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Dvarim - toto jsou slova- Pátá kniha Mojžíšova 

 
 

 

Kapitola první 

 
1. To/o jsou řeči, které promluvil Mošé k celému Jisraeli za Jardenem, v 
poušti, ve stepi naproti Sufu, mezi Páraném a mezi Tofelem a Labanem a 
Chacerot a Di-Zahab.  
2. Jedenáct dní trvá cesta od Chorebu k pohoří seirskému až do Kadeš 
Barney. 
3.I bylo čtyřicátého roku jedenáctého měsíce prvního dne téhož měsíce , 
že mluvil Mošé k synům Jisraele, zcela tak, jak mu byl Hospodin 
přikázal, aby jim (oznámil),  
4. když byl porazil Sichona, krále emorského? jenž sídlil v Chešbonu, a 
Oga, krále bašanského, jenž sídlil v Aštarot, v Edrei. 
 5. Za Jardenem, v zemi moabské, jal se Mošé vykládati nauku (toru) 
tuto řka:  
6. Hospodin, Bůh náš, mluvil k nám na Chorebu řka: Dosti dlouho jste 
pobyli na této hoře.  
7. Obraťte se a táhněte a jděte na pohoří emorské a ke všem sousedním 
místům jeho ve stepi, v pohoří, v nížině, v jižním kraji a na pobřeží 
moře, (totiž) do země kenánské a k Lebanonu až k veletoku, řece Peratu 
(Eufratu).  
8. Hle, položil jsem před vás zemi, pojďte a zaujměte zemi, o které 
přísahou slíbil Hospodin otcům vašim, Abrahamovi, Jicchakovi a 
Jakobovi, že ji dá jim a potomstvu jejich po nich. 

 
  
 
 

hv,mo rB,DI rv,a] ~yrIb'D>h; hL,ae WTT Deuteronomy 1:1 

 lAm hb'r'[]B' rB'd>MiB; !Der>Y:h; rb,[eB. laer'f.yI-lK'-la, 
`bh'z" ydIw> trocex]w: !b'l'w> lp,To-!ybeW !r'aP'-!yBe @Ws 

`[;nEr>B; vdeq' d[; ry[ife-rh; %r,D, brexome ~Ay rf'[' dx;a; 2 
 vd,xol; dx'a,B. vd,xo rf'['-yTev.[;B. hn"v' ~y[iB'r>a;B. yhiy>w: 3 

 Atao hw"hy> hW"ci rv,a] lkoK. laer'f.yI ynEB.-la, hv,mo rB,DI 
`~h,lea] 

 bveAy rv,a] yrImoa/h' %l,m, !xoysi tae AtKoh; yrex]a; 4 

 troT'v.[;B. bveAy-rv,a] !v'B'h; %l,m, gA[ taew> !ABv.x,B. 
`y[ir,d>a,B. 

 raeBe hv,mo lyaiAh ba'Am #r,a,B. !Der>Y:h; rb,[eB. 5 

`rmoale taZOh; hr'ATh;-ta, 
 ~k,l'-br; rmoale brexoB. Wnyleae rB,DI Wnyhel{a/ hw"hy> 6 

`hZ<h; rh'B' tb,v, 
 wyn"kev.-lK'-la,w> yrImoa/h' rh; WaboW ~k,l' W[s.W WnP. 7 

 ynI[]n:K.h; #r,a, ~Y"h; @Axb.W bg<N<b;W hl'peV.b;W rh'b' hb'r'[]B' 
`tr'P.-rh;n> ldoG"h; rh'N"h;-d[; !Anb'L.h;w> 

 #r,a'h'-ta, Wvr>W WaBo #r,a'h'-ta, ~k,ynEp.li yTit;n" haer> 8 

 bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. ~k,yteboa]l; hw"hy> [B;v.nI rv,a] 
`~h,yrex]a; ~['r>z:l.W ~h,l' ttel' 

 yDIb;l. lk;Wa-al{ rmoale awhih; t[eB' ~k,lea] rm;aow" 9 
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 9. A já vám toho času řekl: "Nemohu vás sám unésti. 
10. Hospodin, Bůh váš, rozmnožil vás a hleďte, dnes jste četní jako 
hvězdy nebeské. 
11.Hospodin, Bůh otců vašich, přidejž k vám ještě tisíckrát tolik, kolik 
vás jest, a 
žehnej vám, jak vám byl připověděl!  
12. Jak mám (však) unésti sám vaše břímě a vaši tíži a vaši vádu?  
13. Ustanovte si muže moudré a rozumné a obeznalé podle kmenů svých 
a já je postavím vám v čelo."  
14. Tu odpověděli jste mně a řekli: "Dobrá jest věc, kterou učiniti 
zamýšlíš!"  
15. Vzal jsem tedy (přední) hlavy kmenů vašich, muže moudré a uznané 
a ustanovil jsem je náčelníky nad vámi, tisícníky, setníky a padesátníky a 
desátníky a dozorci nad kmeny vašimi  
16. a přikázal jsem soudcům vašim toho času řka: "Slyšte bratry své a 
suďte spravedlivě mezi mužem a jeho bratrem a cizincem jeho. 
17. Neohlížejte se na nikoho při soudě, malého jak velikého slyšte, 
nikoho se nebojte, neboť Boží jest soud. Co však je pro vás těžké, (to) 
předneste mně a já věc vyslechnu.  
18. Tak jsem vám přikázal toho času všecko, co máte činit. 
19. Pak jsme vytáhli od Chorebu a šli jsme celou onou velikou a hroznou 
pouští, kterou jste viděli, cestou k pohoří emorskému, jak byl nám 
přikázal Hospodin, Bůh náš, a přišli jsme až do Kádeš Barney.  
20. Tu pravil jsem k vám: "Přišli jste až k pohoří emorskému, které 
Hospodin, Bůh náš, nám dává.  
21. Hle, položil Hospodin, Bůh tvůj, před tebe zemi tu, táhni vzhůru a 
zaujmi ji, jak ti byl Hospodin, Bůh otců tvých, připověděl; neboj se a 
nestrachuj se."  
22. Tu přistoupili jste ke mně všichni a řekli jste: "Pošleme před sebou 
muže, aby nám prozkoumali zemi a podali nám zprávu o cestě, kterouž 
máme vzhůru táhnouti, a o městech, do nichž máme přijíti."  

`~k,t.a, taef. 
 ybek.AkK. ~AYh; ~k,N>hiw> ~k,t.a, hB'r>hi ~k,yhel{a/ hw"hy> 10 

`brol' ~yIm;V'h; 
 ~ymi['P. @l,a, ~k,K' ~k,yle[] @seyO ~k,teAba] yhel{a/ hw"hy> 11 

`~k,l' rB,DI rv,a]K; ~k,t.a, %reb'ywI 
`~k,b.yrIw> ~k,a]F;m;W ~k,x]r>j' yDIb;l. aF'a, hk'yae 12 

 ~k,yjeb.vil. ~y[iduywI ~ynIbon>W ~ymik'x] ~yvin"a] ~k,l' Wbh' 13 

`~k,yvear'B. ~meyfia]w: 
`tAf[]l; T'r>B;DI-rv,a] rb'D'h;-bAj Wrm.aTow: ytiao Wn[]T;w: 14 
 ~y[iduywI ~ymik'x] ~yvin"a] ~k,yjeb.vi yvear'-ta, xQ;a,w" 15 

 tAame yref'w> ~ypil'a] yref' ~k,yle[] ~yviar' ~t'ao !Tea,w" 
`~k,yjeb.vil. ~yrIj.vow> trof'[] yref'w> ~yVimix] yref'w> 

 [;mov' rmoale awhih; t[eB' ~k,yjep.vo-ta, hW<c;a]w" 16 

`ArGE !ybeW wyxia'-!ybeW vyai-!yBe qd,c, ~T,j.p;v.W ~k,yxea]-!yBe 
 al{ !W[m'v.Ti ldoG"K; !joQ'K; jP'v.MiB; ~ynIp' WryKit;-al{ 17 

 rb'D'h;w> aWh ~yhil{ale jP'v.Mih; yKi vyai-ynEP.mi WrWgt' 
`wyTi[.m;v.W yl;ae !WbrIq.T; ~K,mi hv,q.yI rv,a] 

 rv,a] ~yrIb'D>h;-lK' tae awhih; t[eB' ~k,t.a, hW<c;a]w" 18 

`!Wf[]T; 
 ar'ANh;w> lAdG"h; rB'd>Mih;-lK' tae %l,NEw: brexome [S;NIw: 19 

 hw"hy> hW"ci rv,a]K; yrImoa/h' rh; %r,D, ~t,yair> rv,a] aWhh; 
`[;nEr>B; vdeq' d[; aboN"w: Wnt'ao Wnyhel{a/ 

 hw"hy>-rv,a] yrImoa/h' rh;-d[; ~t,aB' ~k,lea] rm;aow" 20 

`Wnl' !tenO Wnyhel{a/ 
 vre hle[] #r,a'h'-ta, ^yn<p'l. ^yh,l{a/ hw"hy> !t;n" haer> 21 

 ar'yTi-la; %l' ^yt,boa] yhel{a/ hw"hy> rB,DI rv,a]K; 
`tx'Te-la;w> 

 WnynEp'l. ~yvin"a] hx'l.v.nI Wrm.aTow: ~k,L.Ku yl;ae !Wbr>q.Tiw: 22 
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muže, aby nám prozkoumali zemi a podali nám zprávu o cestě, kterouž 
máme vzhůru táhnouti, a o městech, do nichž máme přijíti."  
23. Správné to bylo v očích mých; i vzal jsem z vás dvanáct mužů,, po 
jednom muži za (každý) kmen.  
24. A ti se obrátili a táhli vzhůru do pohoří a přišli až do údolí eškolské-
ho a propátrali tu (zemi).  
25. A nabrali do ruky s sebou z plodů země a snesli k nám a podali nám 
zprávu a řekli: "Dobrá jest země, kterou Hospodin, Bůh nás, nám dává." 
26. Vy vsak jste nechtěli vystoupit a vzpírali jste se rozkazu Hospodina, 
Boha svého.  
27. A reptali jste ve stanech svých a pravili jste: "Z nenávisti vyvedl nás 
Hospodin ze země egyptské, aby nás dal do ruky Emorského, aby nás 
vyhladil.  
28. Kam (to) vzhůru táhneme? Bratři naši zmalomyslněli srdce naše 
řkouce: "Lid větší a vyšši než my, města veliká a až k nebi opevněná a i 
syny Anakovců jsme tam viděli."  
29. Tu řekl jsem vám: "Nelekejte se a nebojte se jich!  
30. Hospodin, Bůh váš, jenž kráčí před vámi, on bude za vás bojovati, 
zcela tak, jak učinil s vámi v Egyptě, před očima vašima,  
31. a v poušti, kdež jsi viděl, jak tě nesl Hospodin, Bůh tvůj, jako člověk 
nosí syna svého, po celé cestě, kterou jste kráčeli, až jste došli k tomuto 
místu."  
32. Ale ani v tom jste nevěřili Hospodinu, Bohu svému,  
33. jenž kráčí před vámi cestou, aby vyhlédl pro vás místo, kde byste se 
utábořili, v noci v ohni, aby vám ukázal cestu, kterou byste měli kráčeti, 
a ve mraku za dne.  
34. A Hospodin slyšel hlas vašich slov a rozhněval se a přísahal řka:  
35. "Věru, nespatří nikdo z těchto mužů z tohoto špatného pokolení (tu) 
zemi dobrou, kterou jsem přísahou zaslíbil dáti ji otcům vašim.  

 %r,D,h;-ta, rb'D' Wnt'ao Wbviy"w> #r,a'h'-ta, Wnl'-WrP.x.y:w> 
`!h,ylea] abon" rv,a] ~yrI['h, taew> HB'-hl,[]n: rv,a] 

 ~yvin"a] rf'[' ~ynEv. ~K,mi xQ;a,w" rb'D'h; yn:y[eB. bj;yYIw: 23 

`jb,V'l; dx'a, vyai 
 WlG>r;y>w: lKov.a, lx;n:-d[; WaboY"w: hr'h'h' Wl[]Y:w: Wnp.YIw: 24 

`Ht'ao 
 Wnt'ao WbviY"w: Wnyleae WdrIAYw: #r,a'h' yrIP.mi ~d'y"b. Wxq.YIw: 25 

`Wnl' !tenO Wnyhel{a/ hw"hy>-rv,a] #r,a'h' hb'Aj Wrm.aYOw: rb'd' 
`~k,yhel{a/ hw"hy> yPi-ta, Wrm.T;w: tl{[]l; ~t,ybia] al{w> 26 

 Wnt'ao hw"hy> ta;n>fiB. Wrm.aTow: ~k,yleh\a'b. Wng>r'Tew: 27 

 yrImoa/h' dy:B. Wnt'ao ttel' ~yIr'c.mi #r,a,me Wna'yciAh 
`Wndeymiv.h;l. 

 ~[; rmoale Wnbeb'l.-ta, WSm;he Wnyxea; ~yli[o Wnx.n:a] hn"a' 28 

 ynEB.-~g:w> ~yIm'V'B; troWcb.W tl{doG> ~yrI[' WNM,mi ~r'w" lAdG" 
`~v' Wnyair' ~yqin"[] 

`~h,me !War>yti-al{w> !Wcr>[;t;-al{ ~k,lea] rm;aow" 29 
 ~k,l' ~xeL'yI aWh ~k,ynEp.li %lehoh; ~k,yhel{a/ hw"hy> 30 

`~k,ynEy[el. ~yIr;c.miB. ~k,T.ai hf'[' rv,a] lkoK. 
 ^yh,l{a/ hw"hy> ^a]f'n> rv,a] t'yair' rv,a] rB'd>Mib;W 31 

 ~T,k.l;h] rv,a] %r,D,h;-lk'B. AnB.-ta, vyai-aF'yI rv,a]K; 
`hZ<h; ~AqM'h;-d[; ~k,a]Bo-d[; 

`~k,yhel{a/ hw"hyB; ~nIymia]m; ~k,n>yae hZ<h; rb'D'b;W 32 
 ~k,t.nOx]l; ~Aqm' ~k,l' rWtl' %r,D,B; ~k,ynEp.li %lehoh; 33 

 !n"['b,W Hb'-Wkl.Te rv,a] %r,D,B; ~k,t.aor>l; hl'y>l; vaeB' 
`~m'Ay 

`rmoale [b;V'YIw: @coq.YIw: ~k,yreb.DI lAq-ta, hw"hy> [m;v.YIw: 34 
 tae hZ<h; [r'h' rADh; hL,aeh' ~yvin"a]B' vyai ha,r>yI-~ai 35 

`~k,yteboa]l; ttel' yTi[.B;v.nI rv,a] hb'AJh; #r,a'h' 
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36. Jen Kaleb, syn Jefu-neho, ten ji spatří a jemu dám zemi, po níž 
chodil, a synům jeho, protože zcela následoval Hospodina." 
37. (Ano), i na mne se rozhněval Hospodin pro vás řka: "Ani ty tam 
nevejdeš!  
38. Jehošua, syn Nunův, jenž stojí před tebou, ten tam vejde, toho 
posilni, neboť on jí podělí Jisrael.  
39. Vaše (malé) dítky však o nichž jste říkali, že budou plenem, a synové 
vaši, kteří dnes nevědí (ještě), co jest dobré a zlé, ti tam vejdou a jim ji 
dám a oni ji dědičně zaujmou.  
40. Vy se však obraťte a táhněte do pouště, cestou k moři Rákosovému." 
41. Tu odpověděli jste a řekli mně: "Hřešili jsme proti Hospodinu. 
Chceme vzhůru táhnouti a bojovati, zcela jak nám byl přikázal 
Hospodin, Bůh náš." A opásali jste se každý svým válečným náčiním a 
chystali jste se lehkovážně vystoupiti do pohoří.  
42. Tu řekl Hospodin ke mně: "Rci jim: Nevystupujte a nebojujte, neboť 
nejsem ve středu vašem, abyste nebyli poraženi před nepřáteli svými!" 
43. Tu jsem k vám mluvil; vy však jste neposlechli, nýbrž vzepřeli jste se 
rozkazu Hospodinovu a zpupně jste vystoupili na pohoří.  
44. Tu vytáhl Emorský, který bydlí na onom pohoří, proti vám a 
pronásledovali vás, jak (to) činí včely, a rozprášili vás na Seiru až do 
Chormy.  
45. Tu vrátili jste se a plakali před Hospodinem, neuslyšel však 
Hospodin hlasu vašeho a neposkytl vám sluchu.  
46. Tak zůstali jste v Kádeši tolik dnů, kolik jste tam právě zůstali.  

 

Kapitola druhá 

1. Pak jsme se obrátili a táhli do pouště, cestou k moři Rákosovému, jak 
byl Hospodin ke mně mluvil, a táhli kolem pohoří Seir po četné dni.  

 #r,a'h'-ta, !Tea,-Alw> hN"a,r>yI aWh hN<puy>-!B, bleK' ytil'Wz 36 

`hw"hy> yrex]a; aLemi rv,a] ![;y: wyn"b'l.W HB'-%r;D' rv,a] 
 hT'a;-~G: rmoale ~k,l.l;g>Bi hw"hy> @N:a;t.hi yBi-~G: 37 

`~v' abot'-al{ 
 Atao hM'v' aboy" aWh ^yn<p'l. dme[oh' !Wn-!Bi [;vuAhy> 38 

`laer'f.yI-ta, hN"l,xin>y: aWh-yKi qZEx; 
 rv,a] ~k,ynEb.W hy<h.yI zb;l' ~T,r>m;a] rv,a] ~k,P.j;w> 39 

 hN"n<T.a, ~h,l'w> hM'v' Waboy" hM'he [r'w" bAj ~AYh; W[d>y"-al{ 
`h'Wvr'yyI ~hew> 

`@Ws-~y: %r,D, hr'B'd>Mih; W[s.W ~k,l' WnP. ~T,a;w> 40 
 hl,[]n: Wnx.n:a] hw"hyl; Wnaj'x' yl;ae Wrm.aTow: Wn[]T;w: 41 

 vyai WrG>x.T;w: Wnyhel{a/ hw"hy> WnW"ci-rv,a] lkoK. Wnm.x;l.nIw> 
`hr'h'h' tl{[]l; WnyhiT'w: ATm.x;l.mi yleK.-ta, 

 Wmx]L'ti-al{w> Wl[]t; al{ ~h,l' rmoa/ yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 42 

`~k,ybey>ao ynEp.li Wpg>N"Ti al{w> ~k,B.r>qiB. yNIn<yae yKi 
 hw"hy> yPi-ta, Wrm.T;w: ~T,[.m;v. al{w> ~k,ylea] rBed;a]w" 43 

`hr'h'h' Wl[]T;w: WdzIT'w: 
 WpD>r>YIw: ~k,t.ar;q.li aWhh; rh'B' bveYOh; yrImoa/h' aceYEw: 44 

 ry[ifeB. ~k,t.a, WtK.Y:w: ~yrIboD>h; hn"yf,[]T; rv,a]K; ~k,t.a, 
`hm'r>x'-d[; 

 ~k,l.qoB. hw"hy> [m;v'-al{w> hw"hy> ynEp.li WKb.Tiw: WbvuT'w: 45 

`~k,ylea] !yzIa/h, al{w> 
`~T,b.v;y> rv,a] ~ymiY"K; ~yBir; ~ymiy" vdeq'b. Wbv.Tew: 46 

 
 

 
 @Ws-~y: %r,D, hr'B'd>Mih; [S;NIw: !p,NEw: WTT Deuteronomy 2:1 

 `~yBir; ~ymiy" ry[ife-rh;-ta, bs'N"w: yl'ae hw"hy> rB,DI rv,a]K; 
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byl Hospodin ke mně mluvil, a táhli kolem pohoří Seir po četné dni.  
2. Tu mluvil Hospodin ke mně řka:  
3. "Dosti jste již táhli kolem tohoto pohoří, obraťte se na sever. 4. A lidu 
přikaž řka: Vy procházíte pomezím bratří svých, synů Esavových, 
sídlících v Seiru, ti budou se vás báti, střežte se (tedy) velmi.  
5. Nepopouzejte jich, neboť nedám vám z jejich země ani stopy; neboť v 
dědictví dal jsem Esavovi pohoří Seir.  
6. Pokrm nakoupíte od nich za peníze, abyste jedli, a také vodu 
nakoupíte od nich za peníze, abyste pili."  
7. Vždyť Hospodin, Bůh tvůj, žehnal tobě ve všem díle ruky tvé, znal tvé 
putováni touto velikou pouští; po těch čtyřicet let byl Hospodin, Bůh 
tvůj, s tebou, neměl jsi v ničem nedostatku. 
8. Tak jsme odtáhli od svých bratří, synů Esavových, sídlících v Seiru, 
od cesty stepí, od Elatu a Ecjon Geberu; i obrátili jsme se a táhli (dále) 
cestou na poušť moabskou.  
9. Tu pravil Hospodin ke mně: "Nedoléhej na Moaba a nepopouzej je k 
válce, neboť nedám tobě (nic) z jeho země v dědictví, neboť synům 
Lotovým dal jsem Ar v dědictví.   
10. Emští dříve sídlili v ní, lid veliký a četný a vysokého vzrůstu jako 
Anakovci, 11. za Refajské byli i oni pokládáni jako Anakovci, Moabité 
však jim říkali: "Emští". 12. A v Seiru sídlili dříve Chorští, avšak synové 
Esavovi je vypudili a vyhladili před sebou a usadili se na jejich místě 
(tak), jako učinil Jisrael se zemí svého dědictví, kterou jim Hospodin dal.  
13. A teď vzhůru a překročte potok Zered." I překročili jsme potok 
Zered. 14. A doba, po kterou jsme putovali od Kádeš Barney, až jsme 
překročili potok Zered, byla třicet osm let, až vyhynulo celé pokolení 
mužů boje schopných ze středu tábora, jak jim byl přísáhl Hospodin.  
15. A také ruka Hospodinova byla proti nim, hubíc je zprostřed tábora až 
do vyhynutí jejich. 

s 
`rmoale yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 2 

`hn"poc' ~k,l' WnP. hZ<h; rh'h'-ta, bso ~k,l'-br; 3 
 ~k,yxea] lWbg>Bi ~yrIb.[o ~T,a; rmoale wc; ~['h'-ta,w> 4 

`daom. ~T,r>m;v.nIw> ~K,mi War>yyIw> ry[ifeB. ~ybiv.YOh; wf'[e-ynEB. 
 %r;d>mi d[; ~c'r>a;me ~k,l' !Tea,-al{ yKi ~b' WrG"t.Ti-la; 5 

`ry[ife rh;-ta, yTit;n" wf'[el. hV'ruy>-yKi lg<r'-@K; 
 Wrk.Ti ~yIm;-~g:w> ~T,l.k;a]w: @s,K,B; ~T'aime WrB.v.Ti lk,ao 6 

`~t,ytiv.W @s,K,B; ~T'aime 
 ^T.k.l, [d;y" ^d,y" hfe[]m; lkoB. ^k.r;Be ^yh,l{a/ hw"hy> yKi 7 

 ^yh,l{a/ hw"hy> hn"v' ~y[iB'r>a; hz< hZ<h; ldoG"h; rB'd>Mih;-ta, 
`rb'D' T'r>s;x' al{ %M'[i 

 %r,D,mi ry[ifeB. ~ybiv.YOh; wf'[e-ynEb. Wnyxea; taeme rbo[]N:w: 8 

 %r,D, rbo[]N:w: !p,NEw: s rb,G" !yOc.[,meW tl;yaeme hb'r'[]h' 
`ba'Am rB;d>mi 

 ~B' rG"t.Ti-la;w> ba'Am-ta, rc;T'-la, yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 9 

 jAl-ynEb.li yKi hV'ruy> Acr>a;me ^l. !Tea,-al{ yKi hm'x'l.mi 
`hV'ruy> r['-ta, yTit;n" 

`~yqin"[]K' ~r'w" br;w> lAdG" ~[; Hb' Wbv.y" ~ynIp'l. ~ymiaeh' 10 
 War>q.yI ~ybia'Moh;w> ~yqin"[]K' ~he-@a; Wbv.x'yE ~yaip'r> 11 

`~ymiae ~h,l' 
 ~Wvr'yyI wf'[e ynEb.W ~ynIp'l. ~yrIxoh; Wbv.y" ry[ifeb.W 12 

 laer'f.yI hf'[' rv,a]K; ~T'x.T; Wbv.YEw: ~h,ynEP.mi ~Wdymiv.Y:w: 
`~h,l' hw"hy> !t;n"-rv,a] AtV'ruy> #r,a,l. 

 lx;n:-ta, rbo[]N:w: dr,z" lx;n:-ta, ~k,l' Wrb.[iw> Wmqu hT'[; 13 

`dr,z" 
 Wnr>b;['-rv,a] d[; [;nEr>B; vdeQ'mi Wnk.l;h'-rv,a] ~ymiY"h;w> 14 

 rADh;-lK' ~To-d[; hn"v' hn<mov.W ~yvil{v. dr,z< lx;n:-ta, 
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do vyhynutí jejich. 
16. Stalo se pak, když vymřeli všichni boje schopní muži ze středu lidu, 
17. že mluvil Hospodin ke mně řka:  
18. "Ty přecházíš dnes pomezí moabské, (město) Ar,  
19. a blížíš se k čelu synů Amonských. Nedoléhej na ně a nepopouzej je, 
neboť nedám ze země synů Amonských tobě (nic) v dědictví, neboť 
synům Lotovým dal jsem ji v dědictví.  
 20. Za zemi refajskou pokládána jest i ona, Refajští sídlili v ní dříve a 
Amonští jim říkali "Zamzumští",  
21. lid veliký a četný a vysokého (vzrůstu) jako Anakovci, Hospodin 
však je vyhladil před nimi, (takže) je vypudili a usadili se na jejich místě, 
22. jak (to) byl učinil pro syny Esavovy, sídlící v Seiru, že vyhladil 
Chorské před nimi, takže je vypudili a usadili se na místě jejich až do 
tohoto dne.  
23. A Avské, sídlící ve dvořištích až do Azy, vyhladili Kaftorští, 
vytáhnuvše z Kaftoru, a usadili se na místě jejich.  
 24. Vzhůru táhněte a překročte potok Arnon! Viz, dám do ruky tvé 
Sichona, krále Chešbonu, Emorského, a zemi jeho, počni ji zabírat a 
vyvolej s ním válku!  
25. Tohoto dnešního dne počnu uvalovati strach a bázeň před tebou na 
národy pod celým nebem, kteří uslyšíce svěst o tobě, budou se třásti a 
chvěti před tebou."  
26. A já poslal posly z pouště Kedemot k Sichonovi, králi Chešbonu, se 
slovy míru řka:  
27. "Chtěl bych projíti zemí tvou po (veřejné) cestě, (vždy) po cestě chci 
jíti, neuchýlím se ani napravo ani nalevo.  
28. Pokrm za peníze mně prodáš, abych jedl, a vody za peníze dáš mně, 
abych se napil, chci toliko pěšky projíti,  

`~h,l' hw"hy> [B;v.nI rv,a]K; hn<x]M;h; br,Q,mi hm'x'l.Mih; yven>a; 
 d[; hn<x]M;h; br,Q,mi ~M'hul. ~B' ht'y>h' hw"hy>-dy: ~g:w> 15 

`~M'Tu 
 br,Q,mi tWml' hm'x'l.Mih; yven>a;-lK' WMT;-rv,a]k; yhiy>w: 16 

s `~['h' 
`rmoale yl;ae hw"hy> rBed;y>w: 17 

`r['-ta, ba'Am lWbG>-ta, ~AYh; rbe[o hT'a; 18 
 yKi ~B' rG"t.Ti-la;w> ~recuT.-la; !AM[; ynEB. lWm T'b.r;q'w> 19 

 jAl-ynEb.li yKi hV'ruy> ^l. !AM[;-ynEB. #r,a,me !Tea,-al{ 
`hV'ruy> h'yTit;n> 

 ~ynIp'l. Hb'-Wbv.y" ~yaip'r> awhi-@a; bvex'Te ~yaip'r>-#r,a, 20 

`~yMizUm.z: ~h,l' War>q.yI ~ynIMo[;h'w> 
 ~h,ynEP.mi hw"hy> ~deymiv.Y:w: ~yqin"[]K' ~r'w" br;w> lAdG" ~[; 21 

`~T'x.t; Wbv.YEw: ~vur'yYIw: 
 dymiv.hi rv,a] ry[ifeB. ~ybiv.YOh; wf'[e ynEb.li hf'[' rv,a]K; 22 

`hZ<h; ~AYh; d[; ~T'x.t; Wbv.YEw: ~vur'yYIw: ~h,ynEP.mi yrIxoh;-ta, 
 ~yaic.YOh; ~yrITop.K; hZ"[;-d[; ~yrIcex]B; ~ybiv.YOh; ~yWI[;h'w> 23 

`~T'x.t; Wbv.YEw: ~duymiv.hi rATp.K;mi 
 ^d>y"b. yTit;n" haer> !nOr>a; lx;n:-ta, Wrb.[iw> W[S. WmWq 24 

 vr' lxeh' Acr>a;-ta,w> yrImoa/h' !ABv.x,-%l,m, !xoysi-ta, 
`hm'x'l.mi AB rG"t.hiw> 

 ~yMi[;h' ynEP.-l[; ^t.a'r>yIw> ^D>x.P; tTe lxea' hZ<h; ~AYh; 25 

 Wlx'w> Wzg>r'w> ^[]m.vi !W[m.v.yI rv,a] ~yIm'V'h;-lK' tx;T; 
`^yn<P'mi 

 %l,m, !Axysi-la, tAmdeq. rB;d>Mimi ~ykia'l.m; xl;v.a,w" 26 

`rmoale ~Alv' yreb.DI !ABv.x, 
 !ymiy" rWsa' al{ %leae %r,D,B; %r,D,B; ^c,r>a;b. hr'B.[.a, 27 

`lwamof.W 
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29 jak mně učinili synové Esavovi, sídlící v Setřu, a Moabité, sídlící v 
Aru, - až bych překročil Jarden do země, kterou Hospodin, Bůh náš, nám 
dává."  
30. Avšak nechtěl Sichon, král Chešbonu, připustiti, abychom u něho 
prošli, neboť Hospodin, Bůh tvůj, byl zatvrdil mysl jeho a ztužil srdce 
jeho, aby ho dal do ruky tvé, jak se stalo dnešního dne. 
31. Tu pravil Hospodin ke mně: "Viz, počal jsem (vy)dávati v moc tobě 
Sichona a zemi jeho, začni s dobýváním a zaujmi zemi jeho!"  
32. I vytáhl proti nám Sichon, on a celý lid jeho, k boji do Jahace.  
33.I vydal nám ho Hospodin, Bůh náš, porazili jsme ho a syny jeho a 
celý lid jeho.  
34. A dobyli jsme toho času všech měst jeho a učinili klatbě propadlými 
všechna města, muže, ženy a děti a nedali nikomu uniknouti.  
35. Jen dobytek jsme si pobrali a kořist z měst, kterých jsme dobyli.  
36. Od Aroeru, jenž (leží) na břehu potoka Arnonu, a od města, které jest 
v údolí, až ke Gileadu, nebylo tvrze, jež by byla pro nás strmá, všechno 
vydal nám Hospodin, Bůh náš.  
37. Jen k zemi synů Amonských ses nepřiblížil, k celému okraji potoka 
Jaboku a městům v pohoří a ke všemu, co nám zakázal Hospodin, Bůh 
náš.  

Kapitola třetí 

1. Pak jsme se obrátili a táhli vzhůru cestou k Bašánu. Tu vytáhl proti 
nám Og, král bašanský, on a všechen lid jeho do boje, do Edrei.  
2.I řekl mně Hospodin: "Neboj se ho, neboť do tvé ruky dal jsem ho a 
všechen lid jeho a zemi jeho, i učiníš mu, jako jsi učinil Sichonovi, králi 
emorskému, jenž sídlí v Chešbonu.  
3. I dal Hospodin, Bůh náš, do ruky naší také Oga, krále bašanského, a 
všechen lid jeho a my jsme ho porazili tak, že nikdo z nich nezbyl, kdo 
by unikl.  

 yli-!T,Ti @s,K,B; ~yIm;W yTil.k;a'w> ynIreBiv.T; @s,K,B; lk,ao 28 

`yl'g>r;b. hr'B.[.a, qr; ytiytiv'w> 
 ~ybia'AMh;w> ry[ifeB. ~ybiv.YOh; wf'[e ynEB. yli-Wf[' rv,a]K; 29 

 #r,a'h'-la, !Der>Y:h;-ta, rbo[/a,-rv,a] d[; r['B. ~ybiv.YOh; 
`Wnl' !tenO Wnyhel{a/ hw"hy>-rv,a] 

 hv'q.hi-yKi AB Wnrebi[]h; !ABv.x, %l,m, !xoysi hb'a' al{w> 30 

 ATTi ![;m;l. Abb'l.-ta, #Meaiw> AxWr-ta, ^yh,l{a/ hw"hy> 
s `hZ<h; ~AYK; ^d>y"b. 

