'[] ~h,l' tyOh.mi ~yIr;c.mi 
@ `tWYmim.Aq ~k,t.a, 

 twOc.Mih;-lK' tae Wf[]t; al{w> yli W[m.v.ti al{-~aiw> 14 

`hL,aeh' 
 ~k,v.p.n: l[;g>Ti yj;P'v.mi-ta, ~aiw> Wsa'm.Ti yt;QoxuB.-~aiw> 15 

`ytiyrIB.-ta, ~k,r>p.h;l. yt;wOc.mi-lK'-ta, tAf[] yTil.bil. 
 hl'h'B, ~k,yle[] yTid>q;p.hiw> ~k,l' taZO-hf,[/a, ynIa]-@a; 16 

 vp,n" tboydIm.W ~yIn:y[e tALk;m. tx;D;Q;h;-ta,w> tp,x,V;h;-ta, 
`~k,ybey>ao Whluk'a]w: ~k,[]r>z: qyrIl' ~T,[.r;z>W 

 ~k,b' Wdr'w> ~k,ybey>ao ynEp.li ~T,p.G:nIw> ~k,B' yn:p' yTit;n"w> 17 

s `~k,t.a, @dero-!yaew> ~T,s.n:w> ~k,yaen>fo 
 ~k,t.a, hr'S.y:l. yTip.s;y"w> yli W[m.v.ti al{ hL,ae-d[;-~aiw> 18 

`~k,yteaJox;-l[; [b;v, 
 lz<r>B;K; ~k,ymev.-ta, yTit;n"w> ~k,Z>[u !AaG>-ta, yTir>b;v'w> 19 

`hv'xuN>K; ~k,c.r>a;-ta,w> 
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zemi vaši jako měď. 
20 I bude vyčerpána nadarmo síla vaše, nedáť země vaše úrody své a 
strom země nedá plodu svého. 
21 A budete-li kráčeti proti mně, a nebudete chtíti mne poslouchati, budu 
vás dále bíti, sedmeronásobně, [jak zasluhujete] dle hříchů svých. 
22 A pustím na vás zvěř polní, aby uvedla na vás sirotu a vyhubila 
dobytek váš a umenšila vás, že zpustnou cesty vše. 
23 A jestliže přes to nepodvolíte se kázni mé a půjdete proti mně, 
24 tak půjdu i já proti vám a budu vás také já bíti sedmeronásobně pro 
hříchy vaše. 
25 A uvedu na vás meč, jenž pomstou pomstí [zrušení] smlouvy a 
shrnete-li se do měst svých, tak pošlu mor mezi vás, že budete vydáni do 
rukou nepřítele, 
26 lámaje vám oporu chleba, že péci bude deset žen chléb váš v jedné 
peci a [pak] vrátí vám chléb zvážený, a budete jísti a nenasytíte se. 
27 A když přesto mne neposlechnete a půjdete proti mně, 
28 tak půjdu proti vám se hněvem a potrestám vás také já 
sedmeronásobně za hříchy vaše. 
29 A jísti budete maso synů svých a maso dcer svých jísti budete. 
30 A já zničím vaše [obětní] výšiny a vyhladím vaše sluneční sloupy a 
dám mrtvoly vaše na trupy bůžků vašich, a v ošklivosti bude vás míti 
duše má. 
31 A obrátím města vaše ve zříceniny a zpustoším svatyně vaše a nebudu 
čichati vaši [obětní] vůni příjemnou. 
32 A já zpustoším zemi, že se zhrozí nad ní nepřátelé vaši, kteří se v ní 
usadí. 
33 A vás rozptýlím mezi národy a vytasím za vámi meč, i bude země 
vaše pustinou a města vaše budou ssutinou. 
3.4 Tehdy obdrží země splaceny své [roční] sabaty po celou dobu svého 
zpustošení, zatím co vy budete v zemi svých nepřátel, tehdy bude 
odpočívati země a splatí své sabaty. 

 #[ew> Hl'Wby>-ta, ~k,c.r>a; !Teti-al{w> ~k,x]Ko qyrIl' ~t;w> 20 

`Ayr>Pi !TeyI al{ #r,a'h' 
 yTip.s;y"w> yli [;mov.li Wbato al{w> yrIq, yMi[i Wkl.Te-~aiw> 21 

`~k,yteaJox;K. [b;v, hK'm; ~k,yle[] 
 ~k,t.a, hl'K.viw> hd,F'h; tY:x;-ta, ~k,b' yTix.l;v.hiw> 22 

 WMv;n"w> ~k,t.a, hj'y[im.hiw> ~k,T.m.h,B.-ta, ht'yrIk.hiw> 
`~k,yker>D; 

`yrIq, yMi[i ~T,k.l;h]w: yli Wrs.W"ti al{ hL,aeB.-~aiw> 23 
 ynIa'-~G: ~k,t.a, ytiyKehiw> yrIq,B. ~k,M'[i ynIa]-@a; yTik.l;h'w> 24 

`~k,yteaJox;-l[; [b;v, 
 ~T,p.s;a/n<w> tyrIB.-~q;n> tm,q,nO br,x, ~k,yle[] ytiabehew> 25 

`byEAa-dy:B. ~T,T;nIw> ~k,k.AtB. rb,d, yTix.L;viw> ~k,yre['-la, 
 ~k,m.x.l; ~yvin" rf,[, Wpa'w> ~x,l,-hJem; ~k,l' yrIb.viB. 26 

 al{w> ~T,l.k;a]w: lq'v.MiB; ~k,m.x.l; Wbyvihew> dx'a, rWNt;B. 
s `W[B'f.ti 

`yrIq,B. yMi[i ~T,k.l;h]w: yli W[m.v.ti al{ tazOB.-~aiw> 27 
 ynIa'-@a; ~k,t.a, yTir>S;yIw> yrIq,-tm;x]B; ~k,M'[i yTik.l;h'w> 28 

`~k,yteaJox;-l[; [b;v, 
`WlkeaTo ~k,ytenOB. rf;b.W ~k,ynEB. rf;B. ~T,l.k;a]w: 29 

 yTit;n"w> ~k,ynEM'x;-ta, yTir;k.hiw> ~k,ytemoB'-ta, yTid>m;v.hiw> 30 

`~k,t.a, yvip.n: hl'[]g"w> ~k,yleWLGI yreg>Pi-l[; ~k,yreg>Pi-ta, 
 ~k,yveD>q.mi-ta, ytiAMvih]w: hB'r>x' ~k,yre['-ta, yTit;n"w> 31 

`~k,x]xoynI x;yreB. x;yrIa' al{w> 
 ~k,ybey>ao h'yl,[' Wmm.v'w> #r,a'h'-ta, ynIa] ytiMovih]w: 32 

`HB' ~ybiv.YOh; 
 ht'y>h'w> br,x' ~k,yrex]a; ytiqoyrIh]w: ~yIAGb; hr,z"a/ ~k,t.a,w> 33 

`hB'r>x' Wyh.yI ~k,yre['w> hm'm'v. ~k,c.r>a; 
 ~T,a;w> hM'V;h\ ymey> lKo h'yt,toB.v;-ta, #r,a'h' hc,r>Ti za' 34 
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odpočívati země a splatí své sabaty. 
35 Po všechny dni zpustošení svého bude odpočívati [odpočinkem], 
kterým si neodpočinula v [létech] sabatů vašich, za kterých jste v ní 
bydleli. 
36 A ti, kteří zbudou z vás - do jejich srdce uvedu bojácnost - v zemích 
vašich nepřátel, že vyplaší je šelest listu poletujícího, i budou utíkati jako 
na útěku před mečem, a padnou, ač nikdo [je] nepronásleduje. 
37 Zapotácí se jeden přes druhého, jakoby před mečem, ač není tu, kdo 
by [je] pronásledoval, a neobstojíte před nepřáteli svými. 
38 A zahynete mezi národy a stráví vás země vašich nepřátel. 
39 A ti, kteří zbudou mezi vámi, ztrouchnivějí pro provinění své v 
zemích vašich nepřátel a také pro provinění otců svých, s nimi 
ztrouchnivějí. 
40 Pak vyznají provinění své a provinění otců svých pro nevěru, jíž 
nevěrni byli vůči mně a že, poněvadž kráčeli proti mně, 
41 také já kráčel proti nim a uvedl jsem je do země nepřátel jejich; když 
pak se pokoří srdce jejich neobřezané a pak odpykají provinění své,  
42 tak vzpomenu smlouvy své s Jakobem a také smlouvy své s 
Jicchakem a také smlouvy své s Abrahamem vzpomenu a země 
vzpomenu. 
43 Země však musí zůstati opuštěna od nich, aby obdržela splaceny 
[roční] sabaty své, jsouc jimi pusta, a oni odpykají provinění své, proto a 
protože práva má zavrhli a ustanovení má měla v ošklivosti duše Jejich. 
44 Avšak i pak, když by byli v zemi svých nepřátel, nezavrhl bych jich a 
neměl bych je v ošklivosti abych je zničil, abych zrušil smlouvu svou s 
nimi, neboť já jsem Hospodin, Bůh jejich. 
45 Vzpomenu jim smlouvy s předky, které jsem vyvedl ze země 
egyptské před zraky národů, abych byl jim Bohem, já jsem Hospodin. 
46 To jsou ustanovení a práva a nauky, které dal Hospodin, [aby byly] 
mezi ním a mezi syny Jisraele, na hoře Sinaj, skrze Mošého. 