 !xoysi-ta, ^yn<p'l. tTe ytiL{xih; haer> yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 31 

`Acr>a;-ta, tv,r,l' vr' lxeh' Acr>a;-ta,w> 
`hc'h.y" hm'x'l.Mil; AM[;-lk'w> aWh Wntear'q.li !xoysi aceYEw: 32 

 ¿AnB.À-ta,w> Atao %N:w: WnynEp'l. Wnyhel{a/ hw"hy> WhnET.YIw: 33 

`AM[;-lK'-ta,w> Îwyn"B'Ð 
 ry[i-lK'-ta, ~rex]N:w: awhih; t[eB' wyr'['-lK'-ta, dKol.NIw: 34 

`dyrIf' Wnr>a;v.hi al{ @J'h;w> ~yviN"h;w> ~tim. 
`Wnd>k'l' rv,a] ~yrI['h, ll;v.W Wnl' Wnz>z:B' hm'heB.h; qr; 35 

 lx;N:B; rv,a] ry[ih'w> !nOr>a; lx;n:-tp;f.-l[; rv,a] r[ero[]me 36 

 WNM,mi hb'g>f' rv,a] hy"r>qi ht'y>h' al{ d['l.GIh;-d[;w> 
`WnynEp'l. Wnyhel{a/ hw"hy> !t;n" lKoh;-ta, 

 qBoy: lx;n: dy:-lK' T'b.r'q' al{ !AM[;-ynEB. #r,a,-la, qr; 37 

`Wnyhel{a/ hw"hy> hW"ci-rv,a] lkow> rh'h' yre['w> 
 

 
  

gA[ aceYEw: !v'B'h; %r,D, l[;N:w: !p,NEw: WTT Deuteronomy 3:1 

`y[ir,d>a, hm'x'l.Mil; AM[;-lk'w> aWh Wntear'q.li !v'B'h;-%l,m, 
 Atao yTit;n" ^d>y"b. yKi Atao ar'yTi-la; yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 2 

 !xoysil. t'yfi[' rv,a]K; AL t'yfi['w> Acr>a;-ta,w> AM[;-lK'-ta,w> 
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všechen lid jeho a my jsme ho porazili tak, že nikdo z nich nezbyl, kdo 
by unikl.  
4. A dobyli jsme všech měst jeho toho času, nebylo tvrze, které bychom 
jim nebyli odňali, šedesát měst, celý kraj Argob, království Ogovo v 
Bašanu.  
5. To byla vesměs města opevněná hradbou vysokou, branami a 
závorami, kromě měst otevřených, jichž bylo velmi mnoho.  
6. I učinili jsme je klatbě propadlými, jako jsme učinili Sichonovi, králi 
Chešbonu, učinivše propadlými všechna města s muži, ženami a dětmi. 
7. A všechen dobytek a kořist měst pobrali jsme pro sebe. 
8. Tak vzali jsme toho času zemi z moci (těch) dvou králů emorských, 
kteří byli za Jardenem od potoku Arnonu až k pohoří Chermonu.  
9. Sidonští říkají Chermonu Sirjon a Emorští mu říkají Senir -, 
10. všechna města, roviny a všechen Gilead a všechen Bašan až po 
Salchu a Edrei, města království Oga v Bašanu.  
11. Neboť jenom Og, král bašanský, zůstal z posledních Refajských. Hle, 
lůžko jeho, lůžko železné, zdali se nenachází v Rabatu, (městě) synů 
amon-ských, devět loktů je délka jeho a čtyři lokte šíře jeho podle lokte 
muže.  
12. A tuto zemi jsme zaujali toho času, (kraj) od Aroeru, jenž (leží) nad 
potokem Arnonem; a polovinu pohoří gileadského s jeho městy dal jsem 
kmenu Reubenovu a Gadovu.  
13. A ostatní Gilead a všecek Bašan, království Ogovo, dal jsem 
polovině kmene Menašeho; celý kraj Argob s celým Bašanem sluje země 
Refajských.  
14. Jair, syn Menašeho, vzal celý kraj Argob až k pomezí Gešurských a 
Machatských a nazval jej - totiž Bašan - dle jména svého "vsi Jairovy" 
(Chavot Jair) až do dnešního dne.  
15. A Machirovi dal jsem Gilead. 16. A kmenu Reubenovu a Gadovu dal 
jsem z území gileadského: až k pot 

`!ABv.x,B. bveAy rv,a] yrImoa/h' %l,m, 
 !v'B'h;-%l,m, gA[-ta, ~G: Wndey"B. Wnyhel{a/ hw"hy> !TeYIw: 3 

`dyrIf' Al-ryaiv.hi yTil.Bi-d[; WhKeN:w: AM[;-lK'-ta,w> 
 hy"r>qi ht'y>h' al{ awhih; t[eB' wyr'['-lK'-ta, dKol.NIw: 4 

 bGOr>a; lb,x,-lK' ry[i ~yVivi ~T'aime Wnx.q;l'-al{ rv,a] 
`!v'B'B; gA[ tk,l,m.m; 

 x;yrIb.W ~yIt;l'D> hh'bog> hm'Ax tArcuB. ~yrI[' hL,ae-lK' 5 

`daom. hBer>h; yzIr'P.h; yre['me db;l. 
 ~rex]h; !ABv.x, %l,m, !xoysil. Wnyfi[' rv,a]K; ~t'Aa ~rex]N:w: 6 

`@J'h;w> ~yviN"h; ~tim. ry[i-lK' 
`Wnl' WnAZB; ~yrI['h, ll;v.W hm'heB.h;-lk'w> 7 

 yrImoa/h' ykel.m; ynEv. dY:mi #r,a'h'-ta, awhih; t[eB' xQ;NIw: 8 

`!Amr>x, rh;-d[; !nOr>a; lx;N:mi !Der>Y:h; rb,[eB. rv,a] 
`rynIf. Al-War>q.yI yrImoa/h'w> !yOr>fi !Amr>x,l. War>q.yI ~ynIdoyci 9 
 hk'l.s;-d[; !v'B'h;-lk'w> d['l.GIh;-lk'w> rvoyMih; yre[' lKo 10 

`!v'B'B; gA[ tk,l,m.m; yre[' y[ir,d>a,w> 
 hNEhi ~yaip'r>h' rt,Y<mi ra;v.nI !v'B'h; %l,m, gA[-qr; yKi 11 

 [v;Te !AM[; ynEB. tB;r;B. awhi hl{h] lz<r>B; fr,[, Afr>[; 
`vyai-tM;a;B. HB'x.r' tAMa; [B;r>a;w> HK'r>a' tAMa; 

 r[ero[]me awhih; t[eB' Wnv.r;y" taZOh; #r,a'h'-ta,w> 12 

 yTit;n" wyr'['w> d['l.GIh;-rh; ycix]w: !nOr>a; lx;n:-l[;-rv,a] 
`ydIG"l;w> ynIbeWarul' 

 ycix]l; yTit;n" gA[ tk,l,m.m; !v'B'h;-lk'w> d['l.GIh; rt,y<w> 13 

 areQ'yI aWhh; !v'B'h;-lk'l. bGOr>a;h' lb,x, lKo hV,n:m.h; jb,ve 
`~yaip'r> #r,a, 

 lWbG>-d[; bGOr>a; lb,x,-lK'-ta, xq;l' hV,n:m.-!B, ryaiy" 14 

 tWOx; !v'B'h;-ta, Amv.-l[; ~t'ao ar'q.YIw: ytik'[]M;h;w> yrIWvG>h; 
`hZ<h; ~AYh; d[; ryaiy" 
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jsem z území gileadského: až k pot 
oku Arnonu, (až) ke středu údolí (jako) hranici, a to až k potoku Jaboku, 
hranici synů amonských,  
17. a step a Jarden jako hranici, od (jezera) Kineret až k moři stepi, moři 
Solnému, pod úpatím Pisgy, na východ. 
18. A přikázal jsem vám toho času řka: "Hospodin, Bůh váš, dal vám 
zemi tuto, abyste ji (dědičně) zaujali; ozbrojeni potáhnete před bratry 
svými, syny Jisraele, všichni (kteří jste) zdatní k boji.  
19. Jen ženy vaše a dítky vaše a stáda vaše - vímť, že máte hojná stáda - 
nechť zůstanou ve městech vašich, která jsem vám dal,  
20. až udělí Hospodin klid bratřím vašim jako vám a také oni zaujmou 
zemi, kterou Hospodin, Bůh váš, jim dává za Jardenem; pak se vrátíte, 
každý ke svému dědictví, které jsem vám dal." 
21. Jehošuovi však jsem přikázal toho času řka: "Na vlastní oči jsi viděl 
všechno, co učinil Hospodin, Bůh váš, dvěma králům těmto; tak učiní 
Hospodin všem královstvím, kam táhneš.  
22. Nebojte se jich, neboť Hospodin, Bůh váš, on to jest, který bojuje za 
vás. 
23. A já toho času vznášel jsem prosbu k Hospodinu řka:  
24. "Ó Pane, Hospodine, ty jsi počal ukazovati služebníku svému svou 
velikost a silnou ruku svou, neboť kde jest božská bytost na nebi a na 
zemi, která by konala díla (podobná tvým) a mocné (skutky) podobné 
tvým.  
25. Kéž smím přejíti a spatřiti tu zemi krásnou, která je za Jardenem, toto 
pohoří krásné a Lebanon!"  
26. Avšak Hospodin se hněval na mne pro vás a nevyslyšel mne; a 
Hospodin pravil ke mně: "Dosti máš, nemluv ke mně více o této věci! 
27. Vystup na vrchol Pisgy a povznes oči své na západ a na sever a na jih 
a na východ a pohlédni (na ni) očima svýma; neboť nepřekročíš tento 
Jarden.  

`d['l.GIh;-ta, yTit;n" rykim'l.W 15 
 !nOr>a; lx;n:-d[;w> d['l.GIh;-!mi yTit;n" ydIG"l;w> ynIbeWarul'w> 16 

`!AM[; ynEB. lWbG> lx;N:h; qBoy: d[;w> lbug>W lx;N:h; %AT 
 ~y" hb'r'[]h' ~y" d[;w> tr,N<Kimi lbug>W !Der>Y:h;w> hb'r'[]h'w> 17 

`hx'r'z>mi hG"s.Pih; tDov.a; tx;T; xl;M,h; 
 !t;n" ~k,yhel{a/ hw"hy> rmoale awhih; t[eB' ~k,t.a, wc;a]w" 18 

 ynEp.li Wrb.[;T; ~yciWlx] HT'v.rIl. taZOh; #r,a'h'-ta, ~k,l' 
`lyIx'-ynEB.-lK' laer'f.yI-ynEB. ~k,yxea] 

 br; hn<q.mi-yKi yTi[.d;y" ~k,nEq.miW ~k,P.j;w> ~k,yven> qr; 19 

`~k,l' yTit;n" rv,a] ~k,yre['B. Wbv.yE ~k,l' 
 ~he-~g: Wvr>y"w> ~k,K' ~k,yxea]l; hw"hy> x;ynIy"-rv,a] d[; 20 

 !Der>Y:h; rb,[eB. ~h,l' !tenO ~k,yhel{a/ hw"hy> rv,a] #r,a'h'-ta, 
`~k,l' yTit;n" rv,a] AtV'ruyli vyai ~T,b.v;w> 

 taoroh' ^yn<y[e rmoale awhih; t[eB' ytiyWEci [;WvAhy>-ta,w> 21 

 ~ykil'M.h; ynEv.li ~k,yhel{a/ hw"hy> hf'[' rv,a]-lK' tae 
 rbe[o hT'a; rv,a] tAkl'm.M;h;-lk'l. hw"hy> hf,[]y:-!Ke hL,aeh' 

`hM'v' 
s `~k,l' ~x'l.NIh; aWh ~k,yhel{a/ hw"hy> yKi ~War'yTi al{ 22 

`rmoale awhih; t[eB' hw"hy>-la, !N:x;t.a,w" 23 
 ^D>b.[;-ta, tAar>h;l. t'ALxih; hT'a; hwIhy> yn"doa] 24 

 ~yIm;V'B; lae-ymi rv,a] hq'z"x]h; ^d>y"-ta,w> ^l.d>G"-ta, 
`^t,roWbg>kiw> ^yf,[]m;k. hf,[]y:-rv,a] #r,a'b'W 

 rb,[eB. rv,a] hb'AJh; #r,a'h'-ta, ha,r>a,w> aN"-hr'B.[.a, 25 

`!Anb'L.h;w> hZ<h; bAJh; rh'h' !Der>Y:h; 
 rm,aYOw: yl'ae [m;v' al{w> ~k,n>[;m;l. yBi hw"hy> rBe[;t.YIw: 26 

`hZ<h; rb'D'B; dA[ yl;ae rBeD; @s,AT-la; %l'-br; yl;ae hw"hy> 
 hn"m'ytew> hn"poc'w> hM'y" ^yn<y[e af'w> hG"s.Pih; varo hle[] 27 

`hZ<h; !Der>Y:h;-ta, rbo[]t; al{-yKi ^yn<y[eb. haer>W hx'r'z>miW 
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Jarden.  
28. A přikaž Jehošuovi a posilni ho a upevni ho, neboť on potáhne před 
lidem tímto a on jim dá v úděl zemi, kterou spatříš."  
29. Tak přebývali jsme v údolí naproti Bet Peoru. 

 

 

Kapitola čtvrtá 

1.A nyní, Jisraeli, poslouchej ustanovení a práva, kterým vás učím, 
abyste je konali, abyste živi byli a vešli a zaujali zem, kterou Hospodin, 
Bůh otců vašich, vám dává!  
2. Nepřidáte nic ke slovu, které vám přikazuji, a neujmete (nic) z něho, 
ostříhájíce příkazů Hospodina, Boha svého, které vám přikazuji,  
3. Oči vaše viděly, co učinil Hospodin u Baal Peora, jak každého muže, 
jenž následoval Baal Peora, vyhladil Hospodin, Bůh tvůj, ze středu 
tvého.  
4. Vy však, kteří se držíte Hospodina, Boha svého, živi jste všichni 
(do)dnes.  
5. Vizte, učil jsem vás ustanovením a právům, jak mně byl přikázal 
Hospodin, Bůh můj, abyste tak činili ve středu země, kamž přicházíte, 
abyste ji zaujali.  
6. Ostříhejte tedy a konejte je, neboť to jest moudrost vaše a rozumnost 
vaše před očima národů, kteří uslyšíce všechna ustanovení tato, řeknou: 
"Věru, lid moudrý a rozumný jest tento veliký národ!"  
7. Neboť kde jest národ veliký, jemuž bohové jeho jsou tak blízcí jako 
Hospodin, Bůh náš, kdykoli ho voláme.  
8. A kde jest národ veliký, který má ustanovení a práva (tak) spravedlivá, 
jako celá tato nauka (tóra), kterou dnes vám předkládám.  
9. Jen střež se a ostříhej duše své velice, abys nezapomněl věci, které 
viděly oči tvé, a aby nevymizely ze srdce tvého po všechny dni života 
tvého, a sděl je dětem svým a dětem dětí svých:  

 ynEp.li rbo[]y: aWh-yKi WhceM.a;w> WhqeZ>x;w> [;vuAhy>-ta, wc;w> 28 

`ha,r>Ti rv,a] #r,a'h'-ta, ~t'Aa lyxin>y: aWhw> hZ<h; ~['h' 
@ `rA[P. tyBe lWm ay>G"B; bv,NEw: 29 

 
 

  
 
 
 
 
 

~yQixuh;-la, [m;v. laer'f.yI hT'[;w> WTT Deuteronomy 4:1 

 ![;m;l. tAf[]l; ~k,t.a, dMel;m. ykinOa' rv,a] ~yjiP'v.Mih;-la,w> 
 yhel{a/ hw"hy> rv,a] #r,a'h'-ta, ~T,v.rIywI ~t,ab'W Wyx.Ti 

`~k,l' !tenO ~k,yteboa] 
 al{w> ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' rv,a] rb'D'h;-l[; Wpsito al{ 2 

 rv,a] ~k,yhel{a/ hw"hy> twOc.mi-ta, rmov.li WNM,mi W[r>g>ti 
`~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' 

 yKi rA[P. l[;b;B. hw"hy> hf'['-rv,a] tae taoroh' ~k,ynEy[e 3 

 hw"hy> Adymiv.hi rA[P.-l[;b; yrex]a; %l;h' rv,a] vyaih'-lk' 
`^B,r>Qimi ^yh,l{a/ 

`~AYh; ~k,L.Ku ~yYIx; ~k,yhel{a/ hw"hyB; ~yqibeD>h; ~T,a;w> 4 
 ynIW:ci rv,a]K; ~yjiP'v.miW ~yQixu ~k,t.a, yTid>M;li haer> 5 

 ~yaiB' ~T,a; rv,a] #r,a'h' br,q,B. !Ke tAf[]l; yh'l{a/ hw"hy> 
`HT'v.rIl. hM'v' 

 ynEy[el. ~k,t.n:ybiW ~k,t.m;k.x' awhi yKi ~t,yfi[]w: ~T,r>m;v.W 6 

 qr; Wrm.a'w> hL,aeh' ~yQixuh;-lK' tae !W[m.v.yI rv,a] ~yMi[;h' 
`hZ<h; lAdG"h; yAGh; !Abn"w> ~k'x'-~[; 

 hw"hyK; wyl'ae ~ybiroq. ~yhil{a/ Al-rv,a] lAdG" yAg-ymi yKi 7 
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8. A kde jest národ veliký, který má ustanovení a práva (tak) spravedlivá, 
jako celá tato nauka (tóra), kterou dnes vám předkládám.  
9. Jen střež se a ostříhej duše své velice, abys nezapomněl věci, které 
viděly oči tvé, a aby nevymizely ze srdce tvého po všechny dni života 
tvého, a sděl je dětem svým a dětem dětí svých:  
10. (abys nezapomněl) na den, kdy stál jsi před Hospodinem, Bohem 
svým, na Chorebu, když pravil Hospodin ke mně: "Shromáždi mi lid, 
dám jim slyšeti slova svá, aby se učili báti se mne po všechny dni, které 
žíti budou na zemi, a také děti své tomu učili."  
11. Tu přistoupili jste a stáli pod horou a hora planula v ohni až k srdci 
nebes (a kol ní) tma, oblak a mračno.  
12. A Hospodin mluvil k vám ze středu ohně; zvuk slov jste slyšeli, 
podoby však jste neuzřeli, jen zvuk.  
13. I zvěstoval vám smlouvu svou, kterou vám přikázal, abyste ji konali, 
(totiž) desatero slov, a napsal ji na dvě desky kamenné.  
14. Mně pak přikázal Hospodin toho času, abych vás učil ustanovením a 
právům, abyste je konali v zemi, do které táhnete, abyste ji zaujali.  
15. Tak střežte se velmi pro duše své, - neboť neviděli jste žádné podoby 
o dni, kdy Hospodin mluvil k vám na Chorebu ze středu ohně -  
16. abyste se nezvrhli a neudělali sobě obrazu tesaného, podoby 
jakékoliv modly, podoby mužské nebo ženské,  
17. podoby jakéhokoli zvířete, které jest na zemi, podoby jakéhokoli 
ptáka okřídleného, který létá po nebi,  
18. podoby čehokoli, co se plazí po zemi, ani podoby jakékoli ryby, která 
je ve vodě pod zemí,  
19. a abys nepovznesl očí svých k nebi, a vida slunce a měsíc a hvězdy, 
všechen zástup nebes, se nedal svést a klaněl se jim a jim sloužil, 
kteréžto věci přidělil Hospodin, Bůh tvůj, všem národům pod veškerým 
nebem.  
20. Vás však vzal Hospodin a vyvedl vás ze železné pece, z Egypta, 
abyste mu byli národem lenním, jak tomu jest dnes.  

`wyl'ae Wnaer>q'-lk'B. Wnyhel{a/ 
 lkoK. ~qiyDIc; ~yjiP'v.miW ~yQixu Al-rv,a] lAdG" yAG ymiW 8 

`~AYh; ~k,ynEp.li !tenO ykinOa' rv,a] taZOh; hr'ATh; 
 xK;v.Ti-!P, daom. ^v.p.n: rmov.W ^l. rm,V'hi qr; 9 

 lKo ^b.b'L.mi WrWsy"-!p,W ^yn<y[e War'-rv,a] ~yrIb'D>h;-ta, 
`^yn<b' ynEb.liw> ^yn<b'l. ~T'[.d;Ahw> ^yY<x; ymey> 

 rmoa/B, brexoB. ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li T'd>m;[' rv,a] ~Ay 10 

 rv,a] yr'b'D>-ta, ~[emiv.a;w> ~['h'-ta, yli-lh,q.h; yl;ae hw"hy> 
 ~yYIx; ~he rv,a] ~ymiY"h;-lK' ytiao ha'r>yIl. !Wdm.l.yI 

`!WdMel;y> ~h,ynEB.-ta,w> hm'd'a]h'-l[; 
 vaeB' r[eBo rh'h'w> rh'h' tx;T; !Wdm.[;T;w: !Wbr>q.Tiw: 11 

`lp,r'[]w: !n"[' %v,xo ~yIm;V'h; ble-d[; 
 ~T,a; ~yrIb'D> lAq vaeh' %ATmi ~k,ylea] hw"hy> rBed;y>w: 12 

`lAq ytil'Wz ~yairo ~k,n>yae hn"Wmt.W ~y[im.vo 
 tAf[]l; ~k,t.a, hW"ci rv,a] AtyrIB.-ta, ~k,l' dGEY:w: 13 

`~ynIb'a] tAxlu ynEv.-l[; ~beT.k.YIw: ~yrIb'D>h; tr,f,[] 
 ~yQixu ~k,t.a, dMel;l. awhih; t[eB' hw"hy> hW"ci ytiaow> 14 

 ~yrIb.[o ~T,a; rv,a] #r,a'B' ~t'ao ~k,t.fo[]l; ~yjiP'v.miW 
`HT'v.rIl. hM'v' 

 ~t,yair> al{ yKi ~k,ytevop.n:l. daom. ~T,r>m;v.nIw> 15 

`vaeh' %ATmi brexoB. ~k,ylea] hw"hy> rB,DI ~AyB. hn"WmT.-lK' 
 lm,s'-lK' tn:WmT. ls,P, ~k,l' ~t,yfi[]w: !Wtxiv.T;-!P, 16 

`hb'qen> Aa rk'z" tynIb.T; 
 @n"K' rAPci-lK' tynIb.T; #r,a'B' rv,a] hm'heB.-lK' tynIb.T; 17 

`~yIm'V'B; @W[T' rv,a] 
 ~yIM;B;-rv,a] hg"D'-lK' tynIb.T; hm'd'a]B' fmero-lK' tynIb.T; 18 

`#r,a'l' tx;T;mi 
 vm,V,h;-ta, t'yair'w> hm'y>m;V'h; ^yn<y[e aF'Ti-!p,W 19 
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kteréžto věci přidělil Hospodin, Bůh tvůj, všem národům pod veškerým 
nebem.  
20. Vás však vzal Hospodin a vyvedl vás ze železné pece, z Egypta, 
abyste mu byli národem lenním, jak tomu jest dnes.  
21. Hospodin však rozhněval se na mne pro vás a přísahal, že 
nepřekročím Jarden a nevejdu do země krásné, kterou Hospodin, Bůh 
tvůj, dává tobě v úděl (dědičný).  
22. Neboť já zemru v zemi této, nepřejdu přes Jarden, vy však přejdete a 
zaujmete tuto krásnou zemi.  
23. Střežte se, abyste nezapomněli smlouvu Hospodina. Boha svého, 
kterou učinil s vámi, a neudělali sobě tesaného obrazu, podoby všeho, co 
zakázal tobě Hospodin, Bůh tvůj.  
24. Neboť Hospodin, Bůh tvůj, je sžírající oheň, Bůh horlivý.  
25. Až zplodíte děti a děti dětí a zestaráte v zemi a zvrhnete se pak a 
uděláte obraz tesaný, podobu čehokoli, a tak uděláte, (co) zlé jest v očích 
Hospodina, Boha tvého, tak ho (popouzejíce) k hněvu,  
26. pak - za svědky beru proti vám dnes nebesa a zemi - zahynutím 
vyhynete brzy ze země, do níž táhnete přes Jarden, abyste ji zaujali, 
nebudete dlouho žíti na ní, nýbrž vyhlazením vyhlazeni budete.  
27. A Hospodin rozptýlí vás mezi národy a zbude z vás malý počet mezi 
národy, kamž vás zavede Hospodin,  
28. a budete tam sloužiti bohům, dílu rukou lidských ze dřeva a kamene, 
kteří nevidí a neslyší a nejedí a nečichají.  
29. Pak budete vyhledávat odtud Hospodina, Boha svého, a nalezneš ho, 
budeš-li ho hledati celým srdcem svým a celou duší svou.  
30. Když ti bude úzko a potkají tě všechny tyto věci v pozdních dnech, 
pak vrátíš se k Hospodinu, Bohu svému, a poslouchat budeš hlasu jeho. 
31. Neboť Bůh milosrdný jest Hospodin, Bůh tvůj, neopustí tě a nezkazí 
tě a nezapomene smlouvy otců tvých, kterou přísahou utvrdil jim. 

 T'x.D;nIw> ~yIm;V'h; ab'c. lKo ~ybik'AKh;-ta,w> x;reY"h;-ta,w> 
 ^yh,l{a/ hw"hy> ql;x' rv,a] ~T'd>b;[]w: ~h,l' t'ywIx]T;v.hiw> 

`~yIm'V'h;-lK' tx;T; ~yMi[;h' lkol. ~t'ao 
 lz<r>B;h; rWKmi ~k,t.a, aciAYw: hw"hy> xq;l' ~k,t.a,w> 20 

`hZ<h; ~AYK; hl'x]n: ~[;l. Al tAyh.li ~yIr'c.Mimi 
 yrIb.[' yTil.bil. [b;V'YIw: ~k,yreb.DI-l[; yBi-@N<a;t.hi hw"hyw: 21 

 hw"hy> rv,a] hb'AJh; #r,a'h'-la, abo-yTil.bil.W !Der>Y:h;-ta, 
`hl'x]n: ^l. !tenO ^yh,l{a/ 

 !Der>Y:h;-ta, rbe[o yNIn<yae taZOh; #r,a'B' tme ykinOa' yKi 22 

`taZOh; hb'AJh; #r,a'h'-ta, ~T,v.rIywI ~yrIb.[o ~T,a;w> 
 ~k,yhel{a/ hw"hy> tyrIB.-ta, WxK.v.Ti-!P, ~k,l' Wrm.V'hi 23 

 rv,a] lKo tn:WmT. ls,P, ~k,l' ~t,yfi[]w: ~k,M'[i tr;K' rv,a] 
`^yh,l{a/ hw"hy> ^W>ci 

@ `aN"q; lae aWh hl'k.ao vae ^yh,l{a/ hw"hy> yKi 24 
 ~T,x;v.hiw> #r,a'B' ~T,n>v;Anw> ~ynIb' ynEb.W ~ynIB' dyliAt-yKi 25 

 ynEy[eB. [r;h' ~t,yfi[]w: lKo tn:WmT. ls,P, ~t,yfi[]w: 
`Asy[ik.h;l. ^yh,l{a/-hw"hy> 

 dboa'-yKi #r,a'h'-ta,w> ~yIm;V'h;-ta, ~AYh; ~k,b' ytidoy[ih; 26 

 ~yrIb.[o ~T,a; rv,a] #r,a'h' l[;me rhem; !WdbeaTo 
 yKi h'yl,[' ~ymiy" !kuyrIa]t;-al{ HT'v.rIl. hM'v' !Der>Y:h;-ta, 

`!WdmeV'Ti dmeV'hi 
 rP's.mi ytem. ~T,r>a;v.nIw> ~yMi[;B' ~k,t.a, hw"hy> #ypihew> 27 

`hM'v' ~k,t.a, hw"hy> ghen:y> rv,a] ~yIAGB; 
 rv,a] !b,a,w" #[e ~d'a' ydey> hfe[]m; ~yhil{a/ ~v'-~T,d>b;[]w: 28 

`!xuyrIy> al{w> !Wlk.ayO al{w> !W[m.v.yI al{w> !War>yI-al{ 
 WNv,r>d>ti yKi t'ac'm'W ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, ~V'mi ~T,v.Q;biW 29 

`^v,p.n:-lk'b.W ^b.b'l.-lk'B. 
 tyrIx]a;B. hL,aeh' ~yrIb'D>h; lKo ^Wac'm.W ^l. rC;B; 30 
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31. Neboť Bůh milosrdný jest Hospodin, Bůh tvůj, neopustí tě a nezkazí 
tě a nezapomene smlouvy otců tvých, kterou přísahou utvrdil jim. 
32. Neboť taž se po dnech dřívějších, které byly před tebou ode dne, kdy 
stvořil Bůh člověka na zemi, a od konce nebes do konce nebes, zdali se 
kdy udalo něco tak velikého anebo bylo-li (kdy) slýcháno něco takového. 
33. Zdali (kdy) slyšel lid hlas Boží mluviti ze středu ohně, jako ty jsi 
slyšel, a zůstal na živu,  
34. anebo zdali se pokusil Bůh, aby přišel a vzal sobě národ ze středu 
národa zkouškami, znameními a zázraky a válkou a rukou silnou a paží 
vztaženou a velikými, hroznými skutky, jak to všechno učinil pro vás 
Hospodin, Bůh váš, v Egyptě před očima tvýma.  
35. Tobě to bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin jest Bůh, že není 
nikoho více kromě něho.  
36. S nebe dal tobě slyšeti hlas svůj, aby tě poučil, a na zemi dal ti spatřit 
oheň svůj veliký a slova jeho jsi slyšel ze středu ohně.  
37. A proto, že miloval otce tvé a vyvolil símě jejich po nich a (on) sám 
vyvedl tebe silou svou velikou z Egypta,  
38. aby vypudil před tebou národy větší a mocnější tebe, aby přivedl tebe 
a dal tobě zemi jejich v úděl, jak tomu jest dnes,  
39. (proto) poznej dnes a uvaž: upřímně, že Hospodin jest Bůh na nebi 
nahoře a na zemi dole a není žádného jiného,  
40. a ostříhej ustanovení jeho a příkazů jeho, které přikazuji tobě dnes, 
aby ti bylo dobře i dětem tvým po tobě, abys dlouho byl na půdě, kterou 
Hospodin, Bůh tvůj, tobě dává, po všechny časy! 
41. Tehdy oddělil Mošé tři města za Jardenem k východu slunce,  
42. aby se tam mohl utéci vrah, jenž neúmyslně zabil bližního svého, 
jehož neměl v nenávisti od včerejška nebo předvčerejška, ten nechť se -
uteče do některého z (těch) měst, aby zůstal na živu:  

`AlqoB. T'[.m;v'w> ^yh,l{a/ hw"hy>-d[; T'b.v;w> ~ymiY"h; 
 ^t,yxiv.y: al{w> ^P.r>y: al{ ^yh,l{a/ hw"hy> ~Wxr; lae yKi 31 

`~h,l' [B;v.nI rv,a] ^yt,boa] tyrIB.-ta, xK;v.yI al{w> 
 ^yn<p'l. Wyh'-rv,a] ~ynIvoarI ~ymiy"l. an"-la;v. yKi 32 

 hceq.mil.W #r,a'h'-l[; ~d'a' ~yhil{a/ ar'B' rv,a] ~AYh;-!mil. 
 hZ<h; lAdG"h; rb'D'K; hy"h.nIh] ~yIm'V'h; hceq.-d[;w> ~yIm;V'h; 

`WhmoK' [m;v.nIh] Aa 
 vaeh'-%ATmi rBed;m. ~yhil{a/ lAq ~[' [m;v'h] 33 

`yxiY<w: hT'a; T'[.m;v'-rv,a]K; 
 yAG br,Q,mi yAg Al tx;q;l' aAbl' ~yhil{a/ hS'nIh] Aa 34 

 [;Arz>biW hq'z"x] dy"b.W hm'x'l.mib.W ~ytip.Amb.W ttoaoB. tSom;B. 
 hw"hy> ~k,l' hf'['-rv,a] lkoK. ~ylidoG> ~yair'Amb.W hy"Wjn> 

`^yn<y[el. ~yIr;c.miB. ~k,yhel{a/ 
 dA[ !yae ~yhil{a/h' aWh hw"hy> yKi t[;d;l' t'aer>h' hT'a; 35 

`ADb;l.mi 
 #r,a'h'-l[;w> &'r,S.y:l. Alqo-ta, ^[]ymiv.hi ~yIm;V'h;-!mi 36 

`vaeh' %ATmi T'[.m;v' wyr'b'd>W hl'AdG>h; AVai-ta, ^a]r>h, 
 wyr'x]a; A[r>z:B. rx;b.YIw: ^yt,boa]-ta, bh;a' yKi tx;t;w> 37 

`~yIr'c.Mimi ldoG"h; AxkoB. wyn"p'B. ^a]ciAYw: 
 ^a]ybih]l; ^yn<P'mi ^M.mi ~ymicu[]w: ~ylidoG> ~yIAG vyrIAhl. 38 

`hZ<h; ~AYK; hl'x]n: ~c'r>a;-ta, ^l.-tt,l' 
 aWh hw"hy> yKi ^b,b'l.-la, t'boveh]w: ~AYh; T'[.d;y"w> 39 

`dA[ !yae tx;T'mi #r,a'h'-l[;w> l[;M;mi ~yIm;V'B; ~yhil{a/h' 
 ^W>c;m. ykinOa' rv,a] wyt'wOc.mi-ta,w> wyQ'xu-ta, T'r>m;v'w> 40 

 %yrIa]T; ![;m;l.W ^yr,x]a; ^yn<b'l.W ^l. bj;yyI rv,a] ~AYh; 
 ^l. !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] hm'd'a]h'-l[; ~ymiy" 

@ `~ymiY"h;-lK' 
 hx'r>z>mi !Der>Y:h; rb,[eB. ~yrI[' vl{v' hv,mo lyDIb.y: za' 41 
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uteče do některého z (těch) měst, aby zůstal na živu:  
43. Becer v poušti, v kraji roviny v (kmenu) Reuben.a Ramot v Gileadu 
v (kmenu) Gad a Golan v Bašanu v (kmenu) Menaše. 
44, A to jest nauka, kterou předložil Mošé synům Jisraele.  
45. To jsou svědectví a ustanovení a práva, která přednesl Mošé synům 
Jisraele, když vyšli z Egypta,  
46. za Jardenem, v údolí naproti Bet Peoru, v zemi Sichona, krále 
emorského, který sídlil v Chešbonu, jehož porazili Mošé a synové 
Jisraele, když vyšli z Egypta.  
47. I zaujali zemi jeho a zemi 
krále Bašanu, dvou králů emorských za Jardenem, 
k východu slunce:  
48. od Aroeru, jenž leží u břehu potoka Arnonu, až k pohoří Siónu, totiž 
Chermonu, 
49. a celou step za Jardenem k východu až k moři stepi pod úpatím 
Pisgy.  