`h'yt,toB.v;-ta, tc'r>hiw> #r,a'h' tB;v.Ti za' ~k,ybey>ao #r,a,B. 
 ht'b.v'-al{ rv,a] tae tBov.Ti hM'V;h' ymey>-lK' 35 

`h'yl,[' ~k,T.b.viB. ~k,ytetoB.v;B. 
 tcor>a;B. ~b'b'l.Bi %r,mo ytiabehew> ~k,B' ~yrIa'v.NIh;w> 36 

 br,x,-ts;nUm. Wsn"w> @D'nI hl,[' lAq ~t'ao @d;r'w> ~h,ybey>ao 
`@dero !yaew> Wlp.n"w> 

 hy<h.ti-al{w> !yIa' @derow> br,x,-ynEP.miK. wyxia'B.-vyai Wlv.k'w> 37 

`~k,ybey>ao ynEp.li hm'WqT. ~k,l' 
`~k,ybey>ao #r,a, ~k,t.a, hl'k.a'w> ~yIAGB; ~T,d>b;a]w: 38 

 @a;w> ~k,ybey>ao tcor>a;B. ~n"wO[]B; WQM;yI ~k,B' ~yrIa'v.NIh;w> 39 

`WQM'yI ~T'ai ~t'boa] tnOwO[]B; 
 rv,a] ~l'[]m;B. ~t'boa] !wO[]-ta,w> ~n"wO[]-ta, WDw:t.hiw> 40 

`yrIq,B. yMi[i Wkl.h'-rv,a] @a;w> ybi-Wl[]m' 
 #r,a,B. ~t'ao ytiabehew> yrIq,B. ~M'[i %leae ynIa]-@a; 41 

`~n"wO[]-ta, Wcr>yI za'w> lre['h, ~b'b'l. [n:K'yI za'-Aa ~h,ybey>ao 
 @a;w> qx'c.yI ytiyrIB.-ta, @a;w> bAq[]y: ytiyrIB.-ta, yTir>k;z"w> 42 

`rKoz>a, #r,a'h'w> rKoz>a, ~h'r'b.a; ytiyrIB.-ta, 
 hM'v;h.B' h'yt,toB.v;-ta, #r,tiw> ~h,me bzE['Te #r,a'h'w> 43 

 Wsa'm' yj;P'v.miB. ![;y:b.W ![;y: ~n"wO[]-ta, Wcr>yI ~hew> ~h,me 
`~v'p.n: hl'[]G" yt;Qoxu-ta,w> 