Kapitola pátá 

1. I svolal Mošé celý Jisrael a řekl jim: Slyš, Jisraeli, ustanovení a práva, 
která zvěstuji dnes přeci ušima vašima; učte se jim a bedlivě je konejte. 
2. Hospodin, Bůh náš, učinil s námi smlouvu na Chorebu.  
3. Ne s otci našimi učinil Hospodin smlouvu tuto, nýbrž s námi 
samotnými, kteří jsme všichni dnes zde na živu.  
4. Tváří v tvář mluvil Hospodin s vámi na hoře ze středu ohně,  
5. - já stál toho času mezi Hospodinem a vámi, abych oznámil vám slovo 
Hospodinovo; neboť báli jste se před ohněm a nevystoupili jste na horu - 
i řekl: 

`vm,v' 
 t[;d;-ylib.Bi Wh[ere-ta, xc;r>yI rv,a] x;ceAr hM'v' snUl' 42 

 tx;a;-la, sn"w> ~Avl.vi lAmT.mi Al anEfo-al{ aWhw> 
`yx'w" laeh' ~yrI['h,-!mi 

 ynIbeWarul' rvoyMih; #r,a,B. rB'd>MiB; rc,B,-ta, 43 

`yVin:m.l; !v'B'B; !l'AG-ta,w> ydIG"l; d['l.GIB; tmoar'-ta,w> 
`laer'f.yI ynEB. ynEp.li hv,mo ~f'-rv,a] hr'ATh; tazOw> 44 

 hv,mo rB,DI rv,a] ~yjiP'v.Mih;w> ~yQixuh;w> tdo[eh' hL,ae 45 

`~yIr'c.Mimi ~t'aceB. laer'f.yI ynEB.-la, 
 !xoysi #r,a,B. rA[P. tyBe lWm ay>G:B; !Der>Y:h; rb,[eB. 46 

 ynEb.W hv,mo hK'hi rv,a] !ABv.x,B. bveAy rv,a] yrImoa/h' %l,m, 
`~yIr'c.Mimi ~t'aceB. laer'f.yI 

 ynEv. !v'B'h;-%l,m, gA[ #r,a,-ta,w> Acr>a;-ta, Wvr>yYIw: 47 

`vm,v' xr;z>mi !Der>Y:h; rb,[eB. rv,a] yrImoa/h' ykel.m; 
 aWh !aoyfi rh;-d[;w> !nOr>a; lx;n:-tp;f.-l[; rv,a] r[ero[]me 48 

`!Amr>x, 
 hb'r'[]h' ~y" d[;w> hx'r'z>mi !Der>Y:h; rb,[e hb'r'[]h'-lk'w> 49 

@ `hG"s.Pih; tDov.a; tx;T; 
 

 rm,aYOw: laer'f.yI-lK'-la, hv,mo ar'q.YIw: WTT Deuteronomy 5:1 

 rv,a] ~yjiP'v.Mih;-ta,w> ~yQixuh;-ta, laer'f.yI [m;v. ~h,lea] 
 ~T,r>m;v.W ~t'ao ~T,d>m;l.W ~AYh; ~k,ynEz>a'B. rbeDo ykinOa' 

`~t'fo[]l; 
`brexoB. tyrIB. WnM'[i tr;K' Wnyhel{a/ hw"hy> 2 

 yKi taZOh; tyrIB.h;-ta, hw"hy> tr;K' Wnyteboa]-ta, al{ 3 

`~yYIx; WnL'Ku ~AYh; hpo hL,ae Wnx.n:a] WnT'ai 
`vaeh' %ATmi rh'B' ~k,M'[i hw"hy> rB,DI ~ynIp'B. ~ynIP' 4 
 dyGIh;l. awhih; t[eB' ~k,ynEybeW hw"hy>-!yBe dme[o ykinOa' 5 
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6. "Já jsem Hospodin, Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země egyptské z 
domu otroctví. 
7. Nebudeš míti bohů jiných před tváří mou.  
8. Neuděláš sobě tesaného (obrazu) ani jakékoli podoby (toho), co jest na 
nebi nahoře ani co jest na zemi dole ani co jest ve vodě pod zemí.  
9. Nebudeš se jim klaněti, ani jim sloužiti, neboť já; Hospodin, Bůh tvůj, 
jsem Bůh horlivý, jenž pamatuje na vinu otců u synů, u třetího a u čtvrté 
ho pokolení u těch, kteří mne nenávidí,  
10. ale prokazuje milost do tisícího pokolení těm, kteří mne milují a 
zachovávají přikázání má. 
11. Nevyslovíš jména Hospodina, Boha svého, nadarmo, neboť 
Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo vysloví jméno jeho nadarmo. 
12. Ostříhej dne sabatu, abys jej světil, jak přikázal tobě Hospodin, Bůh 
tvůj.  
13. Šest dní budeš pracovati a konati veškerou práci svou,  
14. ale den sedmý jest sabat Hospodinu, Bohu tvému; nebudeš konati 
žádné práce ani ty, ani syn tvůj, ani dcera tvá, ani služebník tvůj, ani 
služka tvá, ani vůl tvůj, ani osel tvůj, ani všechen dobytek tvůj, ani 
cizinec tvůj, který jest v branách tvých, aby odpočinul(i) služebník tvůj. 
a služka tvá jako ty.  
15. A pomni, že jsi byl služebníkem v zemi egyptské a vyvedl tebe 
Hospodin odtud rukou silnou a paží vztaženou, proto přikázal tobě 
Hospodin, Bůh tvůj, abys slavil den sabatu. 
16. Cti otce svého a matku svou, jak přikázal tobě Hospodin, Bůh tvůj, 
aby dlouho trvali dnové tvoji a aby ti dobře bylo na zemi, kterou 
Hospodin, Bůh tvůj, tobě dává. 
17. Nezavraždíš! A nesesmilníš! A nepokradeš! 

 vaeh' ynEP.mi ~t,arey> yKi hw"hy> rb;D>-ta, ~k,l' 
s `rmoale rh'B' ~t,yli[]-al{w> 

 ~yIr;c.mi #r,a,me ^ytiaceAh rv,a] ^yh,l{a/ hw"hy> ykinOa' 6 

`~ydIb'[] tyBemi 
`y:n"P'-l[; ~yrIxea] ~yhil{a/ ^l.-hy<h.yI al{ 7 

 l[;M;mi ~yIm;V'B; rv,a] hn"WmT.-lK' ls,p, ^l.-hf,[]t;-al{ 8 

`#r,a'l' tx;T;mi ~yIM;B; rv,a]w: tx;T'mi #r,a'B' rv,a]w: 
 hw"hy> ykinOa' yKi ~deb.['t' al{w> ~h,l' hw<x]T;v.ti-al{ 9 

 ~yviLevi-l[;w> ~ynIB'-l[; tAba' !wO[] dqePo aN"q; lae ^yh,l{a/ 
`ya'n>fol. ~y[iBerI-l[;w> 

 ¿AtwOc.miÀ yrem.vol.W yb;h]aol. ~ypil'a]l; ds,x, hf,[ow> 10 

s `Îyt'wOc.miÐ 
 hQ,n:y> al{ yKi aw>V'l; ^yh,l{a/ hw"hy>-~ve-ta, aF'ti al{ 11 

s `aw>V'l; Amv.-ta, aF'yI-rv,a] tae hw"hy> 
 hw"hy> ^W>ci rv,a]K; AvD>q;l. tB'V;h; ~Ay-ta, rAmv' 12 

`^yh,l{a/ 
^T,k.al;m.-lK' t'yfi['w> dbo[]T; ~ymiy" tv,ve 13 

 hf,[]t; al{ ^yh,l{a/ hw"hyl; tB'v; y[iybiV.h; ~Ayw> 14 

 ^r>Avw> ^t,m'a]w:-^D>b.[;w> ^T,biW-^n>biW hT'a; hk'al'm.-lk' 
 x;Wny" ![;m;l. ^yr,['v.Bi rv,a] ^r>gEw> ^T,m.h,B.-lk'w> ^r>mox]w: 

`^AmK' ^t.m'a]w: ^D>b.[; 
 hw"hy> ^a]ciYOw: ~yIr;c.mi #r,a,B. t'yyIh' db,[,-yKi T'r>k;z"w> 15 

 ^W>ci !Ke-l[; hy"Wjn> [;roz>biW hq'z"x] dy"B. ~V'mi ^yh,l{a/ 
s `tB'V;h; ~Ay-ta, tAf[]l; ^yh,l{a/ hw"hy> 

 ^yh,l{a/ hw"hy> ^W>ci rv,a]K; ^M,ai-ta,w> ^ybia'-ta, dBeK; 16 

 hm'd'a]h' l[; %l' bj;yyI ![;m;l.W ^ym,y" !kuyrIa]y: ![;m;l. 
s `%l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] 

s `xc'r>Ti al{ 17 
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A nevypovíš proti bližnímu svému (jako) svědek lživý! 
18. A nepožádáš ženy bližního svého a nezatoužíš po domu bližního 
svého, ani po jeho poli, ani po služebníku jeho, ani po služce jeho, ani po 
volu jeho, ani po oslu jeho, ani po ničem, což náleží bližnímu tvému." 
19. Slova tato a nic více, mluvil Hospodin k celé obci vaší na hoře, ze 
středu ohně, oblaku a mračna hlasem velikým a napsal je na dvě desky 
kamenné a dal je mně. 
20. Bylo však, když slyšeli jste hlas ze středu tmy a hora planula ohněm, 
že přistoupili jste ke mně všichni náčelníci kmenů vašich a starší vaši  
21. a řekli jste: "Hle, ukázal nám Hospodin, Bůh náš, slávu svou a 
velikost svou a hlas jeho slyšeli jsme ze středu ohně; dnešního dne viděli 
jsme, že mluví Bůh s člověkem a (ten) zůstane na živu.  
22. A nyní, proč máme zemřít? Vždyť stráví nás tento veliký oheň; 
budeme-li ještě déle slyšet hlas Hospodina, Boha svého, tak zemřeme. 
23. Neboť, kde je smrtelník, jenž by, uslyšev hlas živého Boha, mluvící 
ze středu ohně, jako my, zůstal na živu?  
24. Přistup ty a slyš všechno, co mluviti bude Hospodin, Bůh náš, a ty 
pověz nám vše, co bude mluviti Hospodin, Bůh náš, k tobě, my pak 
slyšeti a činiti budeme."  
25. A Hospodin slyšel hlas vašich slov, když jste ke mně mluvili, i řekl 
mně Hospodin: "Slyšel jsem hlas slov lidu tohoto, která mluvili k tobě, 
co mluvili, dobře vše mluvili.  
26. Kéž by jim to smýšlení zůstalo, aby se mne báli a ostříhali všech 
příkazů mých, po všechny dni, aby jim bylo dobře a dětem jejich na 
věky!  
27. Jdi, řekni jim: Vraťte se do stanů svých. 28. Ty však stůj u mne, a já 
ti oznámím všechen příkaz a všechna ustanovení a práva, kterým je učiti 
budeš, aby je konali v zemi, kterou jim dávám, aby ji zaujali."  

s `@a'n>Ti al{w> 18 
s `bnOg>Ti al{w> 19 

s `aw>v' d[e ^[]reb. hn<[]t;-al{w> 20 
 ^[,re tyBe hW<a;t.ti al{w> s ^[,re tv,ae dmox.t; al{w> 21 

s `^[,rel. rv,a] lkow> Armox]w: ArAv Atm'a]w: ADb.[;w> Whdef' 
 ~k,l.h;q.-lK'-la, hw"hy> rB,DI hL,aeh' ~yrIb'D>h;-ta, 22 

 @s'y" al{w> lAdG" lAq lp,r'[]h'w> !n"['h, vaeh' %ATmi rh'B' 
`yl'ae ~nET.YIw: ~ynIb'a] txolu ynEv.-l[; ~beT.k.YIw: 

 r[eBo rh'h'w> %v,xoh; %ATmi lAQh;-ta, ~k,[]m.v'K. yhiy>w: 23 

`~k,ynEq.zIw> ~k,yjeb.vi yvear'-lK' yl;ae !Wbr>q.Tiw: vaeB' 
 AdboK.-ta, Wnyhel{a/ hw"hy> Wna'r>h, !he Wrm.aTow: 24 

 hZ<h; ~AYh; vaeh' %ATmi Wn[.m;v' Alqo-ta,w> Ald>G"-ta,w> 
`yx'w" ~d'a'h'-ta, ~yhil{a/ rBed;y>-yKi Wnyair' 

 taZOh; hl'doG>h; vaeh' Wnlek.ato yKi tWmn" hM'l' hT'[;w> 25 

 dA[ Wnyhel{a/ hw"hy> lAq-ta, [;mov.li Wnx.n:a] ~ypis.yO-~ai 
`Wnt.m'w" 

 rBed;m. ~yYIx; ~yhil{a/ lAq [m;v' rv,a] rf'B'-lk' ymi yKi 26 

`yxiY<w: WnmoK' vaeh'-%ATmi 
 Wnyhel{a/ hw"hy> rm;ayO rv,a]-lK' tae [m'v]W hT'a; br;q. 27 

 Wnyhel{a/ hw"hy> rBed;y> rv,a]-lK' tae Wnyleae rBed;T. T.a;w> 
`Wnyfi['w> Wn[.m;v'w> ^yl,ae 

 rm,aYOw: yl'ae ~k,r>B,d;B. ~k,yreb.DI lAq-ta, hw"hy> [m;v.YIw: 28 

 rv,a] hZ<h; ~['h' yreb.DI lAq-ta, yTi[.m;v' yl;ae hw"hy> 
`WrBeDI rv,a]-lK' Wbyjiyhe ^yl,ae WrB.DI 

 rmov.liw> ytiao ha'r>yIl. ~h,l' hz< ~b'b'l. hy"h'w> !TeyI-ymi 29 

 ~h,ynEb.liw> ~h,l' bj;yyI ![;m;l. ~ymiY"h;-lK' yt;wOc.mi-lK'-ta, 
`~l'[ol. 

`~k,yleh\a'l. ~k,l' WbWv ~h,l' rmoa/ %le 30 
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budeš, aby je konali v zemi, kterou jim dávám, aby ji zaujali."  
29. Konejte je tedy bedlivě, jak Hospodin, Bůh váš, vám přikázal, 
neuchylujte se ani napravo ani nalevo!  
30. Po vší té cestě, kterou vám přikázal Hospodin, Bůh váš, budete 
kráčet, abyste byli živi a bylo vám dobře a dlouho trvaly dni vaše na 
zemi, kterou zaujmete. 

 

Kapitola šestá 

1. To pak jest příkaz, ustanovení a práva, kterým vás učiti přikázal 
Hospodin, Bůh váš, abyste je konali v zemi, do které táhnete, abyste ji 
zaujali,  
 2. abys měl ve zbožné úctě Hospodina, Boha svého, ostříhal po všechny 
dni svého života všech ustanovení jeho a příkazů jeho, která tobě 
přikazuji, ty a syn tvůj a syn syna tvého, a aby dlouho trvali dnové tvoji. 
3. Slyš (je) tedy Jisraeli, a konej je bedlivě, aby ti bylo dobře a abyste se 
velmi množili, jak slíbil Hospodin, Bůh otců tvých, tobě; - (v) zemi, 
plynoucí mlékem a strdím. 
4. Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest.  
5. Milovati budeš Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým a celou 
duší svou a celou silou svou,  
6. a budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes, na srdci tvém.  
7. A vštípíš je dětem svým a budeš mluviti o nich, sedě v domě svém a 
kráčeje po cestě a léhaje a vstávaje.  
8. A uvážeš je jako znamení na ruku svou a budou čelním páskem mezi 
očima tvýmá;  
9. a napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své. 
10. Až přivede tebe Hospodin, Bůh tvůj, do země, o které přísahou slíbil 
otcům tvým, Abrahamovi, Jicchakovi a Jakobovi, že ji tobě dá, (a dá ti) 
města veliká a krásná, která jsi nestavěl,  

 tae ^yl,ae hr'B.d;a]w: ydIM'[i dmo[] hPo hT'a;w> 31 

 Wf['w> ~deM.l;T. rv,a] ~yjiP'v.Mih;w> ~yQixuh;w> hw"c.Mih;-lK' 
`HT'v.rIl. ~h,l' !tenO ykinOa' rv,a] #r,a'b' 

 ~k,t.a, ~k,yhel{a/ hw"hy> hW"ci rv,a]K; tAf[]l; ~T,r>m;v.W 32 

`lamof.W !ymiy" Wrsut' al{ 
 WkleTe ~k,t.a, ~k,yhel{a/ hw"hy> hW"ci rv,a] %r,D,h;-lk'B. 33 

 rv,a] #r,a'B' ~ymiy" ~T,k.r;a]h;w> ~k,l' bAjw> !Wyx.Ti ![;m;l. 
`!Wvr'yTi 

 
 

 ~yjiP'v.Mih;w> ~yQixuh; hw"c.Mih; tazOw> WTT Deuteronomy 6:1 

 #r,a'B' tAf[]l; ~k,t.a, dMel;l. ~k,yhel{a/ hw"hy> hW"ci rv,a] 
`HT'v.rIl. hM'v' ~yrIb.[o ~T,a; rv,a] 

 wyt'Qoxu-lK'-ta, rmov.li ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, ar'yTi ![;m;l. 2 

 ymey> lKo ^n>Bi-!b,W ^n>biW hT'a; ^W<c;m. ykinOa' rv,a] wyt'wOc.miW 
`^ym,y" !kurIa]y: ![;m;l.W ^yY<x; 

 rv,a]w: ^l. bj;yyI rv,a] tAf[]l; T'r>m;v'w> laer'f.yI T'[.m;v'w> 3 

 #r,a, %l' ^yt,boa] yhel{a/ hw"hy> rB,DI rv,a]K; daom. !WBr>Ti 
@ `vb'd>W bl'x' tb;z" 

`dx'a, hw"hy> Wnyhel{a/ hw"hy> laer'f.yI [m;v. 4 
 ^v.p.n:-lk'b.W ^b.b'l.-lk'B. ^yh,l{a/ hw"hy> tae T'b.h;a'w> 5 

`^d,aom.-lk'b.W 
 ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] hL,aeh' ~yrIb'D>h; Wyh'w> 6 

`^b,b'l.-l[; 
 ^T.k.l,b.W ^t,ybeB. ^T.b.viB. ~B' T'r>B;dIw> ^yn<b'l. ~T'n>N:viw> 7 

`^m,Wqb.W ^B.k.v'b.W %r,D,b; 
`^yn<y[e !yBe tpoj'jol. Wyh'w> ^d,y"-l[; tAal. ~T'r>v;q.W 8 

s `^yr,['v.biW ^t,yBe tzOWzm.-l[; ~T'b.t;k.W 9 
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otcům tvým, Abrahamovi, Jicchakovi a Jakobovi, že ji tobě dá, (a dá ti) 
města veliká a krásná, která jsi nestavěl,  
11. a domy všeho dobrého, které jsi neplnil, a studně vykopané, které jsi 
nekopal, vinice a olivovny, které jsi neštípil, a (když pak) budeš jísti a 
nasytíš se,  
12. střež se, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl ze země 
egyptské, z domu otroctví.  
13. Hospodina, Boha svého, ve zbožné úctě míti a jemu sloužiti budeš a 
při jménu jeho přísahati budeš.  
14. Nebudete choditi za bohy cizími z bohů národů, kteří jsou vůkol vás; 
15. - neboť Bůh horlivý, Hospodin, Bůh tvůj, jest ve středu tvém - aby 
nevzplanul hněv Hospodina, Boha tvého, proti tobě a nevyhladil tě s 
povrchu země. 
16. Nepokoušejte Hospodina, Boha svého, jako jste ho pokoušeli v 
Mase.  
17. Velmi ostříhati budete příkazů Hospodina, Boha svého, a svědectví 
jeho a ustanovení jeho, která tobě přikázal.  
18. A konati budeš, co jest správné a dobré v očích Hospodinových, aby 
bylo dobře tobě a vešel jsi (tam) a zaujal jsi zemi krásnou, jak přísahou 
slíbil Hospodin otcům tvým,  
19. abys vypudil všechny nepřátele své před sebou, jak byl mluvil 
Hospodin. 
20. Když se bude tebe jednou tázati syn tvůj řka: "Co jsou to za 
svědectví a ustanovení a práva, která vám přikázal Hospodin, Bůh náš?", 
21. tak řekneš synu svému: "0troky faraónovými byli jsme v Egyptě, i 
vyvedl nás Hospodin z Egypta rukou silnou  
22.a činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu a 
faraónovi a všemu domu jeho před očima našima.  
23. Nás však vyvedl odtamtud, aby nás uvedl (sem a) dal nám zemi, 
kterou přísahou slíbil otcům našim.  

 [B;v.nI rv,a] #r,a'h'-la, ^yh,l{a/ hw"hy> ^a]ybiy> yKi hy"h'w> 10 

 ~yrI[' %l' tt,l' bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. ^yt,boa]l; 
`t'ynIb'-al{ rv,a] tbojow> tl{doG> 

 troboW t'aLemi-al{ rv,a] bWj-lK' ~yailem. ~yTib'W 11 

 rv,a] ~ytiyzEw> ~ymir'K. T'b.c;x'-al{ rv,a] ~ybiWcx] 
`T'[.b'f'w> T'l.k;a'w> T'[.j'n"-al{ 

 #r,a,me ^a]yciAh rv,a] hw"hy>-ta, xK;v.Ti-!P, ^l. rm,V'hi 12 

`~ydIb'[] tyBemi ~yIr;c.mi 
`[;beV'Ti Amv.biW dbo[]t; Ataow> ar'yTi ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, 13 
 ~yMi[;h' yhel{a/me ~yrIxea] ~yhil{a/ yrex]a; !Wkl.te al{ 14 

`~k,yteAbybis. rv,a] 
 hr,x/y<-!P, ^B,r>qiB. ^yh,l{a/ hw"hy> aN"q; lae yKi 15 

s `hm'd'a]h' ynEP. l[;me ^d>ymiv.hiw> %B' ^yh,l{a/ hw"hy>-@a; 
`hS'M;B; ~t,ySinI rv,a]K; ~k,yhel{a/ hw"hy>-ta, WSn:t. al{ 16 
 wyt'do[ew> ~k,yhel{a/ hw"hy> twOc.mi-ta, !Wrm.v.Ti rAmv' 17 

`%W"ci rv,a] wyQ'xuw> 
 %l' bj;yyI ![;m;l. hw"hy> ynEy[eB. bAJh;w> rv'Y"h; t'yfi['w> 18 

 hw"hy> [B;v.nI-rv,a] hb'Joh; #r,a'h'-ta, T'v.r;y"w> t'ab'W 
`^yt,boa]l; 

s `hw"hy> rB,DI rv,a]K; ^yn<P'mi ^yb,y>ao-lK'-ta, @doh]l; 19 
 ~yQixuh;w> tdo[eh' hm' rmoale rx'm' ^n>bi ^l.a'v.yI-yKi 20 

`~k,t.a, Wnyhel{a/ hw"hy> hW"ci rv,a] ~yjiP'v.Mih;w> 
 ~yIr'c.miB. h[or>p;l. WnyyIh' ~ydIb'[] ^n>bil. T'r>m;a'w> 21 

`hq'z"x] dy"B. ~yIr;c.Mimi hw"hy> WnaeyciAYw: 
 ~yIr;c.miB. ~y[ir'w> ~ylidoG> ~ytip.moW ttoAa hw"hy> !TeYIw: 22 

`WnynEy[el. AtyBe-lk'b.W h[or>p;B. 
 Wnl' tt,l' Wnt'ao aybih' ![;m;l. ~V'mi ayciAh Wnt'Aaw> 23 

`Wnyteboa]l; [B;v.nI rv,a] #r,a'h'-ta, 
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kterou přísahou slíbil otcům našim.  
24. I přikázal nám Hospodin, abychom konali všechna ustanovení tato, 
báli se Hospodina, Boha svého, aby nám bylo dobře po všechny dni, aby 
nás zachoval při životě, jako je (tomu) dnešního dne.  
25. A za ctnost bude nám pokládáno, budeme - li bedlivé konati všechen 
příkaz tento před Hospodinem, Bohem svým, jak přikázal nám. 

Kapitola sedmá 

1. Až tě uvede Hospodin, Bůh tvůj, do země, do které přicházíš, abys ji 
zaujal, a vyžene národy četné před tebou, Chitského a Girgašského, 
Emorského a Kanánského a Perizského a Chivského a Jebusského, sedm 
národů četnějších a mocnějších tebe,  
2. a (vy)dá je Hospodin tobě a ty je budeš bíti, tak učiníš je propadlými 
klatbě, neučiníš s nimi smlouvu a nedáš jim milost.  
3. A nespřízníš se s nimi (manželstvím), dceru svou nedáš synu jeho a 
dceru jeho nevezmeš pro syna svého.  
4. Neboť odvrátil by syna tvého ode mne a sloužili by bohům jiným; 
vzplanul by pak hněv Hospodinův proti vám a vyhladil by tě rychle;  
5. nýbrž tak jim učiníte: Oltáře jejich zboříte a sloupy jejich rozbijete a 
posvátné stromy jejich porazíte a tesané obrazy jejich spálíte ohněm.  
6. Neboť lid svatý jsi ty Hospodinu, Bohu svému; tebe vyvolil Hospodin, 
Bůh tvůj, abys mu byl národem vlastním ze všech národů,, kteří jsou na 
povrchu země.  
7. Nikoliv proto, že byste byli četnější než všichni národové, lnul 
Hospodin k vám a vyvolil vás, neboť vás jest méně než kteréhokoli 
národa;  
8. nýbrž pro lásku Hospodinovu k vám a protože zachovává přísahu, 
kterou přísahal otcům vašim, vyvedl Hospodin vás rukou silnou a 
vykoupil tebe z domu otroctví, z ruky faraóna, krále egyptského.  

 ha'r>yIl. hL,aeh' ~yQixuh;-lK'-ta, tAf[]l; hw"hy> WnWEc;y>w: 24 

 ~AYh;K. WnteYOx;l. ~ymiY"h;-lK' Wnl' bAjl. Wnyhel{a/ hw"hy>-ta, 
`hZ<h; 

 hw"c.Mih;-lK'-ta, tAf[]l; rmov.nI-yKi WnL'-hy<h.Ti hq'd'c.W 25 

s `WnW"ci rv,a]K; Wnyhel{a/ hw"hy> ynEp.li taZOh; 
 
 

 
 #r,a'h'-la, ^yh,l{a/ hw"hy> ^a]ybiy> yKi WTT Deuteronomy 7:1 

 ^yn<P'mi ~yBir;-~yIAG lv;n"w> HT'v.rIl. hM'v'-ab' hT'a;-rv,a] 
 yWIxih;w> yZIrIP.h;w> ynI[]n:K.h;w> yrImoa/h'w> yviG"r>GIh;w> yTixih; 

`&'M,mi ~ymiWc[]w: ~yBir; ~yIAg h['b.vi ysiWby>h;w> 
 ~yrIx]T; ~rex]h; ~t'yKihiw> ^yn<p'l. ^yh,l{a/ hw"hy> ~n"t'n>W 2 

`~NEx't. al{w> tyrIB. ~h,l' trok.ti-al{ ~t'ao 
 xQ;ti-al{ ATbiW Anb.li !Teti-al{ ^T.Bi ~B' !Tex;t.ti al{w> 3 

`^n<b.li 
 ~yrIxea] ~yhil{a/ Wdb.['w> yr;x]a;me ^n>Bi-ta, rysiy"-yKi 4 

`rhem; ^d>ymiv.hiw> ~k,B' hw"hy>-@a; hr'x'w> 
 ~t'boCem;W WcToTi ~h,ytexoB.z>mi ~h,l' Wf[]t; hKo-~ai-yKi 5 

`vaeB' !Wpr>f.Ti ~h,yleysip.W !W[Deg:T. ~h,reyvea]w: WrBev;T. 
 hw"hy> rx;B' ^B. ^yh,l{a/ hw"hyl; hT'a; vAdq' ~[; yKi 6 

 rv,a] ~yMi[;h' lKomi hL'gUs. ~[;l. Al tAyh.li ^yh,l{a/ 
s `hm'd'a]h' ynEP.-l[; 

 rx;b.YIw: ~k,B' hw"hy> qv;x' ~yMi[;h'-lK'mi ~k,B.rume al{ 7 

`~yMi[;h'-lK'mi j[;m.h; ~T,a;-yKi ~k,B' 
 rv,a] h['buV.h;-ta, Arm.V'miW ~k,t.a, hw"hy> tb;h]a;me yKi 8 

 ^D>p.YIw: hq'z"x] dy"B. ~k,t.a, hw"hy> ayciAh ~k,yteboa]l; [B;v.nI 
`~yIr'c.mi-%l,m, h[or>P; dY:mi ~ydIb'[] tyBemi 
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9. Tak poznej, že Hospodin, Bůh tvůj, jest Bůh, Bůh věrný, jenž ostříhá 
smlouvy a milosti těm, kdož ho milují a ostříhají příkazů jeho až do 
tisícího pokolení,  
10. a odplácí těm, kteří ho nenávidí, (každému) ve tvář, aby ho zahladil; 
nebude odkládati tomu, jenž ho nenávidí, ve tvář jeho odplatí mu.  
11. Tak ostříhej přikázání a ustanovení a práv, která přikazuji tobě dnes, 
abys je konal. 
12. (I bude) za to, že poslouchati budete právních předpisů těchto a 
bedlivě je konati, že ostříhati bude Hospodin, Bůh tvůj, smlouvy a 
milosti, kterou přísahou slíbil otcům tvým,  
13. a milovati bude tebe a a tobě žehnati a tebe množiti, požehná plodu 
života tvého a plodu půdy tvé, obilí tvému a moštu tvému a oleji tvému, 
vrhu skotů tvých a pometu bravu tvého na půdě, o které přísahou slíbil 
otcům tvým, že ji dá tobě.  
14. Požehnaný budeš nade všechny národy, nebude u tebe neplodný 
anebo neplodná, ani mezi dobytkem tvým.  
15. A odvrátí Hospodin od tebe každou chorobu a žádnou zhoubnou 
nemoc egyptskou, kterou znáš, nevloží na tebe, nýbrž uvalí je na 
všechny, kteří tě nenávidí.  
16. Strávíš všechny národy, které Hospodin, Bůh tvůj, tobě (vy)dá, 
neustrne se oko tvé nad nimi a nebudeš sloužiti bohům jejich, neboť bylo 
by to osidlem tobě. 
17. Řekneš-li v srdci svém: "Četnější mne jsou národové tito, jak bych je 
mohl vypudit?"  
18. Neboj se jich, velmi pamatuj (na to), co učinil Hospodin, Bůh tvůj, 
faraónovi a celému Egyptu:  
19. (Na) pokušení veliká, která viděly oči tvé, a znamení a zázraky a 
ruku silnou a paži vztaženou, jimiž vyvedl tebe Hospodin, Bůh tvůj. Tak 
učiní Hospodin, Bůh tvůj, všem národům, jichž se bojíš.  

 !m'a/N<h; laeh' ~yhil{a/h' aWh ^yh,l{a/ hw"hy>-yKi T'[.d;y"w> 9 

 ¿AtwOc.miÀ yrem.vol.W wyb'h]aol. ds,x,h;w> tyrIB.h; rmevo 
`rAD @l,a,l. Îwyt'wOc.miÐ 

 Aan>fol. rxea;y> al{ Adybia]h;l. wyn"P'-la, wya'n>fol. ~Lev;m.W 10 

`Al-~L,v;y> wyn"P'-la, 
 rv,a] ~yjiP'v.Mih;-ta,w> ~yQixuh;-ta,w> hw"c.Mih;-ta, T'r>m;v'w> 11 

@ `~t'Af[]l; ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' 
 ~T,r>m;v.W hL,aeh' ~yjiP'v.Mih; tae !W[m.v.Ti bq,[e hy"h'w> 12 

 tyrIB.h;-ta, ^l. ^yh,l{a/ hw"hy> rm;v'w> ~t'ao ~t,yfi[]w: 
`^yt,boa]l; [B;v.nI rv,a] ds,x,h;-ta,w> 

 ^n>j.bi-yrIP. %r;beW ^B,r>hiw> ^k.r;beW ^b.hea]w: 13 

 ^yp,l'a]-rg:v. ^r,h'c.yIw> ^v.roytiw> ^n>g"D> ^t,m'd>a;-yrIp.W 
 tt,l' ^yt,boa]l; [B;v.nI-rv,a] hm'd'a]h' l[; ^n<aco troT.v.[;w> 

`%l' 
 hr'q'[]w: rq'[' ^b. hy<h.yI-al{ ~yMi[;h'-lK'mi hy<h.Ti %WrB' 14 

`^T,m.h,b.biW 
 ~y[ir'h' ~yIr;c.mi ywEd>m;-lk'w> ylixo-lK' ^M.mi hw"hy> rysihew> 15 

`^ya,n>fo-lk'B. ~n"t'n>W %B' ~m'yfiy> al{ T'[.d;y" rv,a] 
 %l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] ~yMi[;h'-lK'-ta, T'l.k;a'w> 16 

 ~h,yhel{a/-ta, dbo[]t; al{w> ~h,yle[] ^n>y[e sxot'-al{ 
s `%l' aWh vqeAm-yKi 

 hk'yae yNIM,mi hL,aeh' ~yIAGh; ~yBir; ^b.b'l.Bi rm;ato yKi 17 

`~v'yrIAhl. lk;Wa 
 hw"hy> hf'['-rv,a] tae rKoz>Ti rkoz" ~h,me ar'yti al{ 18 

`~yIr'c.mi-lk'l.W h[or>p;l. ^yh,l{a/ 
 ~ytip.Moh;w> ttoaoh'w> ^yn<y[e War'-rv,a] tl{doG>h; tSoM;h; 19 

 ^yh,l{a/ hw"hy> ^a]ciAh rv,a] hy"WjN>h; [;roZ>h;w> hq'z"x]h; dY"h;w> 
 arey" hT'a;-rv,a] ~yMi[;h'-lk'l. ^yh,l{a/ hw"hy> hf,[]y:-!Ke 
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20. A také sršně pošle Hospodin, Bůh tvůj, na ně, až zhynou, kteří (ještě) 
zbyli a skryli se před tebou.  
21. Nesmíš se jich děsiti, neboť Hospodin, Bůh tvůj, jest ve středu tvém, 
Bůh veliký a hrozný.  
22. I vyžene Hospodin, Bůh tvůj, národy tyto před tebou ponenáhlu, 
nebudeš moci je rychle vyhubit, sic by se rozmohla proti tobě zvěř polní. 
23. Vydá je Hospodin, Bůh tvůj, tobě a zmate je zmatkem velikým, až 
budou vyhlazeni.  
24. A vydá krále jejich do ruky tvé a zničíš jméno jejich pod nebem, 
neobstojí nikdo před tebou, až je vyhladíš.  
25. Tesané obrazy bohů jejich spálíte ohněm, nepožádáš stříbra ani zlata, 
(které jest) na nich a sobě (je) nevezmeš, aby ti to nebylo osidlem, neboť 
ohavnost jest to Hospodinu, Bohu tvému.  
26. A nevezmeš ohavnost do domu svého, abys nepropadl klatbě jako 
ona; hnusem hnusiti se jí budeš a ošklivě v ošklivosti ji míti budeš, neboť 
věc klatbě propadlá to jest. 

Kapitola osmá 

1. Všechen příkaz, který dnes přikazuji tobě, bedlivě konejte, abyste byli 
živi a množili se a vešli a zaujali zemi, kterou přísahou slíbil Hospodin 
otcům vašim,  
2. a vzpomeň celé cesty, kterou tě vedl Hospodin, Bůh tvůj, těchto 
čtyřicet let v poušti, aby tě zkrušil a zkusil a poznal, co jest v srdci tvém, 
zdali budeš ostříhati příkazů jeho nebo ne.  
3. I zkrušil tě a nechal tě hladovět a dal ti jísti manu, které jsi neznal a 
neznali otcové tvoji, aby ti dal poznati, že ne toliko chlebem samotným 
žije člověk, nýbrž vším (tím), co vychází z úst Hospodinových, žije 
člověk.  

`~h,ynEP.mi 
 dboa]-d[; ~B' ^yh,l{a/ hw"hy> xL;v;y> h['r>Cih;-ta, ~g:w> 20 

`^yn<P'mi ~yrIT's.NIh;w> ~yrIa'v.NIh; 
 lae ^B,r>qiB. ^yh,l{a/ hw"hy>-yKi ~h,ynEP.mi #ro[]t; al{ 21 

`ar'Anw> lAdG" 
 j[;m. ^yn<P'mi laeh' ~yIAGh;-ta, ^yh,l{a/ hw"hy> lv;n"w> 22 

 tY:x; ^yl,[' hB,r>Ti-!P, rhem; ~t'L{K; lk;Wt al{ j['m. 
`hd,F'h; 

 d[; hl'dog> hm'Whm. ~m'h'w> ^yn<p'l. ^yh,l{a/ hw"hy> ~n"t'n>W 23 

`~d'm.V'hi 
 tx;T;mi ~m'v.-ta, T'd>b;a]h;w> ^d,y"B. ~h,ykel.m; !t;n"w> 24 

`~t'ao ^d>miv.hi d[; ^yn<p'B. vyai bCey:t.yI-al{ ~yIm'V'h; 
 bh'z"w> @s,K, dmox.t;-al{ vaeB' !Wpr>f.Ti ~h,yhel{a/ yleysiP. 25 

 hw"hy> tb;[]At yKi AB vqeW"Ti !P, %l' T'x.q;l'w> ~h,yle[] 
`aWh ^yh,l{a/ 

 #Qev; WhmoK' ~r,xe t'yyIh'w> ^t,yBe-la, hb'[eAt aybit'-al{w> 26 

@ `aWh ~r,xe-yKi WNb,[]t;T. b[et;w> WNc,Q.v;T. 
 

  
 ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] hw"c.Mih;-lK' WTT Deuteronomy 8:1 

 ~T,v.rIywI ~t,ab'W ~t,ybir>W !Wyx.Ti ![;m;l. tAf[]l; !Wrm.v.Ti 
`~k,yteboa]l; hw"hy> [B;v.nI-rv,a] #r,a'h'-ta, 

 hz< ^yh,l{a/ hw"hy> ^k]yliho rv,a] %r,D,h;-lK'-ta, T'r>k;z"w> 2 

 t[;d;l' ^t.Son:l. ^t.NO[; ![;m;l. rB'd>MiB; hn"v' ~y[iB'r>a; 
`al{-~ai Îwyt'wOc.miÐ ¿AtwOc.miÀ rmov.tih] ^b.b'l.Bi rv,a]-ta, 

 al{w> T'[.d;y"-al{ rv,a] !M'h;-ta, ^l.kia]Y:w: ^b,[ir>Y:w: ^N>[;y>w: 3 

 ADb;l. ~x,L,h;-l[; al{ yKi ^[]dIAh ![;m;l. ^yt,boa] !W[d>y" 
`~d'a'h' hy<x.yI hw"hy>-ypi ac'Am-lK'-l[; yKi ~d'a'h' hy<x.yI 
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4. Šat tvůj nezetlel na tobě a noha tvá neotekla za těch čtyřicet let.  
5. Poznej tedy srdcem svým, že jak vychovává muž syna svého, tak 
vychovává Hospodin, Bůh tvůj, tebe.  
6. Tak ostříhej příkazů Hospodina, Boha svého, kráčeje po cestách jeho a 
maje ho ve zbožné úctě. 
7. Neboť Hospodin, Bůh tvůj, uvádí tě do země krásné, do země potoků 
vodních, pramenů a proudů, vyvěrajících v údolí a v pohoří,  
8. do země pšenice, ječmene a vinné révy a fíku a granátového jablka, do 
země olivového oleje a medu,  
9. do země, v níž nebudeš jísti chléb poskrovnu, nic nebude v ní scházeti, 
země, jejíž kamení jest železo a z jejíchž hor budeš těžiti měď.  
10. A budeš jísti a nasytíš se a blahořečiti budeš Hospodinu, Bohu 
svému, za zemi krásnou, kterou ti dal. 
11. Střež se, abys nezapomněl Hospodina, Boha svého, že bys neostříhal 
příkazů jeho a práv jeho a ustanovení jeho, která přikazuji tobě dnes,  
12. aby - když by ses najedl a nasytil a domy krásné bys vystavěl a (v 
nich) bydlel,  
13. a skot tvůj a brav tvůj se rozmnožil a stříbro a zlato se ti množilo a 
všechno,, co máš, se množilo -  
14. se nepozdvihlo srdce tvé a (ty) bys zapomněl na Hospodina, Boha 
svého, jenž tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví,  
15. a vedl tě pouští velikou a hroznou, kde (jsou) hadi páliví a štíři a (kde 
je) vyprahlý kraj a není vody, jenž vyvedl ti vodu z křemence skalního, 
16. jenž té krmil manou v poušti, kterou neznali otcové tvoji, aby tě 
zkrušil a aby tě zkusil, aby nakonec tobě dobře učinil,  
17. a (řekl) bys ve svém srdci: "Moje síla a moc mé ruky způsobila mi 
toto jmění,"  
18. nýbrž pamatuj na Hospodina, Boha svého, neboť on (to) jesty jenž ti 
dává sílu způsobit jmění, aby utvrdil smlouvu svou, kterou s přísahou 
učinil s otci tvými, jak tomu jest dnešního dne. 

 hz< hq'ceb' al{ ^l.g>r;w> ^yl,['me ht'l.b' al{ ^t.l'm.fi 4 

`hn"v' ~y[iB'r>a; 
 hw"hy> AnB.-ta, vyai rSey:y> rv,a]K; yKi ^b,b'l.-~[i T'[.d;y"w> 5 

`&'r,S.y:m. ^yh,l{a/ 
 wyk'r'd>Bi tk,l,l' ^yh,l{a/ hw"hy> twOc.mi-ta, T'r>m;v'w> 6 

`Atao ha'r>yIl.W 
 ylex]n: #r,a, hb'Aj #r,a,-la, ^a]ybim. ^yh,l{a/ hw"hy> yKi 7 

`rh'b'W h['q.BiB; ~yaic.yO tmohot.W tnOy"[] ~yIm' 
 !m,v, tyzE-#r,a, !AMrIw> hn"aet.W !p,g<w> hr'[of.W hJ'xi #r,a, 8 

`vb'd>W 
 rs;x.t,-al{ ~x,l, HB'-lk;aTo tnUKes.mib. al{ rv,a] #r,a, 9 

`tv,xon> bcox.T; h'yr,r'h]meW lz<r>b; h'yn<b'a] rv,a] #r,a, HB' lKo 
 #r,a'h'-l[; ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, T'k.r;beW T'[.b'f'w> T'l.k;a'w> 10 

`%l'-!t;n" rv,a] hb'Joh; 
 rmov. yTil.bil. ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, xK;v.Ti-!P, ^l. rm,V'hi 11 

`~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] wyt'Qoxuw> wyj'P'v.miW wyt'wOc.mi 
`T'b.v'y"w> hn<b.Ti ~ybiAj ~yTib'W T'[.b'f'w> lk;aTo-!P, 12 

 lkow> %L'-hB,r>yI bh'z"w> @s,k,w> !yUB.r>yI ^n>acow> ^r>q'b.W 13 

`hB,r>yI ^l.-rv,a] 
 ^a]yciAMh; ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, T'x.k;v'w> ^b,b'l. ~r'w> 14 

`~ydIb'[] tyBemi ~yIr;c.mi #r,a,me 
 br'q.[;w> @r'f' vx'n" ar'ANh;w> ldoG"h; rB'd>MiB; ^k]yliAMh; 15 

`vymiL'x;h; rWCmi ~yIm; ^l. ayciAMh; ~yIm'-!yae rv,a] !AaM'ciw> 
 ![;m;l. ^yt,boa] !W[d>y"-al{ rv,a] rB'd>MiB; !m' ^l.kia]M;h; 16 

`^t,yrIx]a;B. ^b.jiyhel. ^t,Son: ![;m;l.W ^t.NO[; 
 lyIx;h;-ta, yli hf'[' ydIy" ~c,[ow> yxiKo ^b,b'l.Bi T'r>m;a'w> 17 

`hZ<h; 
 x;Ko ^l. !teNOh; aWh yKi ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, T'r>k;z"w> 18 
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učinil s otci tvými, jak tomu jest dnešního dne. 
19. Zapomeneš - li však na Hospodina, Boha svéhor a budeš - li choditi 
za jinými bohy a jim sloužit a klaněti se jim: tak osvědčuji proti vám 
dnes, že zhynutím zahynete.  
20. Jako národové, jimž dá Hospodin zahynouti před vámi, tak zahynete 
za to, že nechcete poslouchati hlasu Hospodina, Boha svého. 

 

Kapitola devátá 

1. Slyš Jisraeli, ty táhneš dnes přes Jarden, abys vešel, dědičně ovládl 
národy větší a mocnější tebe, města veliká a opevněná (až) k nebi,  
2. lid veliký a vysokého (vzrůstu), syny Anakovců, o nichž víš a slyšel 
jsi (praviti): "Kdo obstojí před syny Anakovými?"  
3. Tak věz dnes, že Hospodin, Bůh tvůj, on táhne před tebou, oheň 
sžírající, on je vyhladí a on je pokoří před tebou, že vyženeš je a zničíš je 
rychle, jak mluvil Hospodin (k) tobě. 
4. Neříkej v srdci svém, až je zapudí Hospodin, Bůh tvůj, před tebou řka: 
Pro mou rozšafnost přivedl mne Hospodin, abych zaujal zemi tuto!", 
když přece pro jejich špatnost vyhání Hospodin národy tyto před tebou. 
5. Nikoli pro rozšafnost tvou a poctivost srdce tvého přicházíš, abys 
zaujal zemi jejich, nýbrž pro špatnost národů těchto vyhání je Hospodin, 
Bůh tvůj, před tebou a aby splnil slovo, které přísahou slíbil Hospodin 
otcům tvým Abrahamovi, Jicchakovi a Jakobovi.  
6. Tak věz, že nikoli pro rozšafnost tvou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě 
tuto krásnou zemi, abys ji zaujal, neboť lid tvrdošíjný jsi ty. 
7. Pomni, nezapomeň, jak jsi rozzlobil Hospodina, Boha svého, v poušti; 
ode dne, kdy jsi vytáhl ze země egyptské, až jste přišli na místo toto, 
vzpurní jste byli proti Hospodinu.  

 [B;v.nI-rv,a] AtyrIB.-ta, ~yqih' ![;m;l. lyIx' tAf[]l; 
@ `hZ<h; ~AYK; ^yt,boa]l; 

 T'k.l;h'w> ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, xK;v.Ti x;kov'-~ai hy"h'w> 19 

 ~h,l' t'ywIx]T;v.hiw> ~T'd>b;[]w: ~yrIxea] ~yhil{a/ yrex]a; 
`!WdbeaTo dboa' yKi ~AYh; ~k,b' ytido[ih; 

 bq,[e !Wdbeato !Ke ~k,ynEP.mi dybia]m; hw"hy> rv,a] ~yIAGK; 20 

@ `~k,yhel{a/ hw"hy> lAqB. !W[m.v.ti al{ 
 

 
 ~AYh; rbe[o hT'a; laer'f.yI [m;v. WTT Deuteronomy 9:1 

 &'M,mi ~ymicu[]w: ~ylidoG> ~yIAG tv,r,l' abol' !Der>Y:h;-ta, 
`~yIm'V'B; trocub.W tl{doG> ~yrI[' 

 hT'a;w> T'[.d;y" hT'a; rv,a] ~yqin"[] ynEB. ~r'w" lAdG"-~[; 2 

`qn"[] ynEB. ynEp.li bCey:t.yI ymi T'[.m;v' 
 vae ^yn<p'l. rbe[oh'-aWh ^yh,l{a/ hw"hy> yKi ~AYh; T'[.d;y"w> 3 

 ~T'v.r;Ahw> ^yn<p'l. ~[eynIk.y: aWhw> ~deymiv.y: aWh hl'k.ao 
`%l' hw"hy> rB,DI rv,a]K; rhem; ~T'd>b;a;h;w> 

 ^yn<p'L.mi ~t'ao ^yh,l{a/ hw"hy> @doh]B; ^b.b'l.Bi rm;aTo-la; 4 

 taZOh; #r,a'h'-ta, tv,r,l' hw"hy> ynIa;ybih/ ytiq'd>ciB. rmoale 
`^yn<P'mi ~v'yrIAm hw"hy> hL,aeh' ~yIAGh; t[;v.rIb.W 

 tv,r,l' ab' hT'a; ^b.b'l. rv,yOb.W ^t.q'd>cib. al{ 5 

 ^yh,l{a/ hw"hy> hL,aeh' ~yIAGh; t[;v.rIB. yKi ~c'r>a;-ta, 
 [B;v.nI rv,a] rb'D'h;-ta, ~yqih' ![;m;l.W ^yn<P'mi ~v'yrIAm 

`bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. ^yt,boa]l; hw"hy> 
 ^l. !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> ^t.q'd>cib. al{ yKi T'[.d;y"w> 6 

 @r,[o-hveq.-~[; yKi HT'v.rIl. taZOh; hb'AJh; #r,a'h'-ta, 
`hT'a' 

 ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, T'p.c;q.hi-rv,a] tae xK;v.Ti-la; rkoz> 7 
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vzpurní jste byli proti Hospodinu.  
8. A na Chorebu rozzlobili jste Hospodina, i rozhněval se Hospodin na 
vás, aby vás vyhladil,  
9. když jsem vystoupil na horu, abych přijal desky kamenné, desky 
smlouvy, kterou učinil Hospodin s vámi, tu pobyl jsem na hoře čtyřicet 
dní a čtyřicet nocí - chleba jsem nejedl a vody nepil -  
10. a Hospodin mně dal dvě desky kamenné, psané prstem Božím, a na 
nich byla všechna slova, která mluvil Hospodin s vámi na hoře ze středu 
ohně o dni shromáždění.  
11. A ke konci čtyřiceti dní a čtyřiceti nocí dal mně Hospodin dvě desky 
kamenné, desky smlouvy.  
12. A Hospodin pravil ke mně: "Vstaň, sestup rychle odtud, neboť 
pokazil se lid tvůj, který jsi vyvedl z Egypta, sesli rychle s cesty, kterou 
jsi jim přikázal, učinili si litou (modlu)."  
13. A Hospodin pravil ke mně řka: "Viděl jsem lid tento, a hle, lid 
tvrdošíjný to jest.  
14. Nech mne, ať je vyhladím a setru jméno jejich zpod nebes a učiním 
tebe národem mocnějším a četnějším jich."  
15. Tu obrátil jsem se a sestoupil s hory, hora pak planula ohněm a dvě 
desky smlouvy byly na obou  rukou mých.    
16. Tu viděl jsem: Hle, zhřešili jste proti Hospodinu, Bohu svému, 
udělali jste sobě tele z litiny, sešli jste rychle s cesty, kterou vám 
Hospodin přikázal.  
17. I uchopil jsem (ty) dvě desky, odhodil jsem je s obou rukou svých a 
rozbil je před očima vašima.  
18. Pak vrhl jsem se před Hospodina, jako po prvé, čtyřicet dní a čtyřicet 
nocí - chleba jsem nejedl a vody jsem nepil - pro všechen hřích váš, 
kterým jste zhřešili konajíce, co zlé jest v očích Hospodinových, abyste 
ho popudili.  

 ~yIr;c.mi #r,a,me t'ac'y"-rv,a] ~AYh;-!mil. rB'd>MiB; 
`hw"hy>-~[i ~t,yyIh/ ~yrIm.m; hZ<h; ~AqM'h;-d[; ~k,a]Bo-d[; 

 ~k,B' hw"hy> @N:a;t.YIw: hw"hy>-ta, ~T,p.c;q.hi brexob.W 8 

`~k,t.a, dymiv.h;l. 
 tyrIB.h; txoWl ~ynIb'a]h' txoWl tx;q;l' hr'h'h' ytil{[]B; 9 

 ~Ay ~y[iB'r>a; rh'B' bveaew" ~k,M'[i hw"hy> tr;K'-rv,a] 
`ytiytiv' al{ ~yIm;W yTil.k;a' al{ ~x,l, hl'y>l; ~y[iB'r>a;w> 
 ~ybituK. ~ynIb'a]h' txoWl ynEv.-ta, yl;ae hw"hy> !TeYIw: 10 

 rB,DI rv,a] ~yrIb'D>h;-lk'K. ~h,yle[]w: ~yhil{a/ [B;c.a,B. 
`lh'Q'h; ~AyB. vaeh' %ATmi rh'B' ~k,M'[i hw"hy> 

 hw"hy> !t;n" hl'y>l' ~y[iB'r>a;w> ~Ay ~y[iB'r>a; #Qemi yhiy>w: 11 

`tyrIB.h; tAxlu ~ynIb'a]h' txolu ynEv.-ta, yl;ae 
 ^M.[; txevi yKi hZ<mi rhem; dre ~Wq yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 12 

 ~tiyWIci rv,a] %r,D,h;-!mi rhem; Wrs' ~yIr'c.Mimi t'aceAh rv,a] 
`hk'Sem; ~h,l' Wf[' 

 hNEhiw> hZ<h; ~['h'-ta, ytiyair' rmoale yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 13 

`aWh @r,[o-hveq.-~[; 
 tx;T;mi ~m'v.-ta, hx,m.a,w> ~deymiv.a;w> yNIM,mi @r,h, 14 

`WNM,mi br'w" ~Wc['-yAgl. ^t.Aa hf,[/a,w> ~yIm'V'h; 
 txolu ynEv.W vaeB' r[eBo rh'h'w> rh'h'-!mi dreaew" !p,aew" 15 

`yd'y" yTev. l[; tyrIB.h; 
 ~k,l' ~t,yfi[] ~k,yhel{a/ hw"hyl; ~t,aj'x] hNEhiw> ar,aew" 16 

 hw"hy> hW"ci-rv,a] %r,D,h;-!mi rhem; ~T,r>s; hk'Sem; lg<[e 
`~k,t.a, 

 yd'y" yTev. l[;me ~keliv.a;w" txoLuh; ynEv.Bi fPot.a,w" 17 

`~k,ynEy[el. ~reB.v;a]w" 
 ~y[iB'r>a;w> ~Ay ~y[iB'r>a; hn"voarIK' hw"hy> ynEp.li lP;n:t.a,w" 18 

 l[; ytiytiv' al{ ~yIm;W yTil.k;a' al{ ~x,l, hl'y>l; 
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kterým jste zhřešili konajíce, co zlé jest v očích Hospodinových, abyste 
ho popudili.  
19. Neboť bál jsem se hněvu a zlosti, kterou se rozzlobil Hospodin na 
vás, aby vás vyhladil. A Hospodin vyslyšel mne i tentokráte.  
20. Také na Aharona se Hospodin velmi rozhněval, chtěje ho vyhladit. 
Tu modlil jsem se také za Aharona toho času.  
21. (Dílo) hříchu vašeho však, které jste byli učinili, (totiž) tele, vzal 
jsem a spálil je ohněm, roztloukl je a rozetřel dobře, až zjemnělo v prach, 
a hodil prach jeho do potoka, jenž stéká s hory. 
22. Též v Tabéře a v Mase a v Kibrot hataava zlobili jste Hospodina.  
23. A když vás poslal Hospodin z Kádeš Barney řka: "Táhněte vzhůru a 
zaujměte zemi, kterou jsem vám dal," vzdorovali jste výroku Hospodina, 
Boha svého, a nevěřili jste mu a neuposlechli hlasu jeho.  
24. Vzpurní byli jste proti Hospodinu ode dne, co vás znám.  
25. Tu vrhl jsem se před Hospodina čtyřicet dní a čtyřicet nocí, za nichž 
jsem (tehdy) uvrhnuv se (ležel), neboť řekl Hospodin, že vás vyhladí,  
26. a modlil jsem se k Hospodinu a pravil: "Pane Bože, nezkaz lid svůj a 
dědictví své, který jsi vykoupil velikostí svou, který jsi vyvedl z Egypta 
rukou silnou.  
27. Rozpomeň se na služebníky své, na Abrahama, na Jicchaka a na 
Jakoba, neobracej se k zatvrzelosti tohoto lidu a nepravosti jeho a 
prohřešení jeho,  
28. aby neřekli v zemi, z níž jsi nás vyvedl: "Protože nebyl s to Hospodin 
uvésti je do země, o níž k nim mluvil, a protože je měl v nenávisti, 
vyvedl je, aby je usmrtil na poušti."  
29. A oni jsou přece lid tvůj a úděl tvůj, který jsi vyvedl silou velikou 
svou a paží vztaženou svou." 

 hw"hy> ynEy[eB. [r;h' tAf[]l; ~t,aj'x] rv,a] ~k,t.aJ;x;-lK' 
`Asy[ik.h;l. 

 hw"hy> @c;q' rv,a] hm'xeh;w> @a;h' ynEP.mi yTir>gOy" yKi 19 

 ~[;P;B; ~G: yl;ae hw"hy> [m;v.YIw: ~k,t.a, dymiv.h;l. ~k,yle[] 
`awhih; 

 lLeP;t.a,w" Adymiv.h;l. daom. hw"hy> @N:a;t.hi !roh]a;b.W 20 

`awhih; t[eB' !roh]a; d[;B.-~G: 
 yTix.q;l' lg<[eh'-ta, ~t,yfi[]-rv,a] ~k,t.aJ;x;-ta,w> 21 

 qD;-rv,a] d[; bjeyhe !Axj' Atao tKoa,w" vaeB' Atao @rof.a,w" 
`rh'h'-!mi dreYOh; lx;N:h;-la, Arp'[]-ta, %liv.a;w" rp'['l. 

 ~t,yyIh/ ~ypiciq.m; hw"a]T;h; trob.qib.W hS'm;b.W hr'[eb.t;b.W 22 

`hw"hy>-ta, 
 Wvr>W Wl[] rmoale [;nEr>B; vdeQ'mi ~k,t.a, hw"hy> x;l{v.biW 23 

 hw"hy> yPi-ta, Wrm.T;w: ~k,l' yTit;n" rv,a] #r,a'h'-ta, 
`AlqoB. ~T,[.m;v. al{w> Al ~T,n>m;a/h, al{w> ~k,yhel{a/ 
`~k,t.a, yTi[.D; ~AYmi hw"hy>-~[i ~t,yyIh/ ~yrIm.m; 24 

 ~y[iB'r>a;-ta,w> ~AYh; ~y[iB'r>a; tae hw"hy> ynEp.li lP;n:t.a,w" 25 

`~k,t.a, dymiv.h;l. hw"hy> rm;a'-yKi yTil.P'n:t.hi rv,a] hl'y>L;h; 
 txev.T;-la; hwIhy> yn"doa] rm;aow" hw"hy>-la, lLeP;t.a,w" 26 

 t'aceAh-rv,a] ^l,d>g"B. t'ydIP' rv,a] ^t.l'x]n:w> ^M.[; 
`hq'z"x] dy"B. ~yIr;c.Mimi 

 !p,Te-la; bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. ^yd,b'[]l; rkoz> 27 

`AtaJ'x;-la,w> A[v.rI-la,w> hZ<h; ~['h' yviq.-la, 
 tl,koy> yliB.mi ~V'mi Wnt'aceAh rv,a] #r,a'h' Wrm.ayO-!P, 28 

 Ata'n>FimiW ~h,l' rB,DI-rv,a] #r,a'h'-la, ~a'ybih]l; hw"hy> 
`rB'd>MiB; ~t'mih]l; ~a'yciAh ~t'Aa 

 ldoG"h; ^x]koB. t'aceAh rv,a] ^t,l'x]n:w> ^M.[; ~hew> 29 

@ `hy"WjN>h; ^[]roz>biW 
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Kapitola desátá 

1. Toho času pravil Hospodin ke mně: "Vytesej si dvě desky kamenné, 
jako (byly) první, a vystup ke mně na horu a udělej sobě dřevěnou 
schránku. 2. A (já) napíši na desky slova, která byla na deskách prvních, 
jež jsi rozbil, a vložíš je do (té) schránky."  
3. Tu udělal jsem schránku ze dřeva akátového a vytesal dvě desky 
kamenné, jako (byly) první, a vystoupil jsem na horu se dvěma deskami 
ve své ruce.  
4. A (On) napsal na desky týž nápis, jaký byl první, desatero slov, která 
mluvil Hospodin k vám na hoře ze středu ohně o dni shromáždění; a 
Hospodin mně je (pře)dal.  
5. Pak obrátil jsem se a sestoupil s hory a vložil desky do schránky, 
kterou jsem udělal, i zůstaly tam, jak mně byl přikázal Hospodin. 
6. A synové Jisraele táhli z Beerot-Benej-Jaakan do Mosery. Tam zemřel 
Aharon a byl tam pohřben a službu kněžskou konal Eleazar, syn jeho na 
jeho místě.  
7. Odtud táhli do Gudgody a z Gudgody do Jotbaty, krajiny vodních 
potoků.  
8. Toho času oddělil Hospodin kmen Levi, aby nosil schránku smlouvy 
Hospodinovy, stál před Hospodinem k jeho službě a žehnal jménem jeho 
až do dnešního dne.  
9. Proto nedostalo se Levímu dílu ani údělu s bratry jeho, Hospodin jest 
úděl jeho, jak byl Hospodin, Bůh tvůj, mluvil k němu,  
10. Já pak zůstal na hoře jako prve, čtyřicet dní a čtyřicet nocí i vyslyšel 
mne Hospodin i tentokráte, nechtěl Hospodin zkaziti tebe.  
11. A Hospodin pravil ke mně: " Vzhůru, jdi, táhna před lidem, aby vešli 
a zaujali zemi, o které jsem přísahou slíbil otcům jejich, že jim ji dám." 
 

 
 

 yl;ae hw"hy> rm;a' awhih; t[eB' WTT Deuteronomy 10:1 

 hr'h'h' yl;ae hle[]w: ~ynIvoarIK' ~ynIb'a] txoWl-ynEv. ^l.-ls'P. 
`#[e !Ara] ^L. t'yfi['w> 

 txoLuh;-l[; Wyh' rv,a] ~yrIb'D>h;-ta, txoLuh;-l[; bTok.a,w> 2 

`!Ara'B' ~T'm.f;w> T'r>B;vi rv,a] ~ynIvoarIh' 
 ~ynIb'a] txolu-ynEv. lsop.a,w" ~yJivi yce[] !Ara] f[;a;w" 3 

`ydIy"B. txoLuh; ynEv.W hr'h'h' l[;a;w" ~ynIvoarIK' 
 tr,f,[] tae !AvarIh' bT'k.MiK; txoLuh;-l[; bTok.YIw: 4 

 vaeh' %ATmi rh'B' ~k,ylea] hw"hy> rB,DI rv,a] ~yrIb'D>h; 
`yl'ae hw"hy> ~nET.YIw: lh'Q'h; ~AyB. 

 rv,a] !Ara'B' txoLuh;-ta, ~fia'w" rh'h'-!mi dreaew" !p,aew" 5 

`hw"hy> ynIW:ci rv,a]K; ~v' Wyh.YIw: ytiyfi[' 
 tme ~v' hr'seAm !q'[]y:-ynEB. troaeB.mi W[s.n" laer'f.yI ynEb.W 6 

`wyT'x.T; AnB. rz"['l.a, !hek;y>w: ~v' rbeQ'YIw: !roh]a; 
 ylex]n: #r,a, ht'b'j.y" hd'GOd>GUh;-!miW hd'GOd>GUh; W[s.n" ~V'mi 7 

`~yIm' 
 tafel' ywILeh; jb,ve-ta, hw"hy> lyDIb.hi awhih; t[eB' 8 

 %reb'l.W Atr>v'l. hw"hy> ynEp.li dmo[]l; hw"hy>-tyrIB. !Ara]-ta, 
`hZ<h; ~AYh; d[; Amv.Bi 

 hw"hy> wyx'a,-~[i hl'x]n:w> ql,xe ywIlel. hy"h'-al{ !Ke-l[; 9 

`Al ^yh,l{a/ hw"hy> rB,DI rv,a]K; Atl'x]n: aWh 
 ~Ay ~y[iB'r>a; ~ynIvoarIh' ~ymiY"K; rh'b' yTid>m;[' ykinOa'w> 10 

 awhih; ~[;P;B; ~G: yl;ae hw"hy> [m;v.YIw: hl'y>l' ~y[iB'r>a;w> 
`^t,yxiv.h; hw"hy> hb'a'-al{ 

 Waboy"w> ~['h' ynEp.li [S;m;l. %le ~Wq yl;ae hw"hy> rm,aYOw: 11 

@ `~h,l' ttel' ~t'boa]l; yTi[.B;v.nI-rv,a] #r,a'h'-ta, Wvr>yIw> 
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12. A nyní, Jisraeli, co Hospodin, Bůh tvůj, žádá od tebe, než aby ses bál 
Hospodina, Boha svého, kráčel po všech jeho cestách a miloval ho a 
sloužil Hospodinu, Bohu svému, celým srdcem svým a celou duší svou, 
13. ostříhal příkazů Hospodina a ustanovení jeho, která já tobě přikazuji 
dnes, aby ti bylo dobře. 14. Hle, Hospodina, Boha tvého, jest nebe a 
nebesa nebes, země a všechno, co na ní jest,  
15. však toliko k otcům tvým lnul Hospodin, aby je miloval a vyvolil 
símě jejich po nich, (totiž) vás, ze všech národů, jak (tomu jest) dnešního 
dne.  
16. Obřežte tedy předkožku srdce svého a šíje své už nezatvrzujte.  
17. Neboť Hospodin, Bůh váš, on jest Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, 
silný a hrozný, který neohlíží se na osobu a nepřijímá úplatku;  
18. jenž zjednává právo sirotku a vdově a miluje cizince, dávaje mu 
chléb a šat.  
19. Milujte tedy (i vy) cizince, neboť cizinci byli jste v zemi egyptské. 
20. Hospodina, Boha svého, budeš se báti, jemu sloužiti a jeho se držeti a 
ve jménu jeho přísahati.  
21. On jest sláva tvá a on jest Bůh tvůj, který s tebou učinil věci veliké a 
hrozné tyto, které viděly oči tvé.  
22; (Počtem) sedmdesáti osob sestoupili otcové tvoji do Egypta a nyní 
učinil tě Hospodin, Bůh tvůj, četným jako hvězdy nebeské. 

 

Kapitola jedenáct 

1. Milovati budeš Hospodina, Boha svého, a opatrovat opatření jeho a 
ustanovení jeho a práva jeho a příkazy jeho po všechny dni.  

 yKi %M'[ime laevo ^yh,l{a/ hw"hy> hm' laer'f.yI hT'[;w> 12 

 wyk'r'D>-lk'B. tk,l,l' ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, ha'r>yIl.-~ai 
 ^b.b'l.-lk'B. ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, dbo[]l;w> Atao hb'h]a;l.W 

`^v,p.n:-lk'b.W 
 ^W>c;m. ykinOa' rv,a] wyt'Qoxu-ta,w> hw"hy> twOc.mi-ta, rmov.li 13 

`%l' bAjl. ~AYh; 
 #r,a'h' ~yIm'V'h; ymev.W ~yIm;V'h; ^yh,l{a/ hw"hyl; !he 14 

`HB'-rv,a]-lk'w> 
 rx;b.YIw: ~t'Aa hb'h]a;l. hw"hy> qv;x' ^yt,boa]B; qr; 15 

`hZ<h; ~AYK; ~yMi[;h'-lK'mi ~k,B' ~h,yrex]a; ~['r>z:B. 
`dA[ Wvq.t; al{ ~k,P.r>['w> ~k,b.b;l. tl;r>[' tae ~T,l.m;W 16 

 ynEdoa]w: ~yhil{a/h' yhel{a/ aWh ~k,yhel{a/ hw"hy> yKi 17 

 ~ynIp' aF'yI-al{ rv,a] ar'ANh;w> rBoGIh; ldoG"h; laeh' ~ynIdoa]h' 
`dx;vo xQ;yI al{w> 

 ~x,l, Al tt,l' rGE bheaow> hn"m'l.a;w> ~Aty" jP;v.mi hf,[o 18 

`hl'm.fiw> 
`~yIr'c.mi #r,a,B. ~t,yyIh/ ~yrIgE-yKi rGEh;-ta, ~T,b.h;a]w: 19 
 qB'd>ti AbW dbo[]t; Atao ar'yTi ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, 20 

`[;beV'Ti Amv.biW 
 ^T.ai hf'['-rv,a] ^yh,l{a/ aWhw> ^t.L'hit. aWh 21 

`^yn<y[e War' rv,a] hL,aeh' taor'ANh;-ta,w> tl{doG>h;-ta, 
 ^m.f' hT'[;w> hm'y>r'c.mi ^yt,boa] Wdr>y" vp,n< ~y[ib.viB. 22 

`brol' ~yIm;V'h; ybek.AkK. ^yh,l{a/ hw"hy> 
:  

 
 T'r>m;v'w> ^yh,l{a/ hw"hy> tae T'b.h;a'w> WTT Deuteronomy 11:1 

`~ymiY"h;-lK' wyt'wOc.miW wyj'P'v.miW wyt'Qoxuw> ATr>m;v.mi 
 W[d>y"-al{ rv,a] ~k,ynEB.-ta, al{ yKi ~AYh; ~T,[.d;ywI 2 
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2. A poznejte dnes, - neboť ne(mluvím) s dětmi vašimi, kteří nepoznali a 
kteří neviděli - kázeň Hospodina, Boha vašeho, velikost jeho, ruku jeho 
silnou a paži jeho vztaženou 
3. a znamení jeho a činy jeho, které učinil ve středu Egypta faraónovi, 
králi egyptskému, a veškeré zemi jeho,  
4. a co učinil vojsku egyptskému, koním jeho a vozům jeho, když je 
zaplavil vodami moře Rákosového, když vás honili a Hospodin je zničil 
až do tohoto dne,  
5. a co učinil vám na poušti, až jste přišli k místu tomuto,  
6. a co učinil Datanovi a Abiramovi, synům Eliaba, syna Reubena, když 
otevřela země tlamu svou a pohltila je a domy jejich a stany jejich a 
všechnu bytost v jejich sledu, ve středu celého Jisraele.  
7. Neboť na vlastní oči jste viděli všechno veliké dílo Hospodinovo, 
které učinil.  
8. Ostříhejte tedy všeho příkazu, který přikazuji tobě dnes, abyste se stali 
silnými a vešli a zaujali zemi, do níž táhnete, abyste ji zaujali,  
9. a abyste dlouho žili na půdě, již přísahou slíbil Hospodin otcům vašim, 
že ji dá jim a semenu jejjch, zemi, plynoucí mlékem a strdím.  
10. Neboť země, do níž vcházíš, abys ji zaujal, není jako země egyptská, 
z níž jste vytáhli, v níž seješ símě své a již nohou svou zavlažuješ jako 
zahradu zelinářskou;  
11. nýbrž země, kamž táhnete, byste ji zaujali, jest země hor a údolí, z 
deště nebeského pije vodu,  
12. země, o niž Hospodin, Bůh tvůj, pečuje: vždy jsou oči Hospodina, 
Boha tvého, (upřeny) na ni od počátku roku až do konce roku. 
13. I stane se, když poslušně poslouchati budete příkazů mých, které já 
přikazuji vám dnes, abyste milovali Hospodina, Boha svého, a sloužili 
mu celým srdcem svým a celou duší svou,  

 Ald>G"-ta, ~k,yhel{a/ hw"hy> rs;Wm-ta, War'-al{ rv,a]w: 
`hy"WjN>h; A[roz>W hq'z"x]h; Ady"-ta, 

 ~yIr'c.mi %AtB. hf'[' rv,a] wyf'[]m;-ta,w> wyt'toao-ta,w> 3 

`Acr>a;-lk'l.W ~yIr;c.mi-%l,m, h[or>p;l. 
 @ycihe rv,a] ABk.rIl.W wys'Wsl. ~yIr;c.mi lyxel. hf'[' rv,a]w: 4 

 ~deB.a;y>w: ~k,yrex]a; ~p'd>r'B. ~h,ynEP.-l[; @Ws-~y: yme-ta, 
`hZ<h; ~AYh; d[; hw"hy> 

`hZ<h; ~AqM'h;-d[; ~k,a]Bo-d[; rB'd>MiB; ~k,l' hf'[' rv,a]w: 5 
 !beWar>-!B, ba'ylia/ ynEB. ~r'ybia]l;w> !t'd'l. hf'[' rv,a]w: 6 

 ~h,yTeB'-ta,w> ~[el'b.Tiw: h'yPi-ta, #r,a'h' ht'c.P' rv,a] 
 br,q,B. ~h,yleg>r;B. rv,a] ~Wqy>h;-lK' taew> ~h,yleh\a'-ta,w> 

`laer'f.yI-lK' 
 rv,a] ldoG"h; hw"hy> hfe[]m;-lK'-ta, taoroh' ~k,ynEy[e yKi 7 

`hf'[' 
 ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] hw"c.Mih;-lK'-ta, ~T,r>m;v.W 8 

 ~T,a; rv,a] #r,a'h'-ta, ~T,v.rIywI ~t,ab'W Wqz>x,T, ![;m;l. 
`HT'v.rIl. hM'v' ~yrIb.[o 

 hw"hy> [B;v.nI rv,a] hm'd'a]h'-l[; ~ymiy" WkyrIa]T; ![;m;l.W 9 

s `vb'd>W bl'x' tb;z" #r,a, ~['r>z:l.W ~h,l' ttel' ~k,yteboa]l; 
 #r,a,k. al{ HT'v.rIl. hM'v'-ab' hT'a; rv,a] #r,a'h' yKi 10 

 ^[]r>z:-ta, [r;z>Ti rv,a] ~V'mi ~t,ac'y> rv,a] awhi ~yIr;c.mi 
`qr'Y"h; !g:K. ^l.g>r;b. t'yqiv.hiw> 

 ~yrIh' #r,a, HT'v.rIl. hM'v' ~yrIb.[o ~T,a; rv,a] #r,a'h'w> 11 

`~yIM'-hT,v.Ti ~yIm;V'h; rj;m.li t[oq'b.W 
 hw"hy> ynEy[e dymiT' Ht'ao vreDo ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] #r,a, 12 

s `hn"v' tyrIx]a; d[;w> hn"V'h; tyvireme HB' ^yh,l{a/ 
 hW<c;m. ykinOa' rv,a] yt;wOc.mi-la, W[m.v.Ti [;mov'-~ai hy"h'w> 13 

 Adb.['l.W ~k,yhel{a/ hw"hy>-ta, hb'h]a;l. ~AYh; ~k,t.a, 
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mu celým srdcem svým a celou duší svou,  
14. tak dám déšť země vaší v (pravý) čas jeho, ranní a pozdní, a budeš 
sklízet obilí své a mošt svůj a olej svůj.  
15. A dám trávu na poli pro dobytek tvůj a (ty) budeš jíst a nasytíš se. 
16. Střežte se, aby nebylo omámeno srdce vaše a vy jste sešli a sloužili 
bohům jiným a klaněli se jim.  
17. Pak by vzplanul hněv Hospodinův proti vám a on bránil by nebi, aby 
nebylo deště, a půda by nedala úrodu svou; a (vy) byste zmizeli rychle se 
země krásné, kterou Hospodin vám dává.  
18. Vložte tedy tato slova moje na srdce své a duši svou a přivažte je 
jako znamení na ruku svou a nechť jsou čelním páskem mezi očima 
tvýma;  
19. a učte jim děti své, mluvíce o nich, když sedíš v domě svém a kráčíš 
po cestě, uléháš a vstáváš,  
20. a napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své,  
21. aby byly rozmnoženy dni vaše a dni dětí vašich na půdě, kterou 
přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim, že jim ji dá, pokud (trvají) 
nebesa nad zemí. 
22. Neboť jestliže bedlivě ostříhati budete všeho příkazu tohoto, který já 
přikazuji vám, abyste jej konali: milovati Hospodina, Boha svého, 
kráčeti po všech cestách jeho a držeti se ho,  
23. tak vypudí Hospodin všechny národy tyto před vámi a ovládnete 
národy větší a mocnější vás.  
24. Každé místo, kamž vstoupí spodek nohy vaší, bude vaše, od pouště a 
Lebanonu, od "Řeky", řeky Peratu až k západnímu moři bude územím 
vaším.  
25. Neobstojí před vámi nikdo, strach a bázeň před vámi dá Hospodin, 
Bůh váš, na celou zemi, po které budete chodit, jak byl mluvil k vám. 