 ~yTis.a;m.-al{ ~h,ybey>ao #r,a,B. ~t'Ayh.Bi tazO-~G:-@a;w> 44 

 hw"hy> ynIa] yKi ~T'ai ytiyrIB. rpeh'l. ~t'L{k;l. ~yTil.[;g>-al{w> 
`~h,yhel{a/ 

 ~t'ao-ytiaceAh rv,a] ~ynIvoarI tyrIB. ~h,l' yTir>k;z"w> 45 

 ynIa] ~yhil{ale ~h,l' tyOh.li ~yIAGh; ynEy[el. ~yIr;c.mi #r,a,me 
`hw"hy> 

 hw"hy> !t;n" rv,a] troATh;w> ~yjiP'v.Mih;w> ~yQixuh; hL,ae 46 

@ `hv,mo-dy:B. yn:ysi rh;B. laer'f.yI ynEB. !ybeW AnyBe 
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Kapitola dvacátá sedmá 
1 A Hospodin mluvil k Mošému řka: 
2 Mluv k synům Jisraele a rci jim: Jestliže kdo vykoná [zvláštní] slib, 
odhaduje cenu osob pro Hospodina, 
3 tak bude odhadní hodnota pro [osobu] mužskou od dvaceti let do 
šedesáti let, tu bude odhadní hodnota padesát šekelů stříbra podle šekelu 
svatyně. 
4 A jde-li o osobu ženskou, tak bude odhadní hodnota třicet šekelů.                
5 Jde-li o osobu od pěti let do dvaceti let, tak bude odhadní hodnota pro 
[osobu] mužskou dvacet šekelů a pro ženskou deset šekelů. 
6 Jde-li o [osobu] od jednoho měsíce do pěti let, tak bude odhadní 
hodnota pro [osobu] mužskou pět šekelů stříbra a pro ženskou jest 
odhadní hodnota tři šekely stříbra. 
7 Jde-li o osobu od šedesáti let a výše, jde-li o [osobu] mužskou, tak 
bude odhadní hodnota patnáct šekelů a pro ženskou deset šekelů. 
8 Je-li však tak chudý, že [by nemohl zapraviti] odhadní hodnotu, tak ať 
postaví [zaslíbeného] před kněze a ať toho kněz odhadne přiměřeně k 
tomu, seč jest jmění toho, kdo učinil slib, ať ho odhadne kněz. 
9 Jde-li však o dobytek, z kterého může býti přinášena obět Hospodinu, 
tak bude všechno, cokoliv z toho Hospodinu dá, svatým. 
10 Nevymění je a nezamění je, lepší za horší nebo horší za lepší, 
zaměnil-Ii však [přece] dobytek za dobytek, tak bude tento [kus dobytka] 
i [kus] zaň vyměněný svatý. 
11 Jde-li však o všechen dobytek nečistý, z něhož nesmí býti přinášena 
obět Hospodinu, tak postaví dobytče před kněze. 
12 I odhadne je kněz, ať si je dobré nebo špatné, jak je odhadne kněz, tak 
bude. 
13 Chce-li sám je výkupem vykoupiti, přidá pětinu nad odhadní hodnotu. 
14 Jestliže někdo zasvětí dům svůj, aby byl svatým Hospodinu, tak 
odhadne jej kněz, ať je dobrý nebo špatný, jak jej odhadne kněz, tak 
zůstane. 
15 Chce-li však ten, kdo jej zasvětil, vykoupiti dům svůj, teď přidá 
pětinu peněz odhadní hodnoty nad to, a bude [zase] jeho. 

 
 
 

`rmoaLe hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Leviticus 27:1 
 alip.y: yKi vyai ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB.-la, rBeD; 2 

`hw"hyl; tvop'n> ^K.r>[,B. rd,n< 
 ~yVivi-!B, d[;w> hn"v' ~yrIf.[, !B,mi rk'Z"h; ^K.r>[, hy"h'w> 3 

`vd,Qoh; lq,v,B. @s,K, lq,v, ~yVimix] ^K.r>[, hy"h'w> hn"v' 
`lq,v' ~yvil{v. ^K.r>[, hy"h'w> awhi hb'qen>-~aiw> 4 

 hy"h'w> hn"v' ~yrIf.[,-!B, d[;w> ~ynIv' vmex'-!B,mi ~aiw> 5 

`~yliq'v. tr,f,[] hb'qeN>l;w> ~yliq'v. ~yrIf.[, rk'Z"h; ^K.r>[, 
 rk'Z"h; ^K.r>[, hy"h'w> ~ynIv' vmex'-!B, d[;w> vd,xo-!B,mi ~aiw> 6 

 ~yliq'v. tv,l{v. ^K.r>[, hb'qeN>l;w> @s,K' ~yliq'v. hV'mix] 
`@s,K' 

 ^K.r>[, hy"h'w> rk'z"-~ai hl'[.m;w" hn"v' ~yVivi-!B,mi ~aiw> 7 

`~yliq'v. hr'f'[] hb'qeN>l;w> lq,v' rf'[' hV'mix] 
 %yrI[/h,w> !heKoh; ynEp.li Adymi[/h,w> ^K,r>[,me aWh %m'-~aiw> 8 

 `!heKoh; WNk,yrI[]y: rdeNOh; dy: gyFiT; rv,a] yPi-l[; !heKoh; Atao 
s 

 lKo hw"hyl; !B'r>q' hN"M,mi WbyrIq.y: rv,a] hm'heB.-~aiw> 9 

`vd,Qo-hy<h.yI hw"hyl; WNM,mi !TeyI rv,a] 
 bAjB. [r;-Aa [r'B. bAj Atao rymiy"-al{w> WNp,ylix]y: al{ 10 