`~k,v.p.n:-lk'b.W ~k,b.b;l.-lk'B. 
 T'p.s;a'w> vAql.m;W hr,Ay AT[iB. ~k,c.r>a;-rj;m. yTit;n"w> 14 

`^r,h'c.yIw> ^v.roytiw> ^n<g"d> 
`T'[.b'f'w> T'l.k;a'w> ^T,m.h,b.li ^d>f'B. bf,[e yTit;n"w> 15 

 ~T,d>b;[]w: ~T,r>s;w> ~k,b.b;l. hT,p.yI !P, ~k,l' Wrm.V'hi 16 

`~h,l' ~t,ywIx]T;v.hiw> ~yrIxea] ~yhil{a/ 
 hy<h.yI-al{w> ~yIm;V'h;-ta, rc;['w> ~k,B' hw"hy>-@a; hr'x'w> 17 

 hr'hem. ~T,d>b;a]w: Hl'Wby>-ta, !Teti al{ hm'd'a]h'w> rj'm' 
`~k,l' !tenO hw"hy> rv,a] hb'Joh; #r,a'h' l[;me 

 ~k,v.p.n:-l[;w> ~k,b.b;l.-l[; hL,ae yr;b'D>-ta, ~T,m.f;w> 18 

 !yBe tpoj'Ajl. Wyh'w> ~k,d>y<-l[; tAal. ~t'ao ~T,r>v;q.W 
`~k,ynEy[e 

 ^T.b.viB. ~B' rBed;l. ~k,ynEB.-ta, ~t'ao ~T,d>M;liw> 19 

`^m,Wqb.W ^B.k.v'b.W %r,D,b; ^T.k.l,b.W ^t,ybeB. 
`^yr,['v.biW ^t,yBe tAzWzm.-l[; ~T'b.t;k.W 20 

 rv,a] hm'd'a]h' l[; ~k,ynEb. ymeywI ~k,ymey> WBr>yI ![;m;l. 21 

 ~yIm;V'h; ymeyKi ~h,l' ttel' ~k,yteboa]l; hw"hy> [B;v.nI 
s `#r,a'h'-l[; 

 rv,a] taZOh; hw"c.Mih;-lK'-ta, !Wrm.v.Ti rmov'-~ai yKi 22 

 ~k,yhel{a/ hw"hy>-ta, hb'h]a;l. Ht'fo[]l; ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' 
`Ab-hq'b.d'l.W wyk'r'D>-lk'B. tk,l,l' 

 ~k,ynEp.Limi hL,aeh' ~yIAGh;-lK'-ta, hw"hy> vyrIAhw> 23 

`~K,mi ~ymicu[]w: ~ylidoG> ~yIAG ~T,v.rIywI 
 hy<h.yI ~k,l' AB ~k,l.g>r;-@K; %rod>Ti rv,a] ~AqM'h;-lK' 24 

 ~Y"h; d[;w> tr'P.-rh;n> rh'N"h;-!mi !Anb'L.h;w> rB'd>Mih;-!mi 
`~k,l.buG> hy<h.yI !Arx]a;h' 

 hw"hy> !TeyI ~k,a]r;AmW ~k,D>x.P; ~k,ynEp.Bi vyai bCey:t.yI-al{ 25 

 rv,a]K; Hb'-Wkr>d>Ti rv,a] #r,a'h'-lk' ynEP.-l[; ~k,yhel{a/ 
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Bůh váš, na celou zemi, po které budete chodit, jak byl mluvil k vám. 
26. Hleď, předkládám vám dnes žehnání a zlořečení.  
27. Žehnání, budete-li poslouchati příkazů Hospodina, Boha svého, které 
vám dnes přikazuji,  
28. a zlořečení, nebudete-li poslouchati příkazů Hospodina, Boha svého, 
a sejdete-li s cesty, kterou vám přikazuji dnes, chodíce za jinými bohy, 
kterých neznáte. 
29. A stane se, až tě přivede Hospodin, Bůh tvůj, do země, do níž 
přicházíš, abys ji zaujal, dáš požehnání na hoře Gerizim a zlořečení na 
hoře Ebal.  
30. Jsouť ty přece za Jardenem, za cestou k západu slunce, v zemi 
Kenánského, jenž sídlí ve stepi naproti Gil-galu u dubu Morého.  
31. Neboť vy táhnete přes Jarden, abyste vešli, abyste zaujali zemi, 
kterou Hospodin, Bůh váš, vám dává, a (vy) ji zaujmete a budete v ní 
bydlet.  
32. Tak konejte bedlivě všechna ustanovení a práva, která vám dnes 
předkládám. 

Kapitola dvanáctá 

1. To jsou ustanovení a práva, která budete bedlivě konati v zemi, kterou 
Hospodin, Bůh otců tvých, dává tobě, abys ji zaujal po všechny dni, po 
které žijete na půdě.  
2. Zničením zničíte všechna místa, kdež sloužili národové, jichž (zemi) 
zaujmete, bohům svým na horách vysokých a pahorcích a pod každým 
zeleným stromem.  
3. Zboříte oltáře jejich a rozbijete jejich sloupy a (posvátné) stromy 
jejich spálíte ohněm a tesané (modly) bohů jejich porazíte a vyhladíte 
jméno jejich s místa toho. 

s `~k,l' rB,DI 
`hl'l'q.W hk'r'B. ~AYh; ~k,ynEp.li !tenO ykinOa' haer> 26 

 ~k,yhel{a/ hw"hy> twOc.mi-la, W[m.v.Ti rv,a] hk'r'B.h;-ta, 27 

`~AYh; ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' rv,a] 
 ~k,yhel{a/ hw"hy> twOc.mi-la, W[m.v.ti al{-~ai hl'l'Q.h;w> 28 

 tk,l,l' ~AYh; ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' rv,a] %r,D,h;-!mi ~T,r>s;w> 
s `~T,[.d;y>-al{ rv,a] ~yrIxea] ~yhil{a/ yrex]a; 

 hT'a;-rv,a] #r,a'h'-la, ^yh,l{a/ hw"hy> ^a]ybiy> yKi hy"h'w> 29 

 ~yzIrIG> rh;-l[; hk'r'B.h;-ta, hT't;n"w> HT'v.rIl. hM'v'-ab' 
`lb'y[e rh;-l[; hl'l'Q.h;-ta,w> 

 vm,V,h; aAbm. %r,D, yrex]a; !Der>Y:h; rb,[eB. hM'he-al{h] 30 

 ynEAlae lc,ae lG"l.GIh; lWm hb'r'[]B' bveYOh; ynI[]n:K.h; #r,a,B. 
`hr,mo 

 #r,a'h'-ta, tv,r,l' abol' !Der>Y:h;-ta, ~yrIb.[o ~T,a; yKi 31 

 Ht'ao ~T,v.rIywI ~k,l' !tenO ~k,yhel{a/ hw"hy>-rv,a] 
`HB'-~T,b.v;ywI 

 ~yjiP'v.Mih;-ta,w> ~yQixuh;-lK' tae tAf[]l; ~T,r>m;v.W 32 

`~AYh; ~k,ynEp.li !tenO ykinOa' rv,a] 
 

 
 rv,a] ~yjiP'v.Mih;w> ~yQixuh; hL,ae WTT Deuteronomy 12:1 

 ^yt,boa] yhel{a/ hw"hy> !t;n" rv,a] #r,a'B' tAf[]l; !Wrm.v.Ti 
`hm'd'a]h'-l[; ~yYIx; ~T,a;-rv,a] ~ymiY"h;-lK' HT'v.rIl. ^l. 

 ~yIAGh; ~v'-Wdb.[' rv,a] tAmqoM.h;-lK'-ta, !WdB.a;T. dBea; 2 

 ~yrIh'h,-l[; ~h,yhel{a/-ta, ~t'ao ~yvir>yO ~T,a; rv,a] 
`!n"[]r; #[e-lK' tx;t;w> tA[b'G>h;-l[;w> ~ymir'h' 

 ~h,yrevea]w: ~t'boCem;-ta, ~T,r>B;viw> ~t'xoBz>mi-ta, ~T,c.T;nIw> 3 

 ~T,d>B;aiw> !W[Deg:T. ~h,yhel{a/ yleysip.W vaeB' !Wpr>f.Ti 
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4. Neučiníte tak Hospodinu, Bohu svému,  
5. nýbrž místo, které vyvolí Hospodin, Bůh váš, ze všech kmenů vašich, 
aby tam vložil jméno své, sídlo jeho budete vyhledávat a tam budeš 
choditi  
6. a tam přinášeti budete celooběti své a oběti (hodů) svých a desátky své 
a dary ruky své a sliby své a (dobrovolná) věnování svá a prvorozence 
skotu svého a bravu svého.  
7. A tam budete jísti před Hospodinem, Bohem svým, a radovati se 
budete vy a domácí lidé vaši ze všeho výtěžku, jímž požehnal tobě 
Hospodin, Bůh tvůj. 
8. Nesmíte činiti všechno to, jak my dnes zde činíme, každý všechno, co 
se mu zdá správným býti.  
9. Neboť nepřišli jste dosud ke klidu a údělu, který Hospodin, Bůh tvůj, 
dává tobě.  
10. Až však překročíte Jarden a bydleti budete v zemi, kterou Hospodin, 
Bůh váš, vám udílí, a (až) vám dá klid ode všech nepřátel vašich vůkol a 
budete bezpečně bydleti,  
11. pak staň se: Místo, které vyvolí Hospodin, Bůh váš, aby tam dal 
sídliti jménu svému, (bude jediným), kamž přinášeti budete všechno, co 
vám přikazuji; celooběti své a oběti (hodů) svých, desátky své a dary 
pozdvižení ruky své a všechny vybrané sliby své, které slíbíte 
Hospodinu.  
12. A budete se radovati před Hospodinem, Bohem svým, vy a synové 
vaši a dcery vaše a služebníci vaši a služebnice vaše a levita, který je v 
branách vašich, neboť on nemá dílu ani (dědičného) údělu s vámi.  
13. Střež se, abys neobětoval celooběti své na každém místě, které 
uvidíš,  
14. nýbrž na místě, které vyvolí Hospodin v jednom z kmenů tvých, tam 
obětovati budeš celooběti své a tam učiníš vše, co přikazuji tobě.  

`aWhh; ~AqM'h;-!mi ~m'v.-ta, 
`~k,yhel{a/ hw"hyl; !Ke !Wf[]t;-al{ 4 

 ~k,yhel{a/ hw"hy> rx;b.yI-rv,a] ~AqM'h;-la,-~ai yKi 5 

 t'ab'W Wvr>d>ti Ank.vil. ~v' Amv.-ta, ~Wfl' ~k,yjeb.vi-lK'mi 
`hM'v' 

 ~k,yterof.[.m; taew> ~k,yxeb.zIw> ~k,ytel{[o hM'v' ~t,abeh]w: 6 

 trokob.W ~k,ytebod>nIw> ~k,yred>nIw> ~k,d>y< tm;WrT. taew> 
`~k,n>acow> ~k,r>q;B. 

 lkoB. ~T,x.m;f.W ~k,yhel{a/ hw"hy> ynEp.li ~v'-~T,l.k;a]w: 7 

`^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r;Be rv,a] ~k,yTeb'W ~T,a; ~k,d>y< xl;v.mi 
 vyai ~AYh; hPo ~yfi[o Wnx.n:a] rv,a] lkoK. !Wf[]t; al{ 8 

`wyn"y[eB. rv'Y"h;-lK' 
 hl'x]N:h;-la,w> hx'WnM.h;-la, hT'['-d[; ~t,aB'-al{ yKi 9 

`%l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] 
 hw"hy>-rv,a] #r,a'B' ~T,b.v;ywI !Der>Y:h;-ta, ~T,r>b;[]w: 10 

 ~k,ybey>ao-lK'mi ~k,l' x;ynIhew> ~k,t.a, lyxin>m; ~k,yhel{a/ 
`xj;B,-~T,b.v;ywI bybiS'mi 

 !Kev;l. AB ~k,yhel{a/ hw"hy> rx;b.yI-rv,a] ~AqM'h; hy"h'w> 11 

 ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' rv,a]-lK' tae Waybit' hM'v' ~v' Amv. 
 lkow> ~k,d>y< tm;rut.W ~k,yterof.[.m; ~k,yxeb.zIw> ~k,ytel{A[ 

`hw"hyl; WrD>Ti rv,a] ~k,yred>nI rx;b.mi 
 ~k,ynEb.W ~T,a; ~k,yhel{a/ hw"hy> ynEp.li ~T,x.m;f.W 12 

 ~k,yre[]v;B. rv,a] ywILeh;w> ~k,ytehom.a;w> ~k,ydeb.[;w> ~k,ytenOb.W 
`~k,T.ai hl'x]n:w> ql,xe Al !yae yKi 

`ha,r>Ti rv,a] ~Aqm'-lk'B. ^yt,l{[o hl,[]T;-!P, ^l. rm,V'hi 13 
 ~v' ^yj,b'v. dx;a;B. hw"hy> rx;b.yI-rv,a] ~AqM'B;-~ai yKi 14 

`&'W<c;m. ykinOa' rv,a] lKo hf,[]T; ~v'w> ^yt,l{[o hl,[]T; 
 tK;r>biK. rf'b' T'l.k;a'w> xB;z>Ti ^v.p.n: tW:a;-lk'B. qr; 15 
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15. Můžeš však zcela podle své chuti porážeti a jísti maso dle požehnání 
Hospodina, Boha svého, které tobě dal ve všech branách tvých, nečistý a 
čistý mohou je jísti jako srnce a jako jelena.  
16. Krve toliko jísti nebudete, na zemi ji vyleješ jako vodu. 
17. Nesmíš jísti v branách svých desátek obilí svého, ani moštu svého, 
ani moku olejného svého, ani prvorozenců skotu svého a bravu svého, 
ani zaslíbených obětí, které slíbíš, ani dobrovolných věnování svých, ani 
darů ruky své,  
18. nýbrž před Hospodinem, Bohem svým, budeš je jísti, na místě, které 
vyvolí Hospodin, Bůh tvůj, ty a syn tvůj a dcera tvá a služebník tvůj a 
služka tvá a levita, který je v branách tvých, a budeš se radovati před 
Hospodinem, Bohem svým, ze všeho výtěžku ruky své.  
19. Střež se, abys neopustil levitu po všechny dni, (jež žiješ) na půdě své. 
20. Když rozšíří Hospodin, Bůh tvůj, pomezí tvét jak byl mluvil k tobě, a 
(ty) řekneš: "Chtěl bych jísti maso," neboť touží duše tvá jísti maso, 
zcela dle libosti duše své můžeš jísti maso.  
21. Bude-li místo, které zvolí Hospodin, Bůh tvůj, aby tam vložil jméno 
své, daleko od tebe, můžeš porážeti ze skotu svého a z bravu svého, které 
ti Hospodin dal, (tak) jak jsem ti přikázal, a budeš jísti v branách svých 
zcela dle libosti duše své.  
22. Však jako jídávají srnce a jelena, tak smíte je jísti, nečistý a čistý 
spolu je mohou jíst.  
23. Toliko buď pevný, abys nejedl krve, neboť krev jest duše, a nebudeš 
jísti duši s masem.  
24. Nebudeš ji jísti, na zemi ji vyliješ jako vodu.  
25. Nebudeš ji jísti, aby bylo dobře tobě a dětem tvým po tobě, když 
budeš konati, co je správné v očích Hospodinových.  
26. Jen svatodary své, kteréž bys měl, a (dary) slibů svých naložíš a 
přijdeš k místu, které zvolí Hospodin.  

 ameJ'h; ^yr,['v.-lk'B. ^l.-!t;n" rv,a] ^yh,l{a/ hw"hy> 
`lY"a;k'w> ybiC.K; WNl,k.ayO rAhJ'h;w> 

`~yIM'K; WNk,P.v.Ti #r,a'h'-l[; Wlkeato al{ ~D'h; qr; 16 
 ^v.roytiw> ^n>g"D> rf;[.m; ^yr,['v.Bi lkoa/l, lk;Wt-al{ 17 

 rDoTi rv,a] ^yr,d'n>-lk'w> ^n<acow> ^r>q'B. trokob.W ^r,h'c.yIw> 
`^d,y" tm;Wrt.W ^yt,bod>nIw> 

 rv,a] ~AqM'B; WNl,k.aTo ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li-~ai yKi 18 

 ^D>b.[;w> ^T,biW ^n>biW hT'a; AB ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI 
 hw"hy> ynEp.li T'x.m;f'w> ^yr,['v.Bi rv,a] ywILeh;w> ^t,m'a]w: 

`^d,y" xl;v.mi lkoB. ^yh,l{a/ 
 `^t,m'd>a;-l[; ^ym,y"-lK' ywILeh;-ta, bzO[]T;-!P, ^l. rm,V'hi 19 

s 
 %l'-rB,DI rv,a]K; ^l.WbG>-ta, ^yh,l{a/ hw"hy> byxir>y:-yKi 20 

 rf'B' lkoa/l, ^v.p.n: hW<a;t.-yKi rf'b' hl'k.ao T'r>m;a'w> 
`rf'B' lk;aTo ^v.p.n: tW:a;-lk'B. 

 ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] ~AqM'h; ^M.mi qx;r>yI-yKi 21 

 hw"hy> !t;n" rv,a] ^n>aComiW ^r>q'B.mi T'x.b;z"w> ~v' Amv. ~Wfl' 
`^v,p.n: tW:a; lkoB. ^yr,['v.Bi T'l.k;a'w> ^tiyWIci rv,a]K; ^l. 

 WNl,k.aTo !Ke lY"a;h'-ta,w> ybiC.h;-ta, lkea'yE rv,a]K; %a; 22 

`WNl,k.ayO wD'x.y: rAhJ'h;w> ameJ'h; 
 vp,N"h; aWh ~D'h; yKi ~D'h; lkoa] yTil.bil. qz:x] qr; 23 

`rf'B'h;-~[i vp,N<h; lk;ato-al{w> 
`~yIM'K; WNk,P.v.Ti #r,a'h'-l[; WNl,k.aTo al{ 24 

 ^yr,x]a; ^yn<b'l.W ^l. bj;yyI ![;m;l. WNl,k.aTo al{ 25 

`hw"hy> ynEy[eB. rv'Y"h; hf,[]t;-yKi 
 t'ab'W aF'Ti ^yr,d'n>W ^l. Wyh.yI-rv,a] ^yv,d'q' qr; 26 

`hw"hy> rx;b.yI-rv,a] ~AqM'h;-la, 
 ^yh,l{a/ hw"hy> xB;z>mi-l[; ~D'h;w> rf'B'h; ^yt,l{[o t'yfi['w> 27 
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27. A připravíš celooběti své: maso a krev na oltáři Hospodina, Boha 
svého a krev obětí (hodů) tvých budiž vylita na oltáři Hospodina, Boha 
tvého, maso však smíš jísti.  
28. Ostříhej a poslouchej všech slov těch, která tobě přikazuji, aby bylo 
dobře tobě a dětem tvým po tobě na věky, když učiníš, (co je) dobré a 
správné v očích Hospodina, Boha tvého.  
29.   Až vyplení Hospodin, Bůh tvůj, před tebou národy, k nimž 
přicházíš, abys je ovládl, a ovládneš je a budeš v jejich zemi bydleti,  
30. střež se, abys neuvázl v osidle, (chodě) za nimi, když by už byli před 
tebou vyhlazeni, a aby ses nedožadoval bohů jejich říkaje: "Jak tito 
národové sloužili bohům těmto? Tak chci i já činiti!"  
31. Neučiníš tak Hospodinu, Bohu svému, neboť všechno, co má 
Hospodin, Bůh tvůj, v ošklivosti, co nenávidí, činili bohům svým, ba i 
syny své a dcery své spalují ohněm (ke cti) bohů svých. 

Kapitola třináctá 

1. Všechno, co vám přikazuji, bedlivě konati budete, ničeho k tomu 
nepřidáš, aniž co z toho ujmeš. 
2. Vyvstane-li ve středu tvém prorok nebo a udá tobě znamení nebo 
zázrak  
3. a dostaví-li se znamení a zázrak, o němž k tobě mluvil řka: "Pojďme 
za bohy cizími, kterých neznáš, a služme jim!",  
4. neposlechneš slov proroka toho nebo snílka snů toho, neboť zkouší 
vás Hospodin, Bůh váš, aby poznal, zdali (vskutku) milujete Hospodina, 
Boha svého, celým srdcem svým a celou duší svou.  
5. Hospodina, Boha svého, budete následovat a budete ho míti ve zbožné 
úctě a příkazů jeho ostříhati a hlasu jeho poslouchati a jemu sloužiti a k 
němu lnouti.  
6. Onen prorok však nebo snílek snů usmrcen budiž, neboť mluvil 
zvrácenost o Hospodinu, Bohu vašem, - který vás vyvedl ze země 
egyptské a vykoupil té z domu otroctví, - aby tě svedl s cesty, po které 
kráčeti přikázal tobě Hospodin, Bůh tvůj; a tak vypleníš zlo ze svého 
středu. 

 rf'B'h;w> ^yh,l{a/ hw"hy> xB;z>mi-l[; %peV'yI ^yx,b'z>-~d;w> 
`lkeaTo 

 ykinOa' rv,a] hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae T'[.m;v'w> rmov. 28 

 yKi ~l'A[-d[; ^yr,x]a; ^yn<b'l.W ^l. bj;yyI ![;m;l. &'W<c;m. 
s `^yh,l{a/ hw"hy> ynEy[eB. rv'Y"h;w> bAJh; hf,[]t; 

 hT'a; rv,a] ~yIAGh;-ta, ^yh,l{a/ hw"hy> tyrIk.y:-yKi 29 

 T'b.v;y"w> ~t'ao T'v.r;y"w> ^yn<P'mi ~t'Aa tv,r,l' hM'v'-ab' 
`~c'r>a;B. 

 ^yn<P'mi ~d'm.V'hi yrex]a; ~h,yrex]a; vqeN"Ti-!P, ^l. rm,V'hi 30 

 ~yIAGh; Wdb.[;y: hk'yae rmoale ~h,yhel{ale vrod>Ti-!p,W 
`ynIa'-~G: !Ke-hf,[/a,w> ~h,yhel{a/-ta, hL,aeh' 

 hw"hy> tb;[]AT-lK' yKi ^yh,l{a/ hw"hyl; !ke hf,[]t;-al{ 31 

 ~h,ynEB.-ta, ~g: yKi ~h,yhel{ale Wf[' anEf' rv,a] 
`~h,yhel{ale vaeb' Wpr>f.yI ~h,ytenOB.-ta,w> 

 
  

 hW<c;m. ykinOa' rv,a] rb'D'h;-lK' tae WTT Deuteronomy 13:1 

 [r;g>ti al{w> wyl'[' @seto-al{ tAf[]l; Wrm.v.ti Atao ~k,t.a, 
@ `WNM,mi 

 ^yl,ae !t;n"w> ~Alx] ~lexo Aa aybin" ^B.r>qiB. ~Wqy"-yKi 2 

`tpeAm Aa tAa 
 hk'l.nE rmoale ^yl,ae rB,DI-rv,a] tpeAMh;w> tAah' ab'W 3 

`~deb.['n"w> ~T'[.d;y>-al{ rv,a] ~yrIxea] ~yhil{a/ yrex]a; 
 ~leAx-la, Aa aWhh; aybiN"h; yreb.DI-la, [m;v.ti al{ 4 

 t[;d;l' ~k,t.a, ~k,yhel{a/ hw"hy> hS,n:m. yKi aWhh; ~Alx]h; 
 ~k,b.b;l.-lk'B. ~k,yhel{a/ hw"hy>-ta, ~ybih]ao ~k,v.yIh] 

`~k,v.p.n:-lk'b.W 
 wyt'wOc.mi-ta,w> War'yti Ataow> WkleTe ~k,yhel{a/ hw"hy> yrex]a; 5 
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zvrácenost o Hospodinu, Bohu vašem, - který vás vyvedl ze země 
egyptské a vykoupil té z domu otroctví, - aby tě svedl s cesty, po které 
kráčeti přikázal tobě Hospodin, Bůh tvůj; a tak vypleníš zlo ze svého 
středu. 
7. Jestliže by tě potají lákal bratr tvůj, syn matky tvé, nebo syn tvůj 
anebo dcera tvá nebo žena lůna tvého anebo druh tvůj, který je ti milý 
jako duše tvoje říkaje: "Pojďme a služme bohům cizím" - kterých jsi 
neznal ani ty ani otcové tvoji -  
8. z bohů národů, kteří jsou kolem vás, blízko od tebe nebo daleko od 
tebe, od (jednoho) konce země až do (druhého) konce země,  
9. tedy nepovol mu a neposlouchej ho a neustrne se oko tvé nad ním a 
nesmiluješ se a nebudeš ho krýti,  
10. nýbrž ubiješ, zabiješ ho, ruka tvá budiž první proti němu, aby ho 
usmrtila a ruka všeho lidu potom.  
11. A zaházíš ho kamením, aby zemřel, neboť chtěl odvrátiti tebe od 
Hospodina, Boha tvého, který tě vyvedl ze země egyptské, z domu 
otroctví.  
12. A celý Jisrael ať (o tom) slyší a ať se bojí a ať nečiní už ve středu 
tvém (ničeho) tak špatného. 
13. Budeš-li slyšet o některém z měst, které Hospodin, Bůh tvůj, dává 
tobě, abys tam bydlel, že říkají:  
14. Vyšli muži nešlechetní ze středu tvého, svedli obyvatele svého města 
řkouce: "Pojďme a služme bohům cizím, kterých neznáte!",  
15. tak budeš pátrati a zkoumati a přesně se vyptávat, a hle, (jest to) 
pravda, věc je jistá, stala se ohavnost tato ve středu tvém,  
16. pak ubiješ, pobiješ obyvatele města toho ostřím meče, učiníš klatbě 
propadlým je (město) a všechno, co v něm jest, a dobytek jeho (pobiješ) 
ostřím meče.  
17. Všechnu kořist z něho však nashromáždíš do středu ulice jeho; a 
spálíš zcela ohněm město a všechnu kořist z něho pro Hospodina, Boha 
svého, na věky budiž ssutinou; nebude nikdy více stavěno.  

`!WqB'd>ti AbW Wdbo[]t; Ataow> W[m'v.ti Alqob.W Wrmov.Ti 
 yKi tm'Wy aWhh; ~Alx]h; ~lexo Aa aWhh; aybiN"h;w> 6 

 #r,a,me ~k,t.a, ayciAMh; ~k,yhel{a/ hw"hy>-l[; hr's'-rB,dI 
 rv,a] %r,D,h;-!mi ^x]yDIh;l. ~ydIb'[] tyBemi ^d>Poh;w> ~yIr;c.mi 

`^B,r>Qimi [r'h' T'r>[;biW HB' tk,l,l' ^yh,l{a/ hw"hy> ^W>ci 
 tv,ae Aa ^T.bi-Aa ^n>bi-Aa ^M,ai-!b, ^yxia' ^t.ysiy> yKi 7 

 hk'l.nE rmoale rt,SeB; ^v.p.n:K. rv,a] ^[]re Aa ^q,yxe 
`^yt,boa]w: hT'a; T'[.d;y" al{ rv,a] ~yrIxea] ~yhil{a/ hd'b.[;n:w> 
 Aa ^yl,ae ~ybiroQ.h; ~k,yteboybis. rv,a] ~yMi[;h' yhel{a/me 8 

`#r,a'h' hceq.-d[;w> #r,a'h' hceq.mi &'M,mi ~yqixor>h' 
 ^n>y[e sAxt'-al{w> wyl'ae [m;v.ti al{w> Al hb,ato-al{ 9 

`wyl'[' hS,k;t.-al{w> lmox.t;-al{w> wyl'[' 
 Atymih]l; hn"AvarIb' AB-hy<h.Ti ^d>y" WNg<r>h;T; groh' yKi 10 

`hn"rox]a;B' ~['h'-lK' dy:w> 
 hw"hy> l[;me ^x]yDIh;l. vQebi yKi tmew" ~ynIb'a]b' ATl.q;s.W 11 

`~ydIb'[] tyBemi ~yIr;c.mi #r,a,me ^a]yciAMh; ^yh,l{a/ 
 rb'D'K; tAf[]l; WpsiAy-al{w> !War'yIw> W[m.v.yI laer'f.yI-lk'w> 12 

s `^B,r>qiB. hZ<h; [r'h' 
 ^l. !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] ^yr,[' tx;a;B. [m;v.ti-yKi 13 

`rmoale ~v' tb,v,l' 
 ybev.yO-ta, WxyDIY:w: ^B,r>Qimi l[;Y:lib.-ynEB. ~yvin"a] Wac.y" 14 

 rv,a] ~yrIxea] ~yhil{a/ hd'b.[;n:w> hk'l.nE rmoale ~r'y[i 
`~T,[.d;y>-al{ 

 !Akn" tm,a/ hNEhiw> bjeyhe T'l.a;v'w> T'r>q;x'w> T'v.r;d'w> 15 

`^B,r>qiB. taZOh; hb'[eATh; ht'f.[,n< rb'D'h; 
 br,x'-ypil. Îayhih;Ð ¿aWhh;À ry[ih' ybev.yO-ta, hK,t; hKeh; 16 

`br,x'-ypil. HT'm.h,B.-ta,w> HB'-rv,a]-lK'-ta,w> Ht'ao ~rex]h; 
 vaeb' T'p.r;f'w> Hb'xor> %AT-la, #Boq.Ti Hl'l'v.-lK'-ta,w> 17 
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spálíš zcela ohněm město a všechnu kořist z něho pro Hospodina, Boha 
svého, na věky budiž ssutinou; nebude nikdy více stavěno.  
18. A nezůstane lpěti v ruce tvé nic ze (statku) propadlého, aby upustil 
Hospodin od planoucího hněvu svého a udělil tobě milosrdenství a 
smiloval se nad tebou a rozmnožil tě, jak byl přísahou slíbil otcům tvým, 
19. když budeš poslouchati hlasu Hospodina, Boha svého, abys ostříhal 
všech příkazů jeho, které já přikazuji tobě dnes, abys činil, co jest 
správné v očích Hospodina, Boha tvého. 

Kapitola čtrnáctá 

1. Dítky jste Hospodinu, Bohu svému, neuděláte (si) zářezy a neučiníte 
lysinu mezi očima svýma nad mrtvým.  
2. Neboť lid svatý jsi Hospodinu, Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin, 
abys mu byl národem vlastním ze všech národů, kteří jsou na povrchu 
země. 
3. Nebudeš jísti nižádné věci ohavné!  
4. To jest dobytek, který smíte jíst: (dobytek) hovězí, ovci a kozu;  
5. jelena a srnce a daňka a kozorožce, antilopu "dišon" a tura stepního 
(teo) a kamzíka (zemer).  
6. A všechen dobytek, který má rozdělené kopyto a poltí (zcela) 
rozpoltěním obě kopyta a přežvýkavce mezi dobytkem, to smíte jísti. 
7. Avšak tyto nesmíte jísti z přežvýkavců a z těch, kteří mají kopyto 
zcela rozpoltěné: velblouda ani zajíce ani damana, neboť (sice) 
přežvykují, avšak kopyto rozdělené nemají, nečistými budou vám,  
8. ani vepře, neboť (ač) má kopyto rozdělené, nepřežvykuje (však), 
nečistým bude vám; nesmíte z masa jejich jísti a zdechliny jejich se 
dotýkat. 
9. Toto smíte jísti ze všeho, co jest ve vodě: Všechno, co má ploutev a 
šupiny, smíte jísti.  

 ht'y>h'w> ^yh,l{a/ hw"hyl; lyliK' Hl'l'v.-lK'-ta,w> ry[ih'-ta, 
`dA[ hn<B'ti al{ ~l'A[ lTe 

 bWvy" ![;m;l. ~r,xeh;-!mi hm'Wam. ^d>y"B. qB;d>yI-al{w> 18 

 ^B,r>hiw> ^m.x;rIw> ~ymix]r; ^l.-!t;n"w> APa; !Arx]me hw"hy> 
`^yt,boa]l; [B;v.nI rv,a]K; 

 rmov.li ^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. [m;v.ti yKi 19 

 rv'Y"h; tAf[]l; ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] wyt'wOc.mi-lK'-ta, 
s `^yh,l{a/ hw"hy> ynEy[eB. 

 
  

 al{ ~k,yhel{a/ hw"hyl; ~T,a; ~ynIB' WTT Deuteronomy 14:1 

`tmel' ~k,ynEy[e !yBe hx'r>q' Wmyfit'-al{w> Wdd>GOt.ti 
 hw"hy> rx;B' ^b.W ^yh,l{a/ hw"hyl; hT'a; vAdq' ~[; yKi 2 

 ynEP.-l[; rv,a] ~yMi[;h' lKomi hL'gUs. ~[;l. Al tAyh.li 
s `hm'd'a]h' 

`hb'[eAT-lK' lk;ato al{ 3 
`~yZI[i hfew> ~ybif'k. hfe rAv WlkeaTo rv,a] hm'heB.h; tazO 4 

`rm,z"w" Aat.W !voydIw> AQa;w> rWmx.y:w> ybic.W lY"a; 5 
 tAsr'p. yTev. [s;v, t[;s;vow> hs'r>P; ts,r,p.m; hm'heB.-lk'w> 6 

`WlkeaTo Ht'ao hm'heB.B; hr'GE tl;[]m; 
 yseyrIp.M;miW hr'GEh; yle[]M;mi Wlk.ato al{ hz<-ta, %a; 7 

 !p'V'h;-ta,w> tb,n<r>a;h'-ta,w> lm'G"h;-ta, h['WsV.h; hs'r>P;h; 
 ~he ~yaimej. WsyrIp.hi al{ hs'r>p;W hM'he hr'gE hle[]m;-yKi 

`~k,l' 
 amej' hr'gE al{w> aWh hs'r>P; syrIp.m;-yKi ryzIx]h;-ta,w> 8 

s `W[G"ti al{ ~t'l'b.nIb.W Wlkeato al{ ~r'f'B.mi ~k,l' aWh 
 ryPin:s. Al-rv,a] lKo ~yIM'B; rv,a] lKomi Wlk.aTo hz<-ta, 9 

`WlkeaTo tf,q,f.q;w> 
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10. Všechno však, co nemá ploutve ani šupiny, nesmíte jísti; to nečistým 
vám bude. 
11. Všechno ptactvo čisté smíte jísti.  
12. To však jest, co z nich nesmíte jísti: orla a orlosupa a orla mořského 
13. a luňáka a jestřába a supa podle (všelikého) druhu jeho  
14. a všechno plémě krkavčí podle druhu jeho;  
15. a pštrosa a kukačku a racka a sokola podle druhu jeho;  
16. a sýčka a výra a sovu;  
17. a pelikána a mrchožrouta a kormorána;  
18. a čápa a volavku dle druhu jejího a dudka a netopýra.  
19. Všechna poletavá havěť - nečistá (budiž) vám, nesmí býti pojídána. 
20. Všechno ptactvo čisté smíte jísti. 
21. Nebudete jísti žádné zdechliny, cizinci, který jest v branách tvých, 
můžeš ji dáti jísti nebo prodáš (ji) cizozemci, neboť lid svatý jsi 
Hospodinu, Bohu svému. Nebudeš vařiti kůzle v mléce jeho matky. 
22. Desátek budeš odváděti z veškeré úrody své setby, která přichází s 
pole tvého každoročně,  
23. a budeš jísti před Hospodinem, Bohem svým, na místě, které vyvolí, 
aby tam dal přebývati jménu svému, desátek obilí svého, moštu svého a 
oleje svého a prvorozence skotu svého a bravu svého, aby ses učil ve 
zbožné úctě míti Hospodina, Boha svého, po všechny dni. 
24. Bude-li ti však cesta (příliš) daleká, že bys (toho) nemohl donésti, 
neboť vzdáleno jest od tebe místo, které vyvolí Hospodin, Bůh tvůj, aby 
tam vložil jméno své, když požehná tobě Hospodin, Bůh tvůj,  
25. tak uložíš je v penězích a svážeš peníze (a vezmeš) do ruky své a 
půjdeš na místo, které vyvolí Hospodin, Bůh tvůj;  
26. a dáš peníze na všechno, co ti bude libo, na skot a na brav, na víno a 
opojný nápoj a na všechno, co si přeješ, a budeš jísti tam před 
Hospodinem, Bohem svým, a budeš se radovati ty i dům tvůj. 

 amej' Wlkeato al{ tf,q,f.q;w> ryPin:s. Al-!yae rv,a] lkow> 10 

s `~k,l' aWh 
`WlkeaTo hr'hoj. rAPci-lK' 11 

`hY"nIz>['h'w> sr,P,h;w> rv,N<h; ~h,me Wlk.ato-al{ rv,a] hz<w> 12 
`Hn"ymil. hY"D;h;w> hY"a;h'-ta,w> ha'r'h'w> 13 

`Anymil. bre[o-lK' taew> 14 
 #NEh;-ta,w> @x;V'h;-ta,w> sm'x.T;h;-ta,w> hn"[]Y:h; tB; taew> 15 

`WhnEymil. 
`tm,v'n>Tih;w> @Wvn>Y:h;-ta,w> sAKh;-ta, 16 
`%l'V'h;-ta,w> hm'x'r'h'-ta,w> ta'Q'h;w> 17 

`@Lej;[]h'w> tp;ykiWDh;w> Hn"ymil. hp'n"a]h'w> hd'ysix]h;w> 18 
`Wlkea'yE al{ ~k,l' aWh amej' @A[h' #r,v, lkow> 19 

`WlkeaTo rAhj' @A[-lK' 20 
 hN"n<T.Ti ^yr,['v.Bi-rv,a] rGEl; hl'ben>-lk' Wlk.ato al{ 21 

 hw"hyl; hT'a; vAdq' ~[; yKi yrIk.n"l. rkom' Aa Hl'k'a]w: 
@ `AMai blex]B; ydIG> lVeb;t.-al{ ^yh,l{a/ 

 hn"v' hd,F'h; aceYOh; ^[,r>z: ta;WbT.-lK' tae rFe[;T. rFe[; 22 

`hn"v' 
 !Kev;l. rx;b.yI-rv,a] ~AqM'B; ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li T'l.k;a'w> 23 

 ^r>q'B. trokob.W ^r,h'c.yIw> ^v.royTi ^n>g"D> rf;[.m; ~v' Amv. 
 ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, ha'r>yIl. dm;l.Ti ![;m;l. ^n<acow> 

`~ymiY"h;-lK' 
 qx;r>yI-yKi Ataef. lk;Wt al{ yKi %r,D,h; ^M.mi hB,r>yI-ykiw> 24 

 ~v' Amv. ~Wfl' ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] ~AqM'h; ^M.mi 
`^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r,b'y> yKi 

 T'k.l;h'w> ^d>y"B. @s,K,h; T'r>c;w> @s,K'B; hT't;n"w> 25 

`AB ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] ~AqM'h;-la, 
 !aCob;W rq'B'B; ^v.p.n: hW<a;T.-rv,a] lkoB. @s,K,h; hT't;n"w> 26 
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27. A levitu, který je v branách tvých, toho neopustíš, neboť nemá dílu 
ani údělu (dědičného) s tebou.  
28. Ke konci tříletí vyloučíš všechen desátek z úrody své tohoto roku a 
složíš jej v branách svých.  
29. I přijde levita, neboť nemá dílu ani údělu (dědičného) s tebou, a 
cizinec a sirotek a vdova, kteří jsou v branách tvých, a budou jísti a 
nasytí se, aby ti požehnal Hospodin, Bůh tvůj, ve všem konání ruky tvé, 
které konati budeš. 

 

Kapitola patnáctá 

1. Ke konci sedmiletí budeš slaviti (rok) prominutí. 
2. A to jest řád prominutí: Nechť promine každý věřitel, co půjčil rukou 
svou bližnímu svému, nechť nevymáhá na bližním svém a na bratru 
svém, neboť vyhlášeno jest prominutí (na počest) Hospodinu. 
3. Na cizozemce smíš naléhati, co však máš u bratra svého, (to) promine 
ruka tvá.  
4. Jenže nebude u tebe nuzný; neboť požehnáním žehnati bude tobě 
Hospodin v zemi, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě údělem 
(dědičným), abys ji zaujal,  
5. jen když poslušně poslouchati budeš hlasu Hospodina, Boha svého, 
abys bedlivě konal všechen příkaz tento, který já přikazuji tobě dnes.  
6. Ba, Hospodin, Bůh tvůj, požehná tobě, jak byl k tobě mluvil, a ty 
budeš půjčovat národům četným, sám však nebudeš si vypůjčovat, 
vládnouti budeš národům četným, tobě však nebudou vládnouti. 
7. Bude-li mezi vámi nuzný, některý z bratří tvých v některé z bran 
tvých, v zemi tvé, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě, nezatvrdíš srdce 
svého a nesevřeš ruky své před bratrem svým nuzným,  

 ~V' T'l.k;a'w> ^v,p.n: ^l.a'v.Ti rv,a] lkob.W rk'Veb;W !yIY:b;W 
`^t,ybeW hT'a; T'x.m;f'w> ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li 

 ql,xe Al !yae yKi WNb,z>[;t; al{ ^yr,['v.Bi-rv,a] ywILeh;w> 27 

s `%M'[i hl'x]n:w> 
 ^t.a'WbT. rf;[.m;-lK'-ta, ayciAT ~ynIv' vl{v' hceq.mi 28 

`^yr,['v.Bi T'x.N:hiw> awhih; hn"V'B; 
 rGEh;w> %M'[i hl'x]n:w> ql,xe Al-!yae yKi ywILeh; ab'W 29 

 ![;m;l. W[bef'w> Wlk.a'w> ^yr,['v.Bi rv,a] hn"m'l.a;h'w> ~AtY"h;w> 
s `hf,[]T; rv,a] ^d>y" hfe[]m;-lk'B. ^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r,b'y> 

 
 

 
`hJ'miv. hf,[]T; ~ynIv'-[b;v, #Qemi WTT Deuteronomy 15:1 

 rv,a] Ady" hVem; l[;B;-lK' jAmv' hJ'miV.h; rb;D> hz<w> 2 

 ar'q'-yKi wyxia'-ta,w> Wh[ere-ta, fGOyI-al{ Wh[ereB. hV,y: 
`hw"hyl; hJ'miv. 

`^d,y" jmev.T; ^yxia'-ta, ^l. hy<h.yI rv,a]w: fGOTi yrIk.N"h;-ta, 3 
 hw"hy> ^k.r,b'y> %reb'-yKi !Ayb.a, ^B.-hy<h.yI al{ yKi sp,a, 4 

`HT'v.rIl. hl'x]n: ^l.-!tenO ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] #r,a'B' 
 rmov.li ^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. [m;v.Ti [;Amv'-~ai qr; 5 

`~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] taZOh; hw"c.Mih;-lK'-ta, tAf[]l; 
 T'j.b;[]h;w> %l'-rB,DI rv,a]K; ^k.r;Be ^yh,l{a/ hw"hy>-yKi 6 

 ^b.W ~yBir; ~yIAgB. T'l.v;m'W jbo[]t; al{ hT'a;w> ~yBir; ~yIAG 
s `Wlvom.yI al{ 

 ^yr,['v. dx;a;B. ^yx,a; dx;a;me !Ayb.a, ^b. hy<h.yI-yKi 7 

 #Mea;t. al{ %l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] ^c.r>a;B. 
`!Ayb.a,h' ^yxia'me ^d>y"-ta, #Poq.ti al{w> ^b.b'l.-ta, 

 yDe WNj,ybi[]T; jbe[]h;w> Al ^d>y"-ta, xT;p.Ti x;top'-yKi 8 

`Al rs;x.y< rv,a] Arsox.m; 
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8. nýbrž ochotně otevřeš ruku svou jemu a půjčíš mu dostatečně podle 
potřeby jeho, kolik mu schází.  
9. Střež se, aby nebyla v srdci tvém myšlenka nešlechetná, že bys řekl: 
Blíží se rok sedmý, rok prominutí, a oko tvé (by hledělo) škaredě na 
bratra tvého nuzného a ty bys mu nedal a (on) by volal proti tobě k 
Hospodinu a (tak) by byl na tobě hřích.  
10. Ochotně mu dáš a srdce tvé nebude se mrzeti, když mu dáš, neboť 
pro to požehná tobě Hospodin, Bůh tvůj, ve všem konání tvém a ve všem 
podnikání ruky tvé.  
11. Neboť nebudou scházeti nuzní v nitru země, proto přikazuji tobě řka: 
Ochotně otevřeš ruku svou bratru svému, chudému svému a nuznému 
svému, v zemi 
své. 
12. Bude-li tobě prodán bratr tvůj, Hebrej nebo Hebrejka, (tak) bude ti 
sloužiti šest let, roku sedmého však propustíš ho od sebe na svobodu.  
13. A když ho na svobodu propustíš od sebe, nepropustíš ho s prázdnou, 
14. štědře naložíš mu z bravu svého a z mlatu svého a z lisu svého; (z 
toho) čímž požehnal tobě Hospodin, Bůh tvůj, dáš mu.  
15. A pamatuj, že jsi byl otrokem v zemi egyptské a že tě Hospodin, Bůh 
tvůj, vykoupil, proto já dnes přikazuji tobě věc tuto. 
16. Řekne-li však tobě: "Nechci odejít od tebe," protože miluje tebe a 
dům tvůj, že mu je dobře u tebe,  
17. tak vezmeš sídlo a prostrčíš je uchem jeho a do dveří a ať jest tvým 
služebníkem věčným, a tak učiníš i služebnici své.  
18. Nebude to za těžké v očích tvých, když ho musíš propustit od sebe na 
svobodu, neboť dvojnásobnou mzdu nádeníka vysloužil tobě, (za) šest let 
a Hospodin, Bůh tvůj, požehná tobě ve všem, co budeš konati. 
19. Každého prvorozeného samce, který se narodí ve skotu tvém a v 
bravu tvém, zasvětíš Hospodinu, Bohu svému, nebudeš pracovati 
prvorozencem hovězím svým a nebudeš stříhati prvorozence bravu 
svého.  

 rmoale l[;Y:lib. ^b.b'l.-~[i rb'd' hy<h.yI-!P, ^l. rm,V'hi 9 

 ^yxia'B. ^n>y[e h['r'w> hJ'miV.h; tn:v. [b;V,h;-tn:v. hb'r>q' 
 ^b. hy"h'w> hw"hy>-la, ^yl,[' ar'q'w> Al !Teti al{w> !Ayb.a,h' 

`aj.xe 
 ll;g>Bi yKi Al ^T.tiB. ^b.b'l. [r;yE-al{w> Al !TeTi !Atn" 10 

 lkob.W ^f,[]m;-lk'B. ^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r,b'y> hZ<h; rb'D'h; 
`^d,y" xl;v.mi 

 ^W>c;m. ykinOa' !Ke-l[; #r,a'h' br,Q,mi !Ayb.a, lD;x.y<-al{ yKi 11 

 ^n>yOb.a,l.W ^Y<nI[]l; ^yxia'l. ^d>y"-ta, xT;p.Ti x;toP' rmoale 
s `^c,r>a;B. 

 vve ^d>b'[]w: hY"rIb.[ih' Aa yrIb.[ih' ^yxia' ^l. rkeM'yI-yKi 12 

`%M'[ime yvip.x' WNx,L.v;T. t[iybiV.h; hn"V'b;W ~ynIv' 
`~q'yre WNx,L.v;t. al{ %M'[ime yvip.x' WNx,L.v;t.-ykiw> 13 

 rv,a] ^b,q.YImiW ^n>r>G"miW ^n>aComi Al qynI[]T; qynE[]h; 14 

`Al-!T,Ti ^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r;Be 
 hw"hy> ^D>p.YIw: ~yIr;c.mi #r,a,B. t'yyIh' db,[, yKi T'r>k;z"w> 15 

`~AYh; hZ<h; rb'D'h;-ta, ^W>c;m. ykinOa' !Ke-l[; ^yh,l{a/ 
 ^b.hea] yKi %M'[ime aceae al{ ^yl,ae rm;ayO-yKi hy"h'w> 16 

`%M'[i Al bAj-yKi ^t,yBe-ta,w> 
 ^l. hy"h'w> tl,D,b;W Anz>a'b. hT't;n"w> [;cer>M;h;-ta, T'x.q;l'w> 17 

`!Ke-hf,[]T; ^t.m'a]l; @a;w> ~l'A[ db,[, 
 yKi %M'[ime yvip.x' Atao ^x]Lev;B. ^n<y[eb. hv,q.yI-al{ 18 

 hw"hy> ^k.r;beW ~ynIv' vve ^d>b'[] rykif' rk;f. hn<v.mi 
@ `hf,[]T; rv,a] lkoB. ^yh,l{a/ 

 rk'Z"h; ^n>acob.W ^r>q'b.Bi dleW"yI rv,a] rAkB.h;-lK' 19 

 al{w> ^r,Av rkob.Bi dbo[]t; al{ ^yh,l{a/ hw"hyl; vyDIq.T; 
`^n<aco rAkB. zgOt' 
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prvorozencem hovězím svým a nebudeš stříhati prvorozence bravu 
svého.  
20. Před Hospodinem, Bohem svým, jísti jej budeš rok co rok na místě, 
které Hospodin vyvolí, ty a rodina tvá.  
21. Bude-li však na něm vada, že by byl kulhavý nebo slepý, jakákoliv 
vada zlá, nebudeš jej obětovati Hospodinu, Bohu svému.  
22. V branách svých smíš jej jísti, nečistý i čistý spolu, jako srnce a jako 
jelena.  
23. Jenom krve jeho nesmíš jísti, na zemi ji vyleješ jako vodu. 

Kapitola šestnáctá 
1. Ostříhej měsíce (klasů) Avivu, abys připravil pésach Hospodinu, Bohu 
svému, neboť v měsíci (klasů) Avivu vyvedl tě Hospodin, Bůh tvůj, z 
Egypta, v noci.  
2. A zařízneš pésach(ovou obět) Hospodinu, Bohu svému, brav a skot, na 
místě, které vyvolí Hospodin, aby tam dal přebývati jménu svému.  
3. Nesmíš jísti při ní nic kvašeného, sedm dní budeš k ní jísti (chleby) 
nekvašené, chléb nouze - neboť ve kvapu vytáhl jsi ze země egyptské - 
abys pamato val na den, kdy jsi vytáhl ze země egyptské, po všechny dni 
života svého.  
4. A nebude spatřen u tebe (žádný) kvas v celém území tvém sedm dní a 
z masa, které zařízneš o večeru prvního dne, nezůstane nic přes noc až do 
rána. 
5. Nesmíš zaříznouti pésach(ovou obět) v kterékoli bráně (osadě) tvé, 
kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě,  
6. nýbrž na místě, které vyvolí Hospodin, Bůh tvůj, aby tam dal 
přebývati jménu svému, tam zařízneš pésach(ovou obět) na večer, když 
zapadá slunce, v dobu, kdy vytáhl jsi z Egypta.  
7. A budeš ji péci a jísti na místě, které vyvolí Hospodin, Bůh tvůj, ráno 
pak můžeš se obrátit a jíti ke stanům svým.  
8. Šest dní budeš jísti (chleby) nekvašené a dne sedmého jest svátek 
shromáždění Hospodinu, Bohu tvému, nebudeš konati práci. 

~AqM'B; hn"v'b. hn"v' WNl,k]ato ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li 20 

`^t,ybeW hT'a; hw"hy> rx;b.yI-rv,a] 
 al{ [r' ~Wm lKo rWE[i Aa x;SePi ~Wm Ab hy<h.yI-ykiw> 21 

`^yh,l{a/ hw"hyl; WNx,B'z>ti 
`lY"a;k'w> ybiC.K; wD'x.y: rAhJ'h;w> ameJ'h; WNl,k]aTo ^yr,['v.Bi 22 
@ `~yIM'K; WNk,P.v.Ti #r,a'h'-l[; lkeato al{ AmD'-ta, qr; 23 

 
  
 

  
xs;P, t'yfi['w> bybia'h' vd,xo-ta, rAmv' WTT Deuteronomy 16:1 

 ^yh,l{a/ hw"hy> ^a]yciAh bybia'h' vd,xoB. yKi ^yh,l{a/ hw"hyl; 
`hl'y>l' ~yIr;c.Mimi 

 ~AqM'B; rq'b'W !aco ^yh,l{a/ hw"hyl; xs;P, T'x.b;z"w> 2 

`~v' Amv. !Kev;l. hw"hy> rx;b.yI-rv,a] 
 tACm; wyl'['-lk;aTo ~ymiy" t[;b.vi #mex' wyl'[' lk;ato-al{ 3 

 rKoz>Ti ![;m;l. ~yIr;c.mi #r,a,me t'ac'y" !AzP'xib. yKi ynI[o ~x,l, 
`^yY<x; ymey> lKo ~yIr;c.mi #r,a,me ^t.ace ~Ay-ta, 

 ~ymiy" t[;b.vi ^l.buG>-lk'B. raof. ^l. ha,r'yE-al{w> 4 

 !AvarIh' ~AYB; br,[,B' xB;z>Ti rv,a] rf'B'h;-!mi !yliy"-al{w> 
`rq,Bol; 

 hw"hy>-rv,a] ^yr,['v. dx;a;B. xs;P'h;-ta, x;Boz>li lk;Wt al{ 5 

`%l' !tenO ^yh,l{a/ 
 !Kev;l. ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI-rv,a] ~AqM'h;-la,-~ai yKi 6 

 d[eAm vm,V,h; aAbK. br,['B' xs;P,h;-ta, xB;z>Ti ~v' Amv. 
`~yIr'c.Mimi ^t.ace 

 AB ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] ~AqM'B; T'l.k;a'w> T'l.V;biW 7 

`^yl,h'aol. T'k.l;h'w> rq,Bob; t'ynIp'W 
 hw"hyl; tr,c,[] y[iybiV.h; ~AYb;W tACm; lk;aTo ~ymiy" tv,ve 8 
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9. Sedm týdnů počítati sobě budeš; od doby, kdy přiložíš srp k stojícímu 
obilí, počneš počítati sedm týdnů.  
10. Pak slaviti budeš svátek týdnů Hospodinu, Bohu svému, seč bude 
moci dobrovolně věnovati ruka tvá, to dáš, podle toho, jak tobě požehná 
Hospodin, Bůh tvůj.  
11. A veseliti se budeš před Hospodinem, Bohem svým, ty a syn tvůj a 
dcera tvá a služebník tvůj a služebnice tvá a levita, který jest v branách 
tvých, a cizinec a sirotek a vdova, kteří jsou ve středu tvém, na místě, 
které vyvolí Hospodin, Bůh tvůj, by tam dal přebývati jménu svému.  
12. A pamatuj, že otrokem jsi byl v Egyptě, protož bedlivě konej 
ustanovení tato. 
13. Svátek stanů (chat) slaviti si budeš sedm dní, když shromáždíš 
(úrodu) z mlatu svého a z lisovny své.  
14. A veseliti se budeš o svátku svém ty a syn tvůj a dcera tvá a 
služebník tvůj a služebnice tvá a levita a cizinec a sirotek a vdova, kteří 
jsou v branách tvých.  
15. Sedm dní slaviti budeš (svátek) Hospodinu, Bohu svému, na místě, 
které vyvolí Hospodin, neboť žehnati bude tobě Hospodin, Bůh tvůj, ve 
veškeré úrodě tvé a ve všem konání rukou tvých, a tak jen buď zcela 
vesel! 
16. Třikráte v roce ať se objeví všichni muži tvoji před tváří Hospodina, 
Boha tvého, na místě, které vyvolí: o svátku nekvašených chlebů a o 
svátku týdnů a o svátku stanů (chat) a nechť se neobjeví před tváří 
Hospodinovou s prázdnou,  
17. každý podle toho, co dáti může ruka jeho, podle požehnání 
Hospodina, Boha tvého, které udělil tobě. 
18. Soudce a dozorce dáš sobě ve všech branách svých, které Hospodin, 
Bůh tvůj, dává tobě, podle kmenů tvých, i budou souditi lid soudem 
spravedlivým.  
19. Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu straniti a nepřijmeš úplatek, 
neboť úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých. 
20. Spravedlivost, spravedlivost sledovati budeš, abys živ byl a zaujal 
zemi, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě. 

s `hk'al'm. hf,[]t; al{ ^yh,l{a/ 
 lxeT' hm'Q'B; vmer>x, lxeh'me %l'-rP's.Ti t[obuv' h['b.vi 9 

`tA[buv' h['b.vi rPos.li 
 ^d>y" tb;d>nI tS;mi ^yh,l{a/ hw"hyl; tA[buv' gx; t'yfi['w> 10 

`^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r,b'y> rv,a]K; !TeTi rv,a] 
 ^D>b.[;w> ^T,biW ^n>biW hT'a; ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li T'x.m;f'w> 11 

 hn"m'l.a;h'w> ~AtY"h;w> rGEh;w> ^yr,['v.Bi rv,a] ywILeh;w> ^t,m'a]w: 
 !Kev;l. ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] ~AqM'B; ^B,r>qiB. rv,a] 

`~v' Amv. 
 t'yfi['w> T'r>m;v'w> ~yIr'c.miB. t'yyIh' db,[,-yKi T'r>k;z"w> 12 

@ `hL,aeh' ~yQixuh;-ta, 
 ^n>r>G"mi ^P.s.a'B. ~ymiy" t[;b.vi ^l. hf,[]T; tKoSuh; gx; 13 

`^b,q.YImiW 
 ^t,m'a]w: ^D>b.[;w> ^T,biW ^n>biW hT'a; ^G<x;B. T'x.m;f'w> 14 

`^yr,['v.Bi rv,a] hn"m'l.a;h'w> ~AtY"h;w> rGEh;w> ywILeh;w> 
 rx;b.yI-rv,a] ~AqM'B; ^yh,l{a/ hw"hyl; gxoT' ~ymiy" t[;b.vi 15 

 lkob.W ^t.a'WbT. lkoB. ^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r,b'y> yKi hw"hy> 
`x;mef' %a; t'yyIh'w> ^yd,y" hfe[]m; 

 hw"hy> ynEP.-ta, ^r>Wkz>-lk' ha,r'yE hn"V'B; ~ymi['P. vAlv' 16 

 tA[buV'h; gx;b.W tACM;h; gx;B. rx'b.yI rv,a] ~AqM'B; ^yh,l{a/ 
`~q'yre hw"hy> ynEP.-ta, ha,r'yE al{w> tAKSuh; gx;b.W 

 rv,a] ^yh,l{a/ hw"hy> tK;r>biK. Ady" tn:T.m;K. vyai 17 

s `%l'-!t;n" 
 hw"hy> rv,a] ^yr,['v.-lk'B. ^l.-!T,Ti ~yrIj.vow> ~yjip.vo 18 

`qd,c,-jP;v.mi ~['h'-ta, Wjp.v'w> ^yj,b'v.li ^l. !tenO ^yh,l{a/ 
 yKi dx;vo xQ;ti-al{w> ~ynIP' ryKit; al{ jP'v.mi hJ,t;-al{ 19 

`~qiyDIc; yreb.DI @Les;ywI ~ymik'x] ynEy[e rWE[;y> dx;Voh; 
 #r,a'h'-ta, T'v.r;y"w> hy<x.Ti ![;m;l. @Dor>Ti qd,c, qd,c, 20 
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zemi, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě. 
21. Neštěpíš sobě ašeru (posvátný strom), (vůbec) nižádný strom u oltáře 
Hospodina, Boha svého, který sobě uděláš.  
22. Nepostavíš sobě (žádný) sloup, což nenávidí Hospodin, Bůh tvůj. 
 

Kapitola sedmnáctá 

1. Nebudeš obětovati Hospodinu, Bohu svému, vola nebo ovci, na nichž 
jest vada, jakákoliv zlá věc, neboť ohavnost jest to Hospodinu, Bohu 
tvému. 
2. Vyskytne-li se (někdo) ve středu tvém, v některé z bran tvých, které 
Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě - muž nebo žena - jenž činí, co zlé jest v 
očích Hospodina, Boha tvého, přestupuje smlouvu jeho  
3. a jde a slouží bohům cizím a klaní se jim, slunci nebo měsíci nebo 
všemu zástupu nebes, což jsem zakázal,  
4. a bude (to) tobě oznámeno a ty to uslyšíš, tak budeš dobře pátrati, a 
hle, je to pravda, zjištěná je věc, spáchána byla ohavnost tato v Jisraeli: 
5. Tak vyvedeš muže toho anebo ženu tu, kteří spáchali tuto zlou věc, k 
bránám tvým, muže toho nebo ženu, a ukamenujete je kameny, aby 
zemřeli.  
6. Na výpověď dvou svědků nebo tří svědků budiž usmrcen, kdo zemříti 
má, nesmí býti usmrcen na výpověď svědka jednoho.  
7. Ruka svědků budiž nejprve proti němu, aby ho usmrtila a ruka všeho 
lidu potom, tak vymýtíš zlo ze středu svého. 
8. Naskytne-li se tobě případ pro právní nález nesnadný, mezi krví a krví, 
mezi pří a pří a mezi (tělesnou) škodou a škodou, ze sporných věcí v 
branách tvých, tak vstaň a táhni vzhůru k místu, které vyvolí 
Hospodin,Bůh tvůj,  
9. a přijdeš ke kněžím levitským a k soudci, který bude za dnů oněch, a 
dotážeš se a oni ti oznámí nález právní.  

s `%l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] 
 hw"hy> xB;z>mi lc,ae #[e-lK' hr'vea] ^l. [J;ti-al{ 21 

s `%L'-hf,[]T; rv,a] ^yh,l{a/ 
s `^yh,l{a/ hw"hy> anEf' rv,a] hb'Cem; ^l. ~yqit'-al{w> 22 

 
  

 
 hf,w" rAv ^yh,l{a/ hw"hyl; xB;z>ti-al{ WTT Deuteronomy 17:1 

 hw"hy> tb;[]At yKi [r' rb'D' lKo ~Wm Ab hy<h.yI rv,a] 
s `aWh ^yh,l{a/ 

 ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] ^yr,['v. dx;a;B. ^B.r>qib. aceM'yI-yKi 2 

 ynEy[eB. [r;h'-ta, hf,[]y: rv,a] hV'ai-Aa vyai %l' !tenO 
`AtyrIB. rbo[]l; ^yh,l{a/-hw"hy> 

 Aa vm,V,l;w> ~h,l' WxT;v.YIw: ~yrIxea] ~yhil{a/ dbo[]Y:w: %l,YEw: 3 

`ytiyWIci-al{ rv,a] ~yIm;V'h; ab'c.-lk'l. Aa x;reY"l; 
 !Akn" tm,a/ hNEhiw> bjeyhe T'v.r;d'w> T'[.m'v'w> ^l.-dG:huw> 4 

`laer'f.yIB. taZOh; hb'[eATh; ht'f.[,n< rb'D'h; 
 rv,a] awhih; hV'aih'-ta, Aa aWhh; vyaih'-ta, t'aceAhw> 5 

 Aa vyaih'-ta, ^yr,['v.-la, hZ<h; [r'h' rb'D'h;-ta, Wf[' 
`Wtmew" ~ynIb'a]B' ~T'l.q;s.W hV'aih'-ta, 

 al{ tMeh; tm;Wy ~ydI[e hv'l{v. Aa ~ydI[e ~yIn:v. yPi-l[; 6 

`dx'a, d[e yPi-l[; tm;Wy 
 ~['h'-lK' dy:w> Atymih]l; hn"voarIb' AB-hy<h.Ti ~ydI[eh' dy: 7 

@ `^B,r>Qimi [r'h' T'r>[;biW hn"rox]a;B' 
 !yDI-!yBe ~d'l. ~D'-!yBe jP'v.Mil; rb'd' ^M.mi aleP'yI yKi 8 

 t'yli['w> T'm.q;w> ^yr,['v.Bi tboyrI yreb.DI [g:n<l' [g:n< !ybeW !ydIl. 
`AB ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] ~AqM'h;-la, 

 hy<h.yI rv,a] jpeVoh;-la,w> ~YIwIl.h; ~ynIh]Koh;-la, t'ab'W 9 

`jP'v.Mih; rb;D> tae ^l. WdyGIhiw> T'v.r;d'w> ~heh' ~ymiY"B; 
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10. Pak učiníš dle slova, které oznámí tobě, s onoho místa, které vyvolí 
Hospodin, a budeš bedlivě konati, zcela (tak), jak oni tě poučí.  
11. Podle nauky, kterou tě poučí, a podle práva, které povědí, učiníš, 
neuchýlíš se od slova, které ti oznámí, ani vpravo ani vlevo.  
12. Kdo však by jednal zlovolně, že by neposlouchal kněze, jenž tam 
stojí, aby konal službu Hospodinu, Bohu tvému, nebo soudce, ten muž ať 
zemře; tak vymýtíš zlo z Jisraele. 13. A všechen lid ať slyší a bojí se a 
nejedná nadále zlovolně. 
14. Až vejdeš do země, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě a zaujmeš 
ji a budeš v ní bydleti a řekneš: "Ustanovím nad sebou krále jako všichni 
národové, kteří jsou vůkol mne!"  
15. Stanovíš, ustanovíš nad sebou krále, kterého vyvolí Hospodin, Bůh 
tvůj; ze středu bratří svých ustanovíš nad sebou krále; nemůžeš sobě dáti 
muže cizozemce, který není bratr tvůj. 
16. Jen ať nepořídí sobě mnoho koní, aby nevedl zpět lid do Egypta, aby 
si (tak) pořídil mnoho koní, an Hospodin vám řekl: "Nevracejte se již 
touto cestou!" 
17. Též ať si nevezme mnoho žen, aby se neodvrátilo srdce jeho; a 
stříbra a zlata ať nemnozí sobě příliš. 
18. A staň se: Až seděti bude na trůně království svého, ať napíše si do 
knihy opis tory (nauky) této (z předlohy, jež se nachází) u knězi 
levitských.  
19. A ona budiž u něho a nechť čte v ní po všechny dni života svého, aby 
se naučil báti se Hospodina, Boha svého; bedlivě konati všechna slova 
tory (nauky) této a ustanovení tato,  
20. aby se nevypínalo srdce jeho nad bratry jeho a aby se neodchýlil od 
příkazu vpravo ani vlevo, aby dlouho živ byl v království svém on a 
synové jeho ve středu Jisraele. 

 ~AqM'h;-!mi ^l. WdyGIy: rv,a] rb'D'h; yPi-l[; t'yfi['w> 10 

 rv,a] lkoK. tAf[]l; T'r>m;v'w> hw"hy> rx;b.yI rv,a] aWhh; 
`^WrAy 

 Wrm.ayO-rv,a] jP'v.Mih;-l[;w> ^WrAy rv,a] hr'ATh; yPi-l[; 11 

 !ymiy" ^l. WdyGIy:-rv,a] rb'D'h;-!mi rWst' al{ hf,[]T; ^l. 
`lamof.W 

 !heKoh;-la, [;mov. yTil.bil. !Adz"b. hf,[]y:-rv,a] vyaih'w> 12 

 tmeW jpeVoh;-la, Aa ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, ~v' tr,v'l. dme[oh' 
`laer'f.YImi [r'h' T'r>[;biW aWhh; vyaih' 

s `dA[ !WdyzIy> al{w> War'yIw> W[m.v.yI ~['h'-lk'w> 13 
 %l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] #r,a'h'-la, abot'-yKi 14 

 %l,m, yl;[' hm'yfia' T'r>m;a'w> HB' hT'b.v;y"w> HT'v.rIywI 
`yt'boybis. rv,a] ~yIAGh;-lk'K. 

 AB ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] %l,m, ^yl,[' ~yfiT' ~Af 15 

 ^yl,[' ttel' lk;Wt al{ %l,m, ^yl,[' ~yfiT' ^yx,a; br,Q,mi 
`aWh ^yxia'-al{ rv,a] yrIk.n" vyai 

 ~['h'-ta, byviy"-al{w> ~ysiWs AL-hB,r>y:-al{ qr; 16 

 al{ ~k,l' rm;a' hw"hyw: sWs tABr>h; ![;m;l. hm'y>r;c.mi 
`dA[ hZ<h; %r,D,B; bWvl' !Wpsito 

 al{ bh'z"w> @s,k,w> Abb'l. rWsy" al{w> ~yvin" AL-hB,r>y: al{w> 17 

`daom. AL-hB,r>y: 
 hnEv.mi-ta, Al bt;k'w> ATk.l;m.m; aSeKi l[; ATb.vik. hy"h'w> 18 

`~YIwIl.h; ~ynIh]Koh; ynEp.Limi rp,se-l[; taZOh; hr'ATh; 
 dm;l.yI ![;m;l. wyY"x; ymey>-lK' Ab ar'q'w> AM[i ht'y>h'w> 19 

 hr'ATh; yreb.DI-lK'-ta, rmov.li wyh'l{a/ hw"hy>-ta, ha'r>yIl. 
`~t'fo[]l; hL,aeh' ~yQixuh;-ta,w> taZOh; 

 hw"c.Mih;-!mi rWs yTil.bil.W wyx'a,me Abb'l.-~Wr yTil.bil. 20 

 aWh ATk.l;m.m;-l[; ~ymiy" %yrIa]y: ![;m;l. lwamof.W !ymiy" 
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Kapitola osmnáctá 

l. Nebudou míti knězi levitští, celý kmen Levi, podílu ani údělu 
(dědičného) s (ostatním) Jisraelem; zápalné oběti Hospodinovy a jeho 
úděl jísti budou.  
2. Avšak údělu (dědičného) nebude míti ve středu bratří svých, Hospodin 
jest úděl (dědičný) jeho, jak byl mluvil k němu. 
3. A to právem přísluší kněžím se strany lidu, se strany obětujících oběti, 
ať (je to) vůl nebo ovce, tak budiž dáno knězi: plece a čelisti a žaludek. 
4. Prvotinu obilí svého, moštu svého a oleje svého a prvotinu ovčí stříže 
své mu dáš.  
5. Neboť jeho vyvolil Hospodin, Bůh tvůj, ze všech kmenů tvých, aby 
stál (a) konal službu ve jménu Hospodinově, on a synové jeho po 
všechny dni. 
6. A když přijde levita z některé z bran tvých, z celého Jisraele, kdež 
přebývá, a přijde se vší touhou své duše na místo, které vyvolí Hospodin, 
7. může konati službu ve jménu Hospodina, Boha svého, jako všichni 
bratří jeho, levité, kteří tam stojí před Hospodinem.  
8. Stejný podíl jísti budou bez újmy toho, co by prodal z majetku otců. 
9. Až přijdeš do země, kterou Hospodin, Bůh tvůj, tobě dává, neuč se 
činiti podle ohavností národů oněch.  
10. Ať se nevyskytne u tebe někdo, jenž provede syna svého nebo dceru 
svou ohněm, věštec věšteb, hadač z oblaků, ani čarodějník, ani 
kouzelník,  
11. ani zapřisahač duchů, ani kdo se dotazuje vyvolavačů (mrtvých), ani 
znalec (osudu), ani kdo vyhledává mrtvých.  
12. Neboť ohavností jest Hospodinu každý, kdo činí tyto (věci), a pro 
ohavnosti tyto vyhání je Hospodin, Bůh tvůj, před tebou. 

s `laer'f.yI br,q,B. wyn"b'W 
 

 
  

jb,ve-lK' ~YIwIl.h; ~ynIh]Kol; hy<h.yI-al{ WTT Deuteronomy 18:1 

`!WlkeayO Atl'x]n:w> hw"hy> yVeai laer'f.yI-~[i hl'x]n:w> ql,xe ywIle 
 Atl'x]n: aWh hw"hy> wyx'a, br,q,B. AL-hy<h.yI-al{ hl'x]n:w> 2 

s `Al-rB,DI rv,a]K; 
 yxeb.zO taeme ~['h' taeme ~ynIh]Koh; jP;v.mi hy<h.yI hz<w> 3 

 ~yIy:x'L.h;w> [;roZ>h; !heKol; !t;n"w> hf,-~ai rAv-~ai xb;Z<h; 
`hb'Qeh;w> 

 ^n>aco zGE tyviarew> ^r,h'c.yIw> ^v.royTi ^n>g"D> tyviare 4 

`AL-!T,Ti 
 trev'l. dmo[]l; ^yj,b'v.-lK'mi ^yh,l{a/ hw"hy> rx;B' Ab yKi 5 

s `~ymiY"h;-lK' wyn"b'W aWh hw"hy>-~veB. 
 aWh-rv,a] laer'f.yI-lK'mi ^yr,['v. dx;a;me ywILeh; aboy"-ykiw> 6 

 rx;b.yI-rv,a] ~AqM'h;-la, Avp.n: tW:a;-lk'B. ab'W ~v' rG" 
`hw"hy> 

 ~ydIm.[oh' ~YIwIl.h; wyx'a,-lk'K. wyh'l{a/ hw"hy> ~veB. trevew> 7 

`hw"hy> ynEp.li ~v' 
s `tAba'h'-l[; wyr'K'm.mi db;l. WlkeayO ql,xeK. ql,xe 8 

 %l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] #r,a'h'-la, aB' hT'a; yKi 9 

`~heh' ~yIAGh; tbo[]AtK. tAf[]l; dm;l.ti-al{ 
 ~ymis'q. ~seqo vaeB' ATbiW-AnB. rybi[]m; ^b. aceM'yI-al{ 10 

`@Vek;m.W vxen:m.W !nEA[m. 
`~ytiMeh;-la, vredow> ynI[oD>yIw> bAa laevow> rb,x' rbexow> 11 
 tbo[eATh; ll;g>biW hL,ae hfe[o-lK' hw"hy> tb;[]At-yKi 12 

`^yn<P'mi ~t'Aa vyrIAm ^yh,l{a/ hw"hy> hL,aeh' 



 44 

ohavnosti tyto vyhání je Hospodin, Bůh tvůj, před tebou. 
13. Dokonale buď s Hospodinem, Bohem svým,  
14. neboť národové tito, které ty dědičně ovládáš, hadačům z oblaků a 
věštcům naslouchají, tobě však toho nedovolil Hospodin, Bůh tvůj. 
15. Proroka ze středu tvého, z bratří tvých, jako jsem já, dá vyvstati tobě 
Hospodin, Bůh tvůj, jeho poslouchati budete,  
16. zcela jak sis vyžádal od Hospodina, Boha svého, na Chorebu o dni 
shromáždění řka: "Nechtěl bych slyšeti dále hlas Hospodina, Boha 
svého, a viděti více veliký tento oheň, abych nezemřel."  
17. A Hospodin řekl mně: "Dobře řekli, co mluvili.  
18. Proroka dám jim vyvstati ze středu bratří jejich, jako jsi ty, a vložím 
slova svá do úst jeho, i bude mluviti k nim vše, co mu přikáži.  
19. A staň se: Kdo neposlechne slov mých, která (on) promluví ve jménu 
mém, já vyhledávati budu na něm.  
20. Avšak prorok, který zlovolně (jedná), mluvě slovo ve jménu mém, 
které jsem mluviti mu nepřikázal, anebo který bude mluviti ve jménu 
bohů jiných, prorok ten ať zemře." 
21. Řekneš-li však v srdci svém, jak poznáme slovo, kteréž nemluvil 
Hospodin?  
22. Když by mluvil prorok něco ve jménu Hospodinově, a to se nestane a 
nedostaví se, toť jest slovo, kteréž nemluvil Hospodin, zlovolně to mluvil 
prorok; neboj se ho. 