 Atr'Wmt.W aWh-hy"h'w> hm'heb.Bi hm'heB. rymiy" rmeh'-~aiw> 
`vd,Qo-hy<h.yI 

 !B'r>q' hN"M,mi WbyrIq.y:-al{ rv,a] ha'mej. hm'heB.-lK' ~aiw> 11 

`!heKoh; ynEp.li hm'heB.h;-ta, dymi[/h,w> hw"hyl; 
 ^K.r>[,K. [r' !ybeW bAj !yBe Ht'ao !heKoh; %yrI[/h,w> 12 

`hy<h.yI !Ke !heKoh; 
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pětinu peněz odhadní hodnoty nad to, a bude [zase] jeho. 
16 Zasvětí-li však někdo [něco] z dědičného pole Hospodinu, tak bude 
odhadní hodnota podle jeho [potřebného] výsevu, vysev jednoho 
chomeru ječmene za padesát šekelů stříbra. 
17 Jestliže [hned] od roku jubilejního, zasvětí pole své, tak to podle 
[plné] odhadní ceny zůstane. 
18 Jestliže však po jubilejním roce zasvětí pole, vypočte mu kněz 
[částku] peněz přiměřeně rokům zbývajícím do roku jubilejního, a [tak] 
bude [něco] odečteno od hodnoty odhadní. 
19 Jestliže však výkupem vykoupí pole ten, kdo je zasvětil, tak přidá 
pětinu peněz nad částku odhadní hodnoty a zůstane mu. 
20 Jestliže však nevykoupí pole a jestliže bylo pole [to] někomu jinému 
prodáno, nemůže býti více vykoupeno. 
21 A tak bude pole [to], když vyjde [jako] volné v roce jubilejním, svaté 
Hospodinu, jako pole posvátného majetku, knězi bude patřiti jako 
vlastnictví jeho. 
22 A jestliže pole koupené, které není z polí dědičných jeho, zasvětí 
Hospodinu; 
23 tak vypočte mu kněz částku odhadní hodnoty do roku jubilejního a on 
dá téhož dne odhadní hodnotu jako svatou Hospodinu. 
24 V roce jubilejním [vsak] vrátí se pole k tomu, od něhož je koupil, 
jemuž náleží jako jeho dědičná půda. 
25 Všechno odhadování děje se podle šekelu svatyně, po dvaceti gera 
budiž šekel. 
26 Avšak prvorozence z dobytka, který právem prvorozenství náleží 
Hospodinu, nikdo ať nezasvětí, ať je to skot nebo ovce, [vždyť beztak] 
Hospodinu náleží. 
27 Jde-li však o [kus] nečistého dobytka, vykoupí jej podle odhadní 
hodnoty a přidá pětinu částky nad to, a nebude-li vykoupen, tak budiž 
prodán podle odhadní hodnoty. 
28 Avšak všechen, statek zabavený [pro Hospodina]který byl někdo 
zabavil pro Hospodina, ze všeho, co mu náleží, ať jest to člověk nebo 
dobytek nebo [něco] z polností dědičných jeho, nebudiž prodán a 
nebudiž vykoupen, všechno /pro Hospodina] zabavené svatosvatým jest 
Hospodinu. 

`^K,r>[,-l[; Atviymix] @s;y"w> hN"l,a'g>yI laoG"-~aiw> 13 
 AkyrI[/h,w> hw"hyl; vd,qo AtyBe-ta, vDIq.y:-yKi vyaiw> 14 

 !Ke !heKoh; Atao %yrI[]y: rv,a]K; [r' !ybeW bAj !yBe !heKoh; 
`~Wqy" 

 tyviymix] @s;y"w> AtyBe-ta, la;g>yI vyDIq.M;h;-~aiw> 15 

`Al hy"h'w> wyl'[' ^K.r>[,-@s,K, 
 ^K.r>[, hy"h'w> hw"hyl; vyai vyDIq.y: AtZ"xua] hdeF.mi ~aiw> 16 

`@s,K' lq,v, ~yVimix]B; ~yrI[of. rm,xo [r;z< A[r>z: ypil. 
`~Wqy" ^K.r>[,K. Whdef' vyDIq.y: lbeYOh; tn:V.mi-~ai 17 