Kapitola devatenáctá 

1. Když vyhladí Hospodin, Bůh tvůj, národy, jejichž zemi Hospodin, 
Bůh tvůj, tobě dává, a ty je dědičně (ovládneš) a budeš bydleti v městech 
jejich a domech jejich,  
2. oddělíš sobě tři města uprostřed země své, kterou Hospodin, Bůh tvůj, 
dává tobě, abys ji zaujal.  

s `^yh,l{a/ hw"hy> ~[i hy<h.Ti ~ymiT' 13 
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 ~yrIxea] ~yhil{a/ ~veB. rBed;y> rv,a]w: rBed;l. wytiyWIci-al{ 
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3. Upravíš sobě (k nim) cestu a na tři díly rozdělíš území země své, 
kterou ti v úděl dá Hospodin, Bůh tvůj; a to ať se stane, aby tam mohl 
uprchnouti každý, (kdo se stal) vrahem. 
4. A tak jest to s vrahem, který tam (smí) uprchnouti a zůstati tam na 
živu: Kdo zabil bližního svého neúmyslně - on (totiž) neměl k němu 
žádné nenávisti ani včera, ani předevčírem;  
5. a kdo (třeba) vejde s bližním svým do lesa sekat dříví a ruka jeho je se 
sekerou rozpřáhnuta, aby kácela strom, a železo se smekne s topůrka a 
zasáhne bližního tak, že zemře, takový ať uprchne do jednoho z měst 
těchto a zůstane na živu;  
6. sice by mohl mstitel krve honiti vraha, neboť rozníceno jest srdce 
jeho, a dohonit ho, poněvadž cesta je daleká, a ubíti ho na životě, a on 
přece není hoden smrti, neboť neměl k němu nenávist od včerejška ani 
předvčerejška.  
7. Proto přikazuji tobě řka: Tři města oddělíš sobě. 
8. A když rozšíří Hospodin, Bůh tvůj, území tvé, jak přísahou slíbil 
otcům tvým, a dá tobě celou zemi, o níž řekl, že ji dá otcům tvým,  
9. když bys bedlivě konal celý příkaz tento, který tobě dnes přikazuji, 
(totiž) milovati Hospodina, Boha svého a kráčeti v cestách jeho po 
všechny dni - přidáš sobě ještě tři města k těmto třem,  
10. aby nebyla prolévána krev nevinná ve středu země tvé, kterou 
Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě v úděl (dědičný), a tak ne (byla) na tobě 
(vina) krve. 
11. Avšak byl-li by kdo, jenž by maje v nenávisti bližního svého, strojil 
mu úklady a proti němu povstal a ubil ho na životě, takže by zemřel, a 
(pak) by uprchl do jednoho z těchto měst,  
12. tak pošlou (tam) starší města jeho a vezmou ho odtud a (vy)dají ho 
do ruky mstitele krve, aby zemřel.  
13. A neslituje se nad ním oko tvé, nýbrž vymýtíš nevinně (prolitou) 
krev z Jisraele, aby ti dobře bylo. 

 rv,a] ^c.r>a; lWbG>-ta, T'v.L;viw> %r,D,h; ^l. !ykiT' 3 
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14. Neposuneš mezník bližního svého, který vymezili předkové, při 
dědičném údělu tvém, který obdržíš v zemi, kterou Hospodin dává tobě, 
abys ji zaujal. 
15. Nevystoupí svědek jeden proti někomu pro jakékoli provinění a 
jakékoli prohřešení, při jakémkoli hříchu, kterým zhřeší, výpovědí dvou 
svědků anebo výpovědí tří svědků vejde v platnost (právní) nález. 
16. Když povstane svědek násilí proti někomu, aby křivě proti němu 
vypovídal,  
17. ať se postaví ti dva muži, kteří mají tu rozepři, před Hospodina, před 
kněze a soudce, kteří budou za oněch dnů,  
18. a soudci budou pečlivě zkoumati, a hle, svědek ten je lživý svědek, 
lež vypovídal proti bratru svému,  
19. tedy učiníte jemu, jak on zamýšlel učiniti bratru svému; tak vymýtíš 
zlo ze středu svého.  
20. A ostatní (lidé) uslyší a budou se báti a nebudou nadále činiti 
takovou věc špatnou ve středu tvém.  
21. A neslituje se oko tvé: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za 
ruku, noha za nohu! 

Kapitola dvacátá 

1. Když vytáhneš do války proti nepříteli svému a spatříš koně a vozy, 
lid četnější tebe, neboj se jich, neboť Hospodin, Bůh tvůj, který tě vzhůru 
vedl ze země egyptské, jest s tebou. 
2. A staň se, až přikročíte k boji, tu přistoupí kněz a promluví k lidu  
3. a řekne jim: "Slyš, Jisraeli! Přikročujete dnes k boji proti nepřátelům 
svým, ať neklesne mysl vaše, nebojte se, neplašte se a nehrozte se jich.  
4. Neboť Hospodin, Bůh váš, (to jest), jenž jde s vámi, aby pro vás válčil 
s nepřáteli vašimi, aby vám pomohl."  
5. Promluví pak dozorci k lidu řkouce :"Kdo jest (mezi vámi), jenž 
vystavěl dům nový a ještě jej nezasvětil? Ať jde a vrátí se do domu 
svého, aby nezemřel ve válce a někdo jiný jej nezasvětil,  

 ^t.l'x]n:B. ~ynIvoarI Wlb.G" rv,a] ^[]re lWbG> gySit; al{ 14 
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`^B,r>Qimi 
 dA[ tAf[]l; WpsiyO-al{w> War'yIw> W[m.v.yI ~yrIa'v.NIh;w> 20 

`^B,r>qiB. hZ<h; [r'h' rb'D'K; 
 dy" !veB. !ve !yI[;B. !yI[; vp,n<B. vp,n< ^n<y[e sAxt' al{w> 21 
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vystavěl dům nový a ještě jej nezasvětil? Ať jde a vrátí se do domu 
svého, aby nezemřel ve válce a někdo jiný jej nezasvětil,  
6. A kdo štípil vinici a nenačal ji (ještě)? Ať jde a vrátí se do domu 
svého, aby nezemřel ve válce a někdo jiný ji nenačal.  
7. A kdo se zasnoubil se ženou a nepojal ji (ještě)? Ať jde a vrátí se do 
domu svého, aby nezemřel ve válce a někdo jiný ji nepojal."  
8. A dozorci budou dále mluviti k lidu a řeknou: "Kdo jest bojácný a 
skleslé mysli? Ať jde a vrátí se do domu svého, aby nerozjihlo srdce 
bratří jeho jako srdce jeho."  
9. Až pak domluví dozorci k lidu, povedou vůdcové vojsk povel v čele 
lidu. 
10. Když se přiblížíš k městu, abys proti němu válčil, vybídneš je k míru. 
11. I stane se, když ti mírem odpoví a otevře tobě, bude všechen lid, 
který se v něm nachází, tobě poplatný a budou tobě sloužit. 
12. Nesvolí-li však k míru s tebou a povede-li s tebou válku a (ty) je 
oblehneš  
13. a Hospodin, Bůh tvůj, je dá do ruky tvé, pobiješ všechno mužské v 
něm ostřím meče,  
14. ženy však a děti a dobytek a všechno, co bude v městě, všechnu jeho 
kořist vezmeš sobe v plen a strávíš kořist nepřátel svých, kterou 
Hospodin, Bůh tvůj, ti dal. 
15. Tak učiníš všem městům, (která jsou) od tebe velmi vzdálená, která 
nepatří k městům národů těchto (zde).  
16. Avšak z měst národů těchto, které Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě v 
úděl dědičný, nikoho živiti nebudeš,  
17. nýbrž učiníš je klatbě propadlými, Chitského a Emorského a 
Kanánského a Perizského, Chivského a Jebuzského, jak ti přikázal 
Hospodin, Bůh tvůj,  
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Hospodin, Bůh tvůj,  
18. aby vás neučili činiti podle všech svých ohavností, které činili pro 
bohy své, a (vy) byste se (tak) prohřešili proti Hospodinu, Bohu svému. 
19. Když budeš obléhati město po dlouhou dobu, abys proti němu válčil, 
abys ho dobyl, nezkazíš jeho stromoví, že bys přiložil k němu sekeru, 
neboť můžeš z něho jísti, a nesmíš (je) vykáceti; což strom polní jest 
člověk, aby se dostal před tebou v obležení?  
20. Jen strom, o němž víš, že to není strom jedlý, ten můžeš zkaziti a 
vykáceti a stavěti z něho obléhací nástroje proti městu, jež vede válku 
proti tobě, až do jeho ztečení. 

Kapitola dvacátá první 

1. Bude-li nalezen zabitý na půdě, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě, 
abys ji zaujal, padlý na poli, neznámo, kdo ho ubil,  
2. tedy ať vyjdou starší tvoji a soudcové tvoji a změří (vzdálenost až) k 
městům, která jsou vůkol zabitého.  
3.1 staň se: Město nejbližší k zabitému - starší toho města vezmou 
jalovici ze skotu, jíž dosud nebylo k práci použito, jež dosud za jho 
netáhla,  
4. a jalovici svedou starší toho města do doliny tvrdé, jež nebývá zdělána 
ani osévána, a (tam) v dolině zlomí jalovici vaz.  
5. Přistoupí pak knězi, synové Leviho - neboť ty vyvolil Hospodin, Bůh 
tvůj, aby mu sloužili a aby žehnali ve jménu Hospodinově, a dle 
(výroku) úst jejich stane se při každé rozepři a při každé škodě -  
6. a všichni starší města toho, již (bydlí) nejblíže k zabitému, umyjí ruce 
své nad jalovicí, jíž byl zlomen vaz v říční dolině,  
7. a jmou se mluviti: "Ruce naše neprolily krev tuto a oči naše neviděly. 
8. Zjednej očistu lidu svému, Jisraeli, který jsi vykoupil, Hospodine, a 
nedej, aby bylo nevinně prolité krve uvnitř lidu tvého, Jisraele!" A tak 
bude jim zjednána očista za (vinu) na krvi.  

 yZIrIP.h;w> ynI[]n:K.h; yrImoa/h'w> yTixih; ~meyrIx]T; ~rex]h;-yKi 17 

`^yh,l{a/ hw"hy> ^W>ci rv,a]K; ysiWby>h;w> yWIxih; 
 ~t'bo[]AT lkoK. tAf[]l; ~k,t.a, WdM.l;y>-al{ rv,a] ![;m;l. 18 

s `~k,yhel{a/ hw"hyl; ~t,aj'x]w: ~h,yhel{ale Wf[' rv,a] 
 h'yl,[' ~xeL'hil. ~yBir; ~ymiy" ry[i-la, rWct'-yKi 19 

 yKi !z<r>G: wyl'[' x;Don>li Hc'[e-ta, tyxiv.t;-al{ Hf'p.t'l. 
 hd,F'h; #[e ~d'a'h' yKi trok.ti al{ Ataow> lkeato WNM,mi 

`rAcM'B; ^yn<P'mi abol' 
 Atao aWh lk'a]m; #[e-al{-yKi [d;Te-rv,a] #[e qr; 20 

 hf'[o awhi-rv,a] ry[ih'-l[; rAcm' t'ynIb'W T'r'k'w> tyxiv.t; 
@ `HT'd>rI d[; hm'x'l.mi ^M.[i 

 
 

 hw"hy> rv,a] hm'd'a]B' ll'x' aceM'yI-yKi WTT Deuteronomy 21:1 

 ymi [d;An al{ hd,F'B; lpenO HT'v.rIl. ^l. !tenO ^yh,l{a/ 
`WhK'hi 

 tboybis. rv,a] ~yrI['h,-la, Wdd>m'W ^yj,p.vow> ^yn<qez> Wac.y"w> 2 

`ll'x'h, 
 ry[ih' ynEq.zI Wxq.l'w> ll'x'h,-la, hb'roQ.h; ry[ih' hy"h'w> 3 

 hk'v.m'-al{ rv,a] HB' dB;[u-al{ rv,a] rq'B' tl;g>[, awhih; 
`l[oB. 

 !t'yae lx;n:-la, hl'g>[,h'-ta, awhih; ry[ih' ynEq.zI WdrIAhw> 4 

 hl'g>[,h'-ta, ~v'-Wpr>['w> [;reZ"yI al{w> AB dbe['yE-al{ rv,a] 
`lx;N"B; 

 ^yh,l{a/ hw"hy> rx;B' ~b' yKi ywIle ynEB. ~ynIh]Koh; WvG>nIw> 5 

 byrI-lK' hy<h.yI ~h,yPi-l[;w> hw"hy> ~veB. %reb'l.W Atr>v'l. 
`[g:n"-lk'w> 

 Wcx]r>yI ll'x'h,-la, ~ybiroQ.h; awhih; ry[ih' ynEq.zI lkow> 6 
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8. Zjednej očistu lidu svému, Jisraeli, který jsi vykoupil, Hospodine, a 
nedej, aby bylo nevinně prolité krve uvnitř lidu tvého, Jisraele!" A tak 
bude jim zjednána očista za (vinu) na krvi.  
9. Ty však vymýtíš krev nevinně (prolitou) ze středu svého, neboť učiníš, 
(co) správné (jest) v očích Hospodinových. 
10. Když vytáhneš do války proti nepřátelům svým a dá jej Hospodin, 
Bůh tvůj, do tvé ruky a zajmeš zajatce jeho,  
11. a uvidíš mezi zajatci ženu krásné postavy a přilneš k ní a vzal by sis 
ji za ženu,  
12. uvedeš ji dovnitř domu svého a (ona) ať ostříhá hlavu svou a upraví 
nehty své  
13. a odloží své roucho zajatecké se sebe a posedí v domě tvém a opláče 
otce svého a matku svou po dobu jednoho měsíce, potom smíš vejíti k ní 
a pojmouti ji, aby ti byla ženou.  
14. Když bys však potom v ní nenalezl zalíbení, propustíš ji ve 
svobodnou vůli její, prodejem za peníze ji nesmíš prodati, nesmíš s ní 
jednati násilně, neboť jsi jí zneužil. 
15. Měl-li by muž dvě ženy, jednu (jím) milovanou a jednu nenáviděnou, 
a (obě) porodily mu syny, (ta) milovaná a (ta) nenáviděná, a pocházel-li 
syn prvorozený z nenáviděné,  
16. tu nesmí v den, kdy poděluje své syny tím, co mu patří, dáti právo 
prvorozenství synu milované, pomíjeje prvorozeného syna nenáviděné, 
17. nýbrž za prvorozeného uzná syna nenáviděné, aby mu dal 
dvojnásobný díl ze všeho, co se u něho nalézá, neboť on jest prvotina 
síly jeho, jemu přísluší právo prvorozenství. 
18. Má-li kdo syna zarputilého a vzpurného, (který) neposlouchá (ani) 
hlasu otce svého, ani hlasu matky své, a oni ho trestali, on však jich 
neposlechne,  

`lx;N"b; hp'Wr[]h' hl'g>[,h'-l[; ~h,ydey>-ta, 
 hZ<h; ~D'h;-ta, ÎWkp.v'Ð ¿hk'p.v'À al{ Wnydey" Wrm.a'w> Wn['w> 7 

`War' al{ WnynEy[ew> 
 ~D' !TeTi-la;w> hw"hy> t'ydIP'-rv,a] laer'f.yI ^M.[;l. rPeK; 8 

`~D'h; ~h,l' rPeK;nIw> laer'f.yI ^M.[; br,q,B. yqin" 
 rv'Y"h; hf,[]t;-yKi ^B,r>Qimi yqiN"h; ~D'h; r[eb;T. hT'a;w> 9 

s `hw"hy> ynEy[eB. 
 ^yh,l{a/ hw"hy> Ant'n>W ^yb,y>ao-l[; hm'x'l.Mil; acete-yKi 10 

`Ayb.vi t'ybiv'w> ^d,y"B. 
 T'x.q;l'w> Hb' T'q.v;x'w> ra;To-tp;y> tv,ae hy"b.ViB; t'yair'w> 11 

`hV'ail. ^l. 
 ht'f.['w> Hv'aro-ta, hx'L.gIw> ^t,yBe %AT-la, Ht'abeh]w: 12 

`h'yn<r>P'ci-ta, 
 ^t,ybeB. hb'v.y"w> h'yl,['me Hy"b.vi tl;m.fi-ta, hr'ysihew> 13 

 aAbT' !Ke rx;a;w> ~ymiy" xr;y< HM'ai-ta,w> h'ybia'-ta, ht'k.b'W 
`hV'ail. ^l. ht'y>h'w> HT'l.[;b.W h'yl,ae 

 rkom'W Hv'p.n:l. HT'x.L;viw> HB' T'c.p;x' al{-~ai hy"h'w> 14 

 `Ht'yNI[i rv,a] tx;T; HB' rMe[;t.ti-al{ @s,K'B; hN"r,K.m.ti-al{ 
s 

 tx;a;h'w> hb'Wha] tx;a;h' ~yvin" yTev. vyail. !"yy<h.ti-yKi 15 

 !Beh; hy"h'w> ha'WnF.h;w> hb'Wha]h' ~ynIb' Al-Wdl.y"w> ha'Wnf. 
`ha'ynIF.l; rAkB.h; 

 al{ Al hy<h.yI-rv,a] tae wyn"B'-ta, Alyxin>h; ~AyB. hy"h'w> 16 

`rkoB.h; ha'WnF.h;-!b, ynEP.-l[; hb'Wha]h'-!B,-ta, rKeb;l. lk;Wy 
 ~yIn:v. yPi Al tt,l' ryKiy: ha'WnF.h;-!B, rkoB.h;-ta, yKi 17 

 jP;v.mi Al Anao tyviare aWh-yKi Al aceM'yI-rv,a] lkoB. 
s `hr'koB.h; 

 lAqB. [;mevo WNn<yae hr,AmW rreAs !Be vyail. hy<h.yI-yKi 18 
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19. uchopí ho otec jeho a matka jeho a vyvedou ho k starším města jeho 
a k místní bráně místa (pobytu) jeho  
20. a řeknou k starším města jeho: "Tento syn náš je zarputilý a vzpurný, 
neposlouchá hlasu našeho, (je) žrout a pijan."  
21. I zaházejí ho všichni lidé města kamením, aby zemřel; tak vymýtíš 
zlo ze středu svého a celý Jisrael ať (to) uslyší a ať se bojí. 
22. Bude-li na někom hřích (trestný) po právu smrti a byl by popraven a 
tys ho pověsil na dřevo, nezůstane mrtvola jeho na dřevě přes noc, nýbrž 
hrobem ji pohrbíš téhož dne, neboť zlehčením Boha jest oběšenec: 
neznečistíš tedy půdu svou, kterou Hospodin, Bůh tvůj, tobě dává v úděl 
(dědičný). 

 

Kapitola dvacátá druhá 

1. Nebudeš se dívati, jak zaběhli vůl bratra tvého nebo ovce jeho a ty bys 
jich pominul, zpět je přivedeš k bratru svému. 
 2. Není-li však bratr tvůj blízko u tebe anebo nevíš-li, kdo to jest, 
vezmeš je do svého domu a bude u tebe, až se bude po něm ptáti bratr 
tvůj, pak mu je vrátíš.  
3. Tak učiníš s oslem jeho a tak učiníš se šatem jeho a tak učiníš s 
každou ztracenou věcí bratra svého, která se mu ztratila a tys ji nalezl, 
nemůžeš jich pominouti. 
4. Nebudeš se dívati jak osel bratra tvého anebo vůl jeho klesnou na 
cestě a ty bys jich pominul, zdvihnutím pozdvihneš je s ním. 
5. Nebudiž ústroj mužský na ženě a nechť neoblékne muž šat ženy, 
neboť ohavnost před Hospodinem, Bohem tvým, jest, kdokoli to činí. 
6. Namane-li se tobě cestou hnízdo ptačí na jakémkoli stromě nebo na 
zemi s mláďátky nebo vejci a matka sedí na mláďátkách nebo na vejcích, 
nevezmeš matku i s mladými,  

`~h,ylea] [m;v.yI al{w> Atao WrS.yIw> AMai lAqb.W wybia' 
 Ary[i ynEq.zI-la, Atao WayciAhw> AMaiw> wybia' Ab Wfp.t'w> 19 

`Amqom. r[;v;-la,w> 
 WNn<yae hr,moW rreAs hz< WnnEB. Ary[i ynEq.zI-la, Wrm.a'w> 20 

`abesow> lleAz WnleqoB. [;mevo 
 [r'h' T'r>[;biW tmew" ~ynIb'a]b' Ary[i yven>a;-lK' Whmug"r>W 21 

s `War'yIw> W[m.v.yI laer'f.yI-lk'w> ^B,r>Qimi 
 Atao t'ylit'w> tm'Whw> tw<m'-jP;v.mi aj.xe vyaib. hy<h.yI-ykiw> 22 

`#[e-l[; 
 ~AYB; WNr,B.q.Ti rAbq'-yKi #[eh'-l[; Atl'b.nI !ylit'-al{ 23 

 ^t.m'd>a;-ta, aMej;t. al{w> yWlT' ~yhil{a/ tl;l.qi-yKi aWhh; 
s `hl'x]n: ^l. !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] 

 
 

 Aa ^yxia' rAv-ta, ha,r>ti-al{ WTT Deuteronomy 22:1 

`^yxia'l. ~beyviT. bveh' ~h,me T'm.L;[;t.hiw> ~yxiD'nI Ayfe-ta, 
 ATp.s;a]w: AT[.d;y> al{w> ^yl,ae ^yxia' bArq' al{-~aiw> 2 

 Atao ^yxia' vroD> d[; ^M.[i hy"h'w> ^t,yBe %AT-la, 
`Al Atboveh]w: 

 hf,[]T; !kew> Atl'm.fil. hf,[]T; !kew> Armox]l; hf,[]T; !kew> 3 

 al{ Ht'ac'm.W WNM,mi db;aTo-rv,a] ^yxia' td;bea]-lk'l. 
s `~Le[;t.hil. lk;Wt 

 %r,D,B; ~ylip.nO ArAv Aa ^yxia' rAmx]-ta, ha,r>ti-al{ 4 

s `AM[i ~yqiT' ~qeh' ~h,me T'm.L;[;t.hiw> 
 tl;m.fi rb,G< vB;l.yI-al{w> hV'ai-l[; rb,g<-ylik. hy<h.yI-al{ 5 

@ `hL,ae hfe[o-lK' ^yh,l{a/ hw"hy> tb;[]At yKi hV'ai 
 Aa #[e-lk'B. %r,D,B; ^yn<p'l. rAPci-!q; areQ'yI yKi 6 

 tc,b,ro ~aeh'w> ~yciybe Aa ~yxirop.a, #r,a'h'-l[; 
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zemi s mláďátky nebo vejci a matka sedí na mláďátkách nebo na vejcích, 
nevezmeš matku i s mladými,  
7. pustíš, propustíš matku a mladé si vezmeš, aby ti dobře bylo a abys 
dlouho živ byl. 
8. Když vystavíš nový dům, uděláš ohradu (kol) střechy své, abys 
neuvalil (vinu) krve na dům svůj, kdyby někdo s něho spadl. 
9. Nebudeš osévati svou vinici dvojím druhem, sice propadne 
posvěcením všechno (v ní) vzrostlé i símě, které zaséváš, a úroda vinice. 
10. Nebudeš orati volem a oslem spolu.  
11. Nebudeš se odívati "šátnez", vlnou a lnem spolu. 
12. Třepení uděláš sobě na čtyřech cípech roucha svého, jímž se 
přikrýváš. 
13. Když si vezme muž ženu a vejde k ní a pak ji nenávidí  
14. a svaluje na ni věci pohoršlivé a roznáší o ní zlou pověst a říká: 
"Ženu tuto jsem (si) vzal a přiblížil se k ní a nenalezl jsem u ní 
panenství,"  
15. tu vezmou a vynesou otec dívky a matka její (známky) panenství 
dívky k starším města do brány.  
16. A otec dívky řekne k starším: "Dceru svou dal jsem tomuto muži za 
ženu a on ji (teď) nenávidí,  
17. a hle, on svaluje na ni pohoršlivé věci říkaje: ,Nenalezl jsem u dcery 
tvé panenství,' a tu jsou (známky) panenství dcery mé," a (oni) rozestřou 
(to )roucho před staršími města.  
18. I vezmou starší toho města muže a ztrestají ho  
19. a potrestají ho (pokutou) sta kusů stříbra a dají (je) otci dívky, 
poněvadž vynášel zlou pověst o panně jisraelské, a ona zůstane jeho 
ženou, nesmí ji odeslati (od sebe) po všechny dny své. 

 ~aeh' xQ;ti-al{ ~yciyBeh;-l[; Aa ~yxirop.a,h'-l[; 
`~ynIB'h;-l[; 

 ![;m;l. %l'-xQ;Ti ~ynIB'h;-ta,w> ~aeh'-ta, xL;v;T. x;Lev; 7 

s `~ymiy" T'k.r;a]h;w> %l' bj;yyI 
 ~yfit'-al{w> ^G<g:l. hq,[]m; t'yfi['w> vd'x' tyIB; hn<b.ti yKi 8 

s `WNM,mi lpeNOh; lPoyI-yKi ^t,ybeB. ~ymiD' 
 [r;Z<h; ha'lem.h; vD;q.Ti-!P, ~yIa'l.Ki ^m.r>K; [r;z>ti-al{ 9 

s `~r,K'h; ta;Wbt.W [r'z>Ti rv,a] 
s `wD'x.y: rmox]b;W-rAvB. vrox]t;-al{ 10 

s `wD'x.y: ~yTiv.piW rm,c, znEj.[;v; vB;l.ti al{ 11 
 rv,a] ^t.WsK. tApn>K; [B;r>a;-l[; %L'-hf,[]T; ~ylidIG> 12 

s `HB'-hS,k;T. 
`Ha'nEf.W h'yl,ae ab'W hV'ai vyai xQ;yI-yKi 13 

 [r' ~ve h'yl,[' ayciAhw> ~yrIb'D> tl{yli[] Hl' ~f'w> 14 

 h'yl,ae br;q.a,w" yTix.q;l' taZOh; hV'aih'-ta, rm;a'w> 
`~yliWtB. Hl' ytiac'm'-al{w> 

 WayciAhw> HM'aiw> Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À ybia] xq;l'w> 15 

`hr'[.V'h; ry[ih' ynEq.zI-la, Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À yleWtB.-ta, 
 yTiBi-ta, ~ynIqeZ>h;-la, Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À ybia] rm;a'w> 16 

`h'a,n"f.YIw: hV'ail. hZ<h; vyail' yTit;n" 
 ytiac'm'-al{ rmoale ~yrIb'D> tl{yli[] ~f' aWh-hNEhiw> 17 

 ynEp.li hl'm.Fih; Wfr>p'W yTibi yleWtB. hL,aew> ~yliWtB. ^T.bil. 
`ry[ih' ynEq.zI 

`Atao WrS.yIw> vyaih'-ta, awhih;-ry[ih' ynEq.zI Wxq.l'w> 18 
 ayciAh yKi hr'[]N:h; ybia]l; Wnt.n"w> @s,k, ha'me Atao Wvn>['w> 19 

 lk;Wy-al{ hV'ail. hy<h.ti-Alw> laer'f.yI tl;WtB. l[; [r' ~ve 
s `wym'y"-lK' Hx'L.v;l. 

 ~yliWtb. Wac.m.nI-al{ hZ<h; rb'D'h; hy"h' tm,a/-~aiw> 20 
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20. Byla-li by však řeč ta pravdivá, nebylo-li nalezeno při dívce známek 
panenství,  
21. tu vyvedou dívku ke vchodu domu otce jejího a lidé jejího města 
zaházejí ji kamením, že zemře, neboť spáchala hanebnost v Jisraeli, 
smilnivši v domě otce svého; tak vymýtíš zlo ze středu svého. 
22. Bude-li přistižen muž, an souloží se ženou vdanou za (jiného) 
manžela, ať zemrou oba dva: muž, jenž souložil se ženou, i žena; tak 
vymýtíš zlo z Jisraele. 
23. Je-li dívka, panna, zasnoubena s mužem a našel-li by ji muž (jiný) v 
městě a souložil s ní,  
24. tu vyvedete oba ke bráně města toho a ukamenujete je kamením, že 
zemrou: dívka, protože nekřičela (jsouc) v městě, a muž, protože zneužil 
ženu bližního svého; tak vymýtíš zlo ze středu svého. 
25. Nalezne-li však muž dívku zasnoubenou na poli a uchopí ji ten muž a 
souloží s ní, ať zemře muž ten, jenž s ní souložil, sám,  
26. dívce však nic neuděláš, nedopustila se dívka hříchu smrti (hodného), 
neboť jako když povstane někdo proti bližnímu svému a zavraždí ho na 
životě, tak tomu jest při této věci.  
27. Neboť na poli ji nalezl, dívka zasnoubená křičela a nikdo tu nebyl, 
kdo by jí pomohl. 
28. Nalezne - li muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a uchopí ji a 
souloží s ní a byli by přistiženi,  
29. dá muž, jenž s ní souložil, otci dívky padesát kusů stříbra; ona však 
zůstane jeho ženou za to, že jí zneužil, nesmí ji odeslati (od sebe) po celý 
svůj život. 

 

`Îhr'[]N:l;Ð ¿r[;N:l;À 
 h'ybia'-tyBe xt;P,-la, Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À-ta, WayciAhw> 21 

 hl'b'n> ht'f.['-yKi ht'mew" ~ynIb'a]B' Hr'y[i yven>a; h'Wlq's.W 
s `^B,r>Qimi [r'h' T'r>[;biW h'ybia' tyBe tAnz>li laer'f.yIB. 
 WtmeW l[;B;-tl;[ub. hV'ai-~[i bkevo vyai aceM'yI-yKi 22 

 T'r>[;biW hV'aih'w> hV'aih'-~[i bkeVoh; vyaih' ~h,ynEv.-~G: 
s `laer'f.YImi [r'h' 

 Ha'c'm.W vyail. hf'r'aom. hl'Wtb. Îhr'[]n:Ð ¿r[;n:À hy<h.yI yKi 23 

`HM'[i bk;v'w> ry[iB' vyai 
 ~T,l.q;s.W awhih; ry[ih' r[;v;-la, ~h,ynEv.-ta, ~t,aceAhw> 24 

 rv,a] rb;D>-l[; Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À-ta, Wtmew" ~ynIb'a]B' ~t'ao 
 hN"[i-rv,a] rb;D>-l[; vyaih'-ta,w> ry[ib' hq'[]c'-al{ 

s `^B,r>Qimi [r'h' T'r>[;biW Wh[ere tv,ae-ta, 
 Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À-ta, vyaih' ac'm.yI hd,F'B;-~aiw> 25 

 vyaih' tmeW HM'[i bk;v'w> vyaih' HB'-qyzIx/h,w> hf'r'aom.h; 
`ADb;l. HM'[i bk;v'-rv,a] 

 ¿r[;N:l;À !yae rb'd' hf,[]t;-al{ Îhr'[]N:l;w>Ð ¿r[;N:l;w>À 26 

 Wh[ere-l[; vyai ~Wqy" rv,a]K; yKi tw<m' aj.xe Îhr'[]N:l;Ð 
`hZ<h; rb'D'h; !Ke vp,n< Axc'r>W 

 hf'r'aom.h; Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À hq'[]c' Ha'c'm. hd,F'b; yKi 27 

s `Hl' [;yviAm !yaew> 
 hf'r'ao-al{ rv,a] hl'Wtb. Îhr'[]n:Ð ¿r[;n:À vyai ac'm.yI-yKi 28 

`Wac'm.nIw> HM'[i bk;v'w> Hf'p't.W 
 Îhr'[]N:h;Ð ¿r[;N:h;À ybia]l; HM'[i bkeVoh; vyaih' !t;n"w> 29 

 HN"[i rv,a] tx;T; hV'ail. hy<h.ti-Alw> @s,K' ~yVimix] 
s `wym'y"-lK' Hx'L.v; lk;Wy-al{ 

 
> 
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Kapitola dvacátá třetí 

1. Nevezme (si) nikdo (za manželku) ženu otce svého a neodhalí 
pokrývku otce svého. 
2. Nevejde raněný roztlučením (varlat) a na údu zmrzačený do obce 
Hospodinovy. 
3. Nevejde "mamzer" do obce Hospodinovy, také desáté pokolení jeho 
nevejde do obce Hospodinovy. 
4. Nevejde Amonský ani Moabský na věky do obce Hospodinovy, ani 
desáté pokolení jejich na věky nevejde do obce Hospodinovy,  
5. protože vám nepřišli vstříc s chlebem a s vodou na cestě, když jste 
táhli z Egypta, a že najali proti tobě Bileama, syna Beorova, z Petor v 
Aram Naharajim, aby tobě klnul.  
6. Nechtěl však Hospodin, Bůh tvůj. slyšeti Bileama a obrátil Hospodin, 
Bůh tvůj, tobě kletbu v požehnání, neboť miloval tebe Hospodin, Bůh 
tvůj.  
7. Nevyhledávej jejich blaha a jejich dobra po všechny dni své na věky. 
8. Nebudeš míti v ošklivosti Edomského, neboť on jest bratr tvůj, 
nebudeš míti v ošklivosti Egyptského, neboť byl jsi pohostinnu v zemi 
jeho.  
9. Děti, jež se jim narodí v třetím pokolení, ti z nich smí vejíti v obec 
Hospodinovu. 
10. Když vytáhneš do tábora proti nepřátelům svým, vystříhej se každé 
nepřístojné věci.  
11. Bude-li mezi vámi muž, který by nebyl čistý, pro příhodu noční, ať 
vyjde ven mimo tábor; nesmí vkročiti dovnitř tábora.  
12. K večeru ať se vykoupe ve vodě a při západu slunce vkročí dovnitř 
tábora.  
13. A budeš míti (postranní) místo vně tábora, tam budeš chodit ven.  