 !heKoh; Al-bV;xiw> Whdef' vyDIq.y: lbeYOh; rx;a;-~aiw> 18 

 [r;g>nIw> lbeYOh; tn:v. d[; trot'ANh; ~ynIV'h; yPi-l[; @s,K,h;-ta, 
`^K,r>[,me 

 @s;y"w> Atao vyDIq.M;h; hd,F'h;-ta, la;g>yI laoG"-~aiw> 19 

`Al ~q'w> wyl'[' ^K.r>[,-@s,K, tyvimix] 
 hd,F'h;-ta, rk;m'-~aiw> hd,F'h;-ta, la;g>yI al{-~aiw> 20 

`dA[ laeG"yI al{ rxea; vyail. 
 hdef.Ki hw"hyl; vd,qo lbeYOb; AtaceB. hd,F'h; hy"h'w> 21 

`AtZ"xua] hy<h.Ti !heKol; ~r,xeh; 
 vyDIq.y: AtZ"xua] hdeF.mi al{ rv,a] Atn"q.mi hdef.-ta, ~aiw> 22 

`hw"hyl; 
 lbeYOh; tn:v. d[; ^K.r>[,h' ts;k.mi tae !heKoh; Al-bV;xiw> 23 

`hw"hyl; vd,qo aWhh; ~AYB; ^K.r>[,h'-ta, !t;n"w> 
 ATaime Whn"q' rv,a]l; hd,F'h; bWvy" lbeAYh; tn:v.Bi 24 

`#r,a'h' tZ:xua] Al-rv,a]l; 
 hy<h.yI hr'GE ~yrIf.[, vd,Qoh; lq,v,B. hy<h.yI ^K.r>[,-lk'w> 25 

s `lq,V'h; 
 vyDIq.y:-al{ hm'heb.Bi hw"hyl; rK;buy>-rv,a] rAkB.-%a; 26 

`aWh hw"hyl; hf,-~ai rAv-~ai Atao vyai 
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nebudiž vykoupen, všechno /pro Hospodina] zabavené svatosvatým jest 
Hospodinu. 
29 Všechno [pro Hospodina] zabavené, co propadne zabavení na lidech, 
nebudiž vykoupeno, nýbrž smrtí usmrceno bude. 
30 A všechen desátek země z osevního zrní půdy, z plodu stromu 
Hospodinu náleží, svatým jest Hospodinu. 
31 Vykoupí-li však někdo něco z desátku svého, pětinu z toho nad to 
přidá. 
32 A všechen desátek ze skotu a bravu, všechno, co prochází pod holí 
[pastýřovou], každý ten desátý [kus] jest svatý Hospodinu. 
33 Nebude vybírati, je-li dobrý nebo špatný a nebude jej vyměňovati, a 
vyměnil-li jej, pak bude ten [kus] i [kus] za vyměněný svatý, nemůže 
býti vykoupen. 
34 To jsou příkazy, které přikázal Hospodin Mošému pro syny Jisraele 
na hoře Sinaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atvimix] @s;y"w> ^K,r>[,b. hd'p'W ha'meJ.h; hm'heB.B; ~aiw> 27 

`^K,r>[,B. rK;m.nIw> laeG"yI al{-~aiw> wyl'[' 
 Al-rv,a]-lK'mi hw"hyl; vyai ~rIx]y: rv,a] ~r,xe-lK'-%a; 28 

 laeG"yI al{w> rkeM'yI al{ AtZ"xua] hdeF.miW hm'heb.W ~d'a'me 
`hw"hyl; aWh ~yvid'q'-vd,qo ~r,xe-lK' 

`tm'Wy tAm hd,P'yI al{ ~d'a'h'-!mi ~r;x\y" rv,a] ~r,xe-lK' 29 
 hw"hyl; #[eh' yrIP.mi #r,a'h' [r;Z<mi #r,a'h' rf;[.m;-lk'w> 30 

`hw"hyl; vd,qo aWh 
`wyl'[' @seyO Atyvimix] Arf.[;M;mi vyai la;g>yI laoG"-~aiw> 31 

 jb,V'h; tx;T; rbo[]y:-rv,a] lKo !acow" rq'B' rf;[.m;-lk'w> 32 

`hw"hyl; vd,Qo-hy<h.yI yrIyfi[]h' 
 rmeh'-~aiw> WNr,ymiy> al{w> [r;l' bAj-!yBe rQeb;y> al{ 33 

`laeG"yI al{ vd,qo-hy<h.yI Atr'Wmt.W aWh-hy"h'w> WNr,ymiy> 
 ynEB.-la, hv,mo-ta, hw"hy> hW"ci rv,a] twOc.Mih; hL,ae 34 

`yn"ysi rh;B. laer'f.yI 
 
 



 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 

 