  
 

 
 al{w> wybia' tv,ae-ta, vyai xQ;yI-al{ WTT Deuteronomy 23:1 

s `wybia' @n:K. hL,g:y> 
s `hw"hy> lh;q.Bi hk'p.v' tWrk.W aK'D;-[;Wcp. aboy"-al{ 2 

 aboy"-al{ yrIyfi[] rAD ~G: hw"hy> lh;q.Bi rzEm.m; aboy"-al{ 3 

s `hw"hy> lh;q.Bi Al 
 yrIyfi[] rAD ~G: hw"hy> lh;q.Bi ybia'AmW ynIAM[; aboy"-al{ 4 

`~l'A[-d[; hw"hy> lh;q.Bi ~h,l' aboy"-al{ 
 %r,D,B; ~yIM;b;W ~x,L,B; ~k,t.a, WmD>qi-al{ rv,a] rb;D>-l[; 5 

 ~['l.Bi-ta, ^yl,[' rk;f' rv,a]w: ~yIr'c.Mimi ~k,t.aceB. 
`&'l,l.q;l. ~yIr;h]n: ~r;a] rAtP.mi rA[B.-!B, 

 %poh]Y:w: ~['l.Bi-la, [;mov.li ^yh,l{a/ hw"hy> hb'a'-al{w> 6 

 hw"hy> ^b.hea] yKi hk'r'b.li hl'l'Q.h;-ta, ^L. ^yh,l{a/ hw"hy> 
`^yh,l{a/ 

s `~l'A[l. ^ym,y"-lK' ~t'b'jow> ~m'l{v. vrod>ti-al{ 7 
 yrIc.mi b[et;t.-al{ s aWh ^yxia' yKi ymidoa] b[et;t.-al{ 8 

`Acr>a;b. t'yyIh' rgE-yKi 
 lh;q.Bi ~h,l' aboy" yviyliv. rAD ~h,l' Wdl.W"yI-rv,a] ~ynIB' 9 

s `hw"hy> 
`[r' rb'D' lKomi T'r>m;v.nIw> ^yb,y>ao-l[; hn<x]m; acete-yKi 10 

 hl'y>l'-hreQ.mi rAhj' hy<h.yI-al{ rv,a] vyai ^b. hy<h.yI-yKi 11 

`hn<x]M;h; %AT-la, aboy" al{ hn<x]M;l; #Wxmi-la, ac'y"w> 
 aboy" vm,V,h; abok.W ~yIM'B; #x;r>yI br,[,-tAnp.li hy"h'w> 12 

`hn<x]M;h; %AT-la, 
`#Wx hM'v' t'ac'y"w> hn<x]M;l; #Wxmi ^l. hy<h.Ti dy"w> 13 
 #Wx ^T.b.viB. hy"h'w> ^n<zEa]-l[; ^l. hy<h.Ti dtey"w> 14 
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14. A budeš míti rýč u svého nářadí, a když si sedneš venku, tak jím 
vykopáš (důlek) a zase přikryješ výkal svůj.  
15. Neboť Hospodin, Bůh tvůj, kráčí uvnitř tábora tvého, aby tě 
vysvobodil a vydal nepřátele tvé tobě; tak budiž tábor tvůj svatým, aby 
on nespatřil na tobě žádné hanebnosti a neodvrátil se od tebe. 
16. Nevydáš otroka pánu jeho, když se zachránil k tobě před pánem 
svým.  
17. S tebou bydleti bude ve středu tvém, na místě, které (si) vyvolí v 
některé z bran tvých, kde se mu líbí; neutiskuj ho! 
18. Nebude posvěcené nevěstky z dcer Jisraele - nebude posvěceného 
milostníka ze synů Jisraele.  
19. Nepřineseš mzdu nevěstčinu a výtěžek psovský do domu Hospodina, 
Boha svého, z jakéhokoli slibu, neboť ohavností Hospodinu, Bohu 
tvému, jest obé. 
20. Nedáš na úrok bratru svému, ani na úrok za peníze, ani na úrok za 
potravu, ani na úrok za cokoli, co jest na úrok.  
21. Cizozemci můžeš dáti na úrok, avšak bratru svému nedáš na úrok, 
aby ti požehnal Hospodin, Bůh tvůj, ve všem podnikání ruky tvé, na 
zemi, do níž vcházíš, abys ji zaujal. 
22. Slíbíš-li slib Hospodinu, Bohu svému, neotálej jej splniti, neboť 
hledati to bude Hospodin, Bůh tvůj, na tobě a byl by na tobě hřích.  
23. Když však upustíš od slibování, nebude na tobě hříchu.  
24. Co však vyšlo ze rtů tvých, to zachovávej a učiň, jak jsi slíbil 
Hospodinu, Bohu svému, dar dobrovolný, jejž jsi ústy svými vyřkl. 
25. Když vejdeš do vinice bližního svého, najez se hroznů dle libosti, do 
sytosti své, avšak do své nádoby ničeho nedáš. 
26. Když vejdeš do obilí bližního svého, natrhej si rukou svou klasů, 
avšak nemávneš srpem v obilí bližního svého. 

`^t,a'ce-ta, t'ySikiw> T'b.v;w> Hb' hT'r>p;x'w> 
 ^l.yCih;l. ^n<x]m; br,q,B. %Leh;t.mi ^yh,l{a/ hw"hy> yKi 15 

 ^b. ha,r>yI-al{w> vAdq' ^yn<x]m; hy"h'w> ^yn<p'l. ^yb,y>ao ttel'w> 
s `^yr,x]a;me bv'w> rb'D' tw:r>[, 

 ~[ime ^yl,ae lceN"yI-rv,a] wyn"doa]-la, db,[, ryGIs.t;-al{ 16 

`wyn"doa] 
 ^yr,['v. dx;a;B. rx;b.yI-rv,a] ~AqM'B; ^B.r>qiB. bveyE ^M.[i 17 

s `WNn<AT al{ Al bAJB; 
 vdeq' hy<h.yI-al{w> laer'f.yI tAnB.mi hv'deq. hy<h.ti-al{ 18 

`laer'f.yI ynEB.mi 
 ^yh,l{a/ hw"hy> tyBe bl,K, ryxim.W hn"Az !n:t.a, aybit'-al{ 19 

`~h,ynEv.-~G: ^yh,l{a/ hw"hy> tb;[]At yKi rd,n<-lk'l. 
 %v,n< lk,ao %v,n< @s,K, %v,n< ^yxia'l. %yVit;-al{ 20 

`%V'yI rv,a] rb'D'-lK' 
 hw"hy> ^k.r,b'y> ![;m;l. %yVit; al{ ^yxia'l.W %yVit; yrIk.N"l; 21 

 hT'a;-rv,a] #r,a'h'-l[; ^d,y" xl;v.mi lkoB. ^yh,l{a/ 
s `HT'v.rIl. hM'v'-ab' 

 AmL.v;l. rxea;t. al{ ^yh,l{a/ hw"hyl; rd,n< rDoti-yKi 22 

`aj.xe ^b. hy"h'w> %M'[ime ^yh,l{a/ hw"hy> WNv,r>d>yI vroD'-yKi 
`aj.xe ^b. hy<h.yI-al{ rDon>li lD;x.t, ykiw> 23 

 hw"hyl; T'r>d;n" rv,a]K; t'yfi['w> rmov.Ti ^yt,p'f. ac'Am 24 

s `^ypiB. T'r>B;DI rv,a] hb'd'n> ^yh,l{a/ 
 ^[,b.f' ^v.p.n:K. ~ybin"[] T'l.k;a'w> ^[,re ~r,k,B. abot' yKi 25 

s `!Teti al{ ^y>l.K,-la,w> 
 vmer>x,w> ^d,y"B. tl{ylim. T'p.j;q'w> ^[,re tm;q'B. abot' yKi 26 

s `^[,re tm;q' l[; @ynIt' al{ 
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Kapitola dvacátá čtvrtá 

1. Když si vezme muž ženu a pojme ji za manželku a stane se pak, že 
nenalezne přízně v jeho očích, neboť nalezl na ní něco hanlivého, a (on) 
jí napíše list rozlučovací a dá (jej) do ruky její a odešle ji ze svého domu 
2. a (ona) vyšla z jeho domu a odešla a vdala se za jiného muže  
3. a (tento) pozdější muž ji nenávidí a napíše jí list rozlučovací a dá (jej) 
do ruky její a odešle jí z domu svého, anebo když zemře (tento) pozdější 
muž, který si ji vzal za ženu,  
4. nemůže její první manžel, který ji byl odeslal, opět si ji vzíti, aby mu 
byla ženou, když již byla poskvrněna, neboť ohavnost to jest před 
Hospodinem a nemáš uvalovati ve hřích zemi, kterou Hospodin, Bůh 
tvůj, tobě dává v úděl. 
5. Když si vezme muž novou manželku, nevytáhne s vojskem, a nebude 
uvalen na něho žádný závazek, volný bude pro dům svůj po jeden rok, 
aby potěšil ženu, kterou si vzal. 
6. Nezabaví nikdo mlýnského spodku ani běhouna, neboť takový zábavu 
je život samotný. 
7. Když bude někdo přistižen, an krade někoho z bratří svých ze synů 
Jisraele a násilně s ním nakládá a prodá ho, tedy zemře zloděj ten; tak 
vymýtíš zlo ze středu svého. 
8. Střež se rány malomocenství, abys velmi bedlivě jednal, zcela jak vás 
poučí knězi levitští; jak jsem jim přikázal, tak bedlivě jednejte.  
9. Pomni, co učinil Hospodin, Bůh tvůj, Mirjami na cestě, když jste táhli 
z Egypta. 
10. Půjčíš-li bližnímu svému jakoukoli půjčku, nevejdeš do domu jeho, 
abys mu zabavil něco v zástavu.  
11. Venku budeš státi, a muž, u něhož máš půjčku, vynese k tobě zástavu 
ven.  

  
 

 hy"h'w> Hl'['b.W hV'ai vyai xQ;yI-yKi WTT Deuteronomy 24:1 

 rb'D' tw:r>[, Hb' ac'm'-yKi wyn"y[eB. !xe-ac'm.ti al{-~ai 
`AtyBemi Hx'L.viw> Hd'y"B. !t;n"w> ttuyrIK. rp,se Hl' bt;k'w> 

`rxea;-vyail. ht'y>h'w> hk'l.h'w> AtyBemi ha'c.y"w> 2 
 !t;n"w> ttuyrIK. rp,se Hl' bt;k'w> !Arx]a;h' vyaih' Ha'nEf.W 3 

 !Arx]a;h' vyaih' tWmy" yki Aa AtyBemi Hx'L.viw> Hd'y"B. 
`hV'ail. Al Hx'q'l.-rv,a] 

 HT'x.q;l. bWvl' Hx'L.vi-rv,a] !AvarIh' Hl'[.B; lk;Wy-al{ 4 

 awhi hb'[eAt-yKi ha'M'J;hu rv,a] yrex]a; hV'ail. Al tAyh.li 
 ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] #r,a'h'-ta, ayjix]t; al{w> hw"hy> ynEp.li 

s `hl'x]n: ^l. !tenO 
 rbo[]y:-al{w> ab'C'B; aceyE al{ hv'd'x] hV'ai vyai xQ;yI-yKi 5 

 xM;fiw> tx'a, hn"v' Atybel. hy<h.yI yqin" rb'D'-lk'l. wyl'[' 
s `xq'l'-rv,a] ATv.ai-ta, 

s `lbexo aWh vp,n<-yKi bk,r'w" ~yIx;re lbox]y:-al{ 6 
 laer'f.yI ynEB.mi wyx'a,me vp,n< bnEGO vyai aceM'yI-yKi 7 

 [r'h' T'r>[;biW aWhh; bN"G:h; tmeW Ark'm.W AB-rM,[;t.hiw> 
`^B,r>Qimi 

 lkoK. tAf[]l;w> daom. rmov.li t[;r;C'h;-[g:n<B. rm,V'hi 8 

 Wrm.v.Ti ~tiyWIci rv,a]K; ~YIwIl.h; ~ynIh]Koh; ~k,t.a, WrAy-rv,a] 
s `tAf[]l; 

 %r,D,B; ~y"r>mil. ^yh,l{a/ hw"hy> hf'['-rv,a] tae rAkz" 9 

s `~yIr'c.Mimi ~k,t.aceB. 
 AtyBe-la, abot'-al{ hm'Wam. taV;m; ^[]reb. hV,t;-yKi 10 

`Ajbo[] jbo[]l; 
 ^yl,ae ayciAy Ab hv,nO hT'a; rv,a] vyaih'w> dmo[]T; #WxB; 11 



 56 

12. A jestliže to jest muž chudý, neulehneš s jeho zástavou,  
13. vrátíš, navrátíš mu zástavu, jakmile zapadne slunce, aby ulehl ve své 
přikrývce a tobě žehnal; tobě však to bude za ctnost před Hospodinem, 
Bohem tvým. 
14. Neutiskuj nádeníka chudého a nuzného z bratří tvých nebo z cizinců, 
kteří jsou v zemi tvé, v branách tvých.  
15. Téhož dne mu dáš mzdu jeho, než zapadne nad ním slunce, neboť 
chudý jest a na to dychtivě čeká, aby nekřičel proti tobě k Hospodinu, a 
na tobě byl by hřích. 
16. Nebudou usmrceni rodiče za děti a děti nebudou usmrceny za rodiče, 
každý za svůj hřích usmrcen bude. 
17. Nepřevrátíš právo cizince, (ani) sirotka a nezabavíš roucha vdovina. 
18. A pomni, že jsi byl otrokem v Egyptě a vykoupil tebe Hospodin, Bůh 
tvůj, odtud, proto přikazuji tobě, abys činil toto. 
19. Když budeš sklízeti sklizeň svou na poli svém a zapomeneš snop na 
poli, nevrátíš se, abys jej vzal, cizinci, sirotku a vdově bude (náležeti), 
aby požehnal tobě Hospodin, Bůh tvůj, ve všem díle rukou tvých.  
20. Když budeš srážeti olivu svou, nebudeš ohledávati potom větve její, 
cizinci, sirotku a vdově bude náležeti.  
21. Když budeš sklízeti vinici svou, nebudeš paběrkovati hrozny za 
sebou, cizinci, sirotku a vdově budou náležeti.  
22. A pomni, že jsi byl otrokem v zemi egyptské, proto přikazuji tobě, 
abys činil toto. 

 

Kapitola dvacátá pátá 

1. Vznikne-li spor mezi (některými) muži a (oni) přistoupí k soudu a 
budou je (tam) souditi a dají za právo spravedlivému a za neprávo 
nepravému,  

`hc'Wxh; jAb[]h;-ta, 
`Ajbo[]B; bK;v.ti al{ aWh ynI[' vyai-~aiw> 12 

 bk;v'w> vm,V,h; aboK. jAb[]h;-ta, Al byviT' bveh' 13 

 `^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li hq'd'c. hy<h.Ti ^l.W &'k,r]beW Atm'l.f;B. 
s 

 rv,a] ^r>GEmi Aa ^yx,a;me !Ayb.a,w> ynI[' rykif' qvo[]t;-al{ 14 

`^yr,['v.Bi ^c.r>a;B. 
 ynI[' yKi vm,V,h; wyl'[' aAbt'-al{w> Ark'f. !Teti AmAyB. 15 

 ^yl,[' ar'q.yI-al{w> Avp.n:-ta, afenO aWh wyl'aew> aWh 
s `aj.xe ^b. hy"h'w> hw"hy>-la, 

 Wtm.Wy-al{ ~ynIb'W ~ynIB'-l[; tAba' Wtm.Wy-al{ 16 

s `Wtm'Wy Aaj.x,B. vyai tAba'-l[; 
`hn"m'l.a; dg<B, lbox]t; al{w> ~Aty" rGE jP;v.mi hJ,t; al{ 17 
 ^yh,l{a/ hw"hy> ^D>p.YIw: ~yIr;c.miB. t'yyIh' db,[, yKi T'r>k;z"w> 18 

s `hZ<h; rb'D'h;-ta, tAf[]l; ^W>c;m. ykinOa' !Ke-l[; ~V'mi 
 al{ hd,F'B; rm,[o T'x.k;v'w> ^d,f'b. ^r>yciq. rcoq.ti yKi 19 

 ![;m;l. hy<h.yI hn"m'l.a;l'w> ~AtY"l; rGEl; ATx.q;l. bWvt' 
`^yd,y" hfe[]m; lkoB. ^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r,b'y> 

 ~AtY"l; rGEl; ^yr,x]a; raep't. al{ ^t.yzE jBox.t; yKi 20 

s `hy<h.yI hn"m'l.a;l'w> 
 ~AtY"l; rGEl; ^yr,x]a; lleA[t. al{ ^m.r>K; rcob.ti yKi 21 

`hy<h.yI hn"m'l.a;l'w> 
 ykinOa' !Ke-l[; ~yIr'c.mi #r,a,B. t'yyIh' db,[,-yKi T'r>k;z"w> 22 

s `hZ<h; rb'D'h;-ta, tAf[]l; ^W>c;m. 
 
,  

 WvG>nIw> ~yvin"a] !yBe byrI hy<h.yI-yKi WTT Deuteronomy 25:1 

 W[yvir>hiw> qyDIC;h;-ta, WqyDIc.hiw> ~Wjp'v.W jP'v.Mih;-la, 
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nepravému,  
2. tak staň se: Je-li nepravý hoden mrskání, dá ho soudce položiti a 
mrskati před sebou podle nepravosti jeho v (jistý) počet (ran).  
3. Čtyřiceti (ranami) ho dá vymrskati, ne více, aby kdyby ho nad to 
mrskal hojným mrskáním, nebyl zlehčen bratr tvůj před očima tvýma. 
4. Nezavážeš volu hubu, když mlátí. 
5. Když bydlí bratři spolu a zemře jeden z nich bezdětný, tu žena 
zemřelého se nevdá mimo (rodinu) za cizího muže, její švagr ať k ní 
vejde a ožení se s ní po právu švagrovství.  
6. A (tak) staň se: Prvorozený, kterého porodí, nastoupí na jméno jeho 
mrtvého bratra, aby nebylo smazáno jméno jeho z Jisraele. 
7. Nebude-li však muž (ten) chtít vzíti si švagrovou svou, přijde švagrová 
jeho vzhůru do brány ke starším a řekne: "Odpírá švagr můj vzbuditi 
bratru svému jméno v Jisraeli, nechce se se mnou oženit po právu 
švagrovství."  
8. Starší města jeho pak ho zavolají a promluví s ním, a (když) on 
povstane a řekne: "Nechci (si) ji vzíti,"  
9. tu přistoupí švagrová jeho k němu před očima starších a sezuje střevíc 
jeho s nohy jeho a vyplivne před ním a jme se takto říci: "Tak děje se 
muži, který nechce zbudovati dům bratra svého!"  
10. I bude nazváno jméno jeho v Jisraeli: "Dům sezutého".   
l1 Když se rvou muži spolu jeden s druhým a přistoupí žena jednoho, 
aby vysvobodila muže svého z ruky toho, jenž ho bije, a vztáhne ruku 
svou a uchopí (ho) za jeho ohanbí,  
12. utneš její ruku, neslituje se oko tvé. 
13. Nebudeš míti ve svém sáčku dvojí kaménky (závaží), větší a menší. 
14. Nebudeš míti v domě svém dvojí (míru) efu, větší a menší.  
15. Kaménky (závaží) úplné a správné budeš míti, efu úplnou a správnou 
budeš míti, aby dlouho trvaly dni tvé na půdě, kterou Hospodin, Bůh 
tvůj, dává tobě.  

`[v'r'h'-ta, 
 WhK'hiw> jpeVoh; AlyPihiw> [v'r'h' tAKh; !Bi-~ai hy"h'w> 2 

`rP's.miB. At['v.rI ydeK. wyn"p'l. 
 hL,ae-l[; AtKoh;l. @ysiyO-!P, @ysiyO al{ WNK,y: ~y[iB'r>a; 3 

s `^yn<y[el. ^yxia' hl'q.nIw> hB'r; hK'm; 
s `AvydIB. rAv ~sox.t;-al{ 4 

 Al-!yae !beW ~h,me dx;a; tmeW wD'x.y: ~yxia; Wbv.yE-yKi 5 

 aboy" Hm'b'y> rz" vyail. hc'Wxh; tMeh;-tv,ae hy<h.ti-al{ 
`Hm'B.yIw> hV'ail. Al Hx'q'l.W h'yl,[' 

 tMeh; wyxia' ~ve-l[; ~Wqy" dleTe rv,a] rAkB.h; hy"h'w> 6 

`laer'f.YImi Amv. hx,M'yI-al{w> 
 ht'l.['w> ATm.biy>-ta, tx;q;l' vyaih' #Pox.y: al{-~aiw> 7 

 ~yqih'l. ymib'y> !yaeme hr'm.a'w> ~ynIqeZ>h;-la, hr'[.V;h; ATm.biy> 
`ymiB.y: hb'a' al{ laer'f.yIB. ~ve wyxia'l. 

 al{ rm;a'w> dm;['w> wyl'ae WrB.dIw> Ary[i-ynEq.zI Al-War>q'w> 8 

`HT'x.q;l. yTic.p;x' 
 l[;me Al[]n: hc'l.x'w> ~ynIqeZ>h; ynEy[el. wyl'ae ATm.biy> hv'G>nIw> 9 

 vyail' hf,['yE hk'K' hr'm.a'w> ht'n>['w> wyn"p'B. hq'r>y"w> Alg>r; 
`wyxia' tyBe-ta, hn<b.yI-al{ rv,a] 

s `l[;N"h; #Wlx] tyBe laer'f.yIB. Amv. ar'q.nIw> 10 
 tv,ae hb'r>q'w> wyxia'w> vyai wD'x.y: ~yvin"a] WcN"yI-yKi 11 

 Hd'y" hx'l.v'w> WhKem; dY:mi HV'yai-ta, lyCih;l. dx'a,h' 
`wyv'bum.Bi hq'yzIx/h,w> 

s `^n<y[e sAxt' al{ HP'K;-ta, ht'Coq;w> 12 
s `hN"j;q.W hl'AdG> !b,a'w" !b,a, ^s.ykiB. ^l. hy<h.yI-al{ 13 
`hN"j;q.W hl'AdG> hp'yaew> hp'yae ^t.ybeB. ^l. hy<h.yI-al{ 14 
 qd,c,w" hm'lev. hp'yae %L'-hy<h.yI qd,c,w" hm'lev. !b,a, 15 

 hw"hy>-rv,a] hm'd'a]h' l[; ^ym,y" WkyrIa]y: ![;m;l. %L'-hy<h.yI 
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tvůj, dává tobě.  
16. Neboť ohavností jest Hospodinu, Bohu tvému, každý, kdo tyto (věci) 
činí, každý, kdo činí křivdu. 
17. Pomni, co učinil tobě Amalek na cestě, když táhli jste z Egypta,  
18. jak vyšel tobě v cestu a odřízl zadní voj tvůj, všechny zesláblé za 
tebou, když tys byl unavený a zemdlený, a (on) nebál se Boha.  
19. Tak staň se: až ti Hospodin, Bůh tvůj, dopřeje klidu ode všech 
nepřátel tvých vůkol v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvůj, dává v úděl, 
abys ji zaujal, vymažeš památku Amalekovu zpod nebes - neza 
pomeň 

Kapitola dvacátá šestá 

1. Staň se, až přijdeš do země, kterou Hospodin, Bůh tvůj, tobě dává v 
úděl (dědičný), a zaujmeš ji a budeš v ní bydleti,  
2. tu vezmeš z prvotin všeho plodu půdy, který budeš svážeti ze své 
země, již dává Hospodin, Bůh tvůj, tobě, a vložíš do koše a půjdeš k 
místu, které vyvolí Hospodin, Bůh tvůj, aby tam dal přebývati jménu 
svému,  
3. a přijdeš ke knězi, který bude za těch dnů, a řekneš k němu: 
"Vyznávám dnes Hospodinu, Bohu svému, že jsem přišel do země, 
kterou přísahou zaslíbil Hospodin otcům našim, že ji nám dá!"  
4. I vezme kněz koš z ruky tvé a položí jej před oltář Hospodina, Boha 
tvého.  
5. A jmeš se mluviti a řekneš před Hospodinem, Bohem svým: 
"Aramejec bloudící byl otec můj a sestoupil do Egypta a byl tam 
pohostinnu s nemnohými osobami a stal se tam národem velikým, 
mocným a četným.  
6. Zle však nakládali s námi Egypťané a tiskli nás a ukládali na nás 
těžkou službu.  

`%l' !tenO ^yh,l{a/ 
 hfe[o lKo hL,ae hfe[o-lK' ^yh,l{a/ hw"hy> tb;[]At yKi 16 

@ `lw<[' 
 ~k,t.aceB. %r,D,B; qlem'[] ^l. hf'['-rv,a] tae rAkz" 17 

`~yIr'c.Mimi 
 ^yr,x;a; ~yliv'x/N<h;-lK' ^B. bNEz:y>w: %r,D,B; ^r>q' rv,a] 18 

`~yhil{a/ arey" al{w> [;gEy"w> @yE[' hT'a;w> 
 bybiS'mi ^yb,y>ao-lK'mi ^l. ^yh,l{a/ hw"hy> x;ynIh'B. hy"h'w> 19 

 HT'v.rIl. hl'x]n: ^l. !tenO ^yh,l{a/-hw"hy> rv,a] #r,a'B' 
@ `xK'v.Ti al{ ~yIm'V'h; tx;T;mi qlem'[] rk,zE-ta, hx,m.Ti 

 
  

 rv,a] #r,a'h'-la, aAbt'-yKi hy"h'w> WTT Deuteronomy 26:1 

`HB' T'b.v;y"w> HT'v.rIywI hl'x]n: ^l. !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> 
 aybiT' rv,a] hm'd'a]h' yrIP.-lK' tyviareme T'x.q;l'w> 2 

 an<J,b; T'm.f;w> %l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy> rv,a] ^c.r>a;me 
 !Kev;l. ^yh,l{a/ hw"hy> rx;b.yI rv,a] ~AqM'h;-la, T'k.l;h'w> 

`~v' Amv. 
 T'r>m;a'w> ~heh' ~ymiY"B; hy<h.yI rv,a] !heKoh;-la, t'ab'W 3 

 #r,a'h'-la, ytiab'-yKi ^yh,l{a/ hw"hyl; ~AYh; yTid>G:hi wyl'ae 
`Wnl' tt,l' Wnyteboa]l; hw"hy> [B;v.nI rv,a] 

 hw"hy> xB;z>mi ynEp.li AxyNIhiw> ^d,Y"mi an<J,h; !heKoh; xq;l'w> 4 

`^yh,l{a/ 
 ybia' dbeao yMir;a] ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li T'r>m;a'w> t'ynI['w> 5 

 yAgl. ~v'-yhiy>w: j['m. ytem.Bi ~v' rg"Y"w: hm'y>r;c.mi dr,YEw: 
`br'w" ~Wc[' lAdG" 

`hv'q' hd'bo[] Wnyle[' WnT.YIw: WnWN[;y>w: ~yrIc.Mih; Wnt'ao W[reY"w: 6 
 Wnleqo-ta, hw"hy> [m;v.YIw: Wnyteboa] yhel{a/ hw"hy>-la, q[;c.NIw: 7 
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7. Tu křičeli jsme k Hospodinu, Bohu otců svých, a Hospodin slyšel hlas 
náš a viděl bídu naši a svízel naši a utlačování naše.  
8. I vyvedl nás Hospodin z Egypta rukou silnou a paží vztaženou a s 
hrůzou velikou a se znameními a zázraky.  
9. A přivedl nás k tomuto místu a dal nám tuto zemi, plynoucí mlékem a 
strdím.  
10. A nyní, hle, přinesl jsem prvotiny plodu půdy, kterou jsi mně dal, 
Hospodine!" Pak položíš jej před Hospodinem, Bohem svým, a skloníš 
se před Hospodinem, Bohem svým.  
11. A budeš se radovati ze všeho dobra, které dal Hospodin, Bůh tvůj, 
tobě a domu tvému, ty a levita a cizinec, který je ve středu tvém. 
12. Když skončíš odvádění všeho desátku úrody své v třetím roce, roce 
desátku, a dáš (jej) levitovi, cizinci, sirotku a vdově, aby jedli v branách 
tvých a nasytili se,  
13. řekneš před Hospodinem, Bohem svým: "Vyklidil jsem, co 
posvěceno jest, z domu a dal jsem je také levitovi a cizinci, sirotku a 
vdově, zcela dle příkazu tvého, který jsi mně přikázal, nepřestoupil jsem 
(žádný) z příkazů tvých a (žádný) nezapomněl.  
14. Nejedl jsem z toho ve smutku a nevyklidil jsem ničeho z toho v 
nečistotě a nedal jsem (nic) z toho pro mrtvého, poslechl jsem hlasu 
Hospodina, Boha svého, učinil jsem zcela, jak jsi mně přikázal.  
15. Shlédni z příbytku svatého svého, s nebes, a požehnej lidu svému 
Jisraeli a půdě, kterou jsi nám dal, jak přísahou jsi slíbil otcům našim, 
zemi plynoucí mlékem a strdím!" 
16. Dnešního dne přikazuje tobě Hospodin, Bůh tvůj, abys konal 
ustanovení tato a práva, a tak je bedlivě konej celým srdcem svým a 
celou duší svou. 
17. Hospodinu jsi sebe dnes zamluvil, aby byl tobě Bohem, abys kráčel v 
cestách jeho a ostříhal ustanovení jeho a příkazů jeho a práv jeho a 
poslouchal hlasu jeho.  

`Wncex]l;-ta,w> Wnlem'[]-ta,w> WnyEn>['-ta, ar>Y:w: 
 hy"Wjn> [;roz>biW hq'z"x] dy"B. ~yIr;c.Mimi hw"hy> WnaeciAYw: 8 

`~ytip.mob.W tAtaob.W ldoG" ar'mob.W 
 taZOh; #r,a'h'-ta, Wnl'-!T,YIw: hZ<h; ~AqM'h;-la, Wnaebiy>w: 9 

`vb'd>W bl'x' tb;z" #r,a, 
 hm'd'a]h' yrIP. tyviare-ta, ytiabehe hNEhi hT'[;w> 10 

 ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li ATx.N:hiw> hw"hy> yLi hT't;n"-rv,a] 
`^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li t'ywIx]T;v.hiw> 

 ^yh,l{a/ hw"hy> ^l.-!t;n" rv,a] bAJh;-lk'b. T'x.m;f'w> 11 

s `^B,r>qiB. rv,a] rGEh;w> ywILeh;w> hT'a; ^t,ybel.W 
 hn"V'B; ^t.a'WbT. rf;[.m;-lK'-ta, rfe[.l; hL,k;t. yKi 12 

 ~AtY"l; rGEl; ywILel; hT't;n"w> rfe[]M;h; tn:v. tviyliV.h; 
`W[bef'w> ^yr,['v.bi Wlk.a'w> hn"m'l.a;l'w> 

 tyIB;h;-!mi vd,Qoh; yTir>[;Bi ^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li T'r>m;a'w> 13 

 ^t.w"c.mi-lk'K. hn"m'l.a;l'w> ~AtY"l; rGEl;w> ywILel; wyTit;n> ~g:w> 
`yTix.k'v' al{w> ^yt,wOc.Mimi yTir>b;['-al{ ynIt'yWIci rv,a] 

 amej'B. WNM,mi yTir>[;bi-al{w> WNM,mi ynIaob. yTil.k;a'-al{ 14 

 ytiyfi[' yh'l{a/ hw"hy> lAqB. yTi[.m;v' tmel. WNM,mi yTit;n"-al{w> 
`ynIt'yWIci rv,a] lkoK. 

 ^M.[;-ta, %reb'W ~yIm;V'h;-!mi ^v.d>q' !A[M.mi hp'yqiv.h; 15 

 rv,a]K; Wnl' hT't;n" rv,a] hm'd'a]h' taew> laer'f.yI-ta, 
s `vb'd>W bl'x' tb;z" #r,a, Wnyteboa]l; T'[.B;v.nI 

 ~yQixuh;-ta, tAf[]l; ^W>c;m. ^yh,l{a/ hw"hy> hZ<h; ~AYh; 16 

 ~t'Aa t'yfi['w> T'r>m;v'w> ~yjiP'v.Mih;-ta,w> hL,aeh' 
`^v,p.n:-lk'b.W ^b.b'l.-lk'B. 

 tk,l,l'w> ~yhil{ale ^l. tAyh.li ~AYh; T'r>m;a/h, hw"hy>-ta, 17 

`AlqoB. [;mov.liw> wyj'P'v.miW wyt'wOc.miW wyQ'xu rmov.liw> wyk'r'd>Bi 
 rv,a]K; hL'gUs. ~[;l. Al tAyh.li ~AYh; ^r>ymia/h, hw"hyw: 18 
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poslouchal hlasu jeho.  
18. A Hospodin zamluvil sobě tebe dnes, abys mu byl národem vlastním, 
jak k tobě mluvil, a abys ostříhal všech příkazů jeho  
19. a aby tě vyvýšil nad všechny národy, které učinil, pro slávu, pro 
jméno a pro zvelebení, a abys byl národem svatým Hospodinu, Bohu 
svému, jak byl mluvil. 

Kapitola dvacátá sedmá 

1. I přikázal Mošé a starší Jisraele lidu řkouce: Ostříhej(te) každého 
příkazu, který vám dnes přikazuji.  
2. A staň se: O dni, kdy potáhnete přes Jarden do země, kterou Hospodin, 
Bůh tvůj, dává tobě, postavíš si veliké kameny a natřeš je vápnem  
3. a napíšeš na ně všechna slova této nauky, až přejdeš, abys vešel do 
země, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě, země, plynoucí mlékem a 
strdím, jak byl Hospodin, Bůh otců tvých, mluvil k tobě.  
4. A staň se: Až překročíte Jarden, vztyčte kameny tyto, které já vám 
dnes přikazuji, na hoře Ebal a natřeš je vápnem  
5. a vystavíš tam oltář Hospodinu, Bohu svému, oltář (z) kamenů, 
nemávneš nad nimi železem.  
6. Z celého kamení postavíš oltář Hospodina, Boha svého, a budeš na 
něm obětovati celooběti Hospodinu, Bohu svému.  
7. A budeš obětovati (oběti) hodů míru a budeš (je) tam jísti a budeš se 
radovati před Hospodinem, Bohem svým.  
8. A napíšeš na kameny všechna slova této nauky zřetelně a dobře. 
9. A Mošé a knězi levitští mluvili k celému Jisraeli řkouce: "Naslouchej 
a slyš, Jisraeli! Dnešního dne stal ses národem Hospodina, Boha svého. 
10. Poslouchej tedy hlasu Hospodina, Boha svého, a konej příkazy jeho a 
ustanovení jeho, která já tobě dnes přikazuji." 
11. I přikázal Mošé lidu dne toho řka:  

`wyt'wOc.mi-lK' rmov.liw> %l'-rB,DI 
 hL'hit.li hf'[' rv,a] ~yIAGh;-lK' l[; !Ayl.[, ^T.til.W 19 

 ^yh,l{a/ hw"hyl; vdoq'-~[; ^t.yOh.liw> tr,a'p.til.W ~vel.W 
s `rBeDI rv,a]K; 

 
 

  
~['h'-ta, laer'f.yI ynEq.zIw> hv,mo wc;y>w: WTT Deuteronomy 27:1 

 ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' rv,a] hw"c.Mih;-lK'-ta, rmov' rmoale 
`~AYh; 

 #r,a'h'-la, !Der>Y:h;-ta, Wrb.[;T; rv,a] ~AYB; hy"h'w> 2 

 tAldoG> ~ynIb'a] ^l. t'moqeh]w: %l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] 
`dyFiB; ~t'ao T'd>f;w> 

 ^r,b.['B. taZOh; hr'ATh; yreb.DI-lK'-ta, !h,yle[] T'b.t;k'w> 3 

 ^l. !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] #r,a'h'-la, aboT' rv,a] ![;m;l. 
 ^yt,boa]-yhel{a/ hw"hy> rB,DI rv,a]K; vb;d>W bl'x' tb;z" #r,a, 

`%l' 
 hL,aeh' ~ynIb'a]h'-ta, WmyqiT' !Der>Y:h;-ta, ~k,r>b.['B. hy"h'w> 4 

 ~t'Aa T'd>f;w> lb'y[e rh;B. ~AYh; ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' rv,a] 
`dyFiB; 

 ~ynIb'a] xB;z>mi ^yh,l{a/ hw"hyl; x;Bez>mi ~V' t'ynIb'W 5 

`lz<r>B; ~h,yle[] @ynIt'-al{ 
 t'yli[]h;w> ^yh,l{a/ hw"hy> xB;z>mi-ta, hn<b.Ti tAmlev. ~ynIb'a] 6 

`^yh,l{a/ hw"hyl; tl{A[ wyl'[' 
`^yh,l{a/ hw"hy> ynEp.li T'x.m;f'w> ~V' T'l.k;a'w> ~ymil'v. T'x.b;z"w> 7 
 raeB; taZOh; hr'ATh; yreb.DI-lK'-ta, ~ynIb'a]h'-l[; T'b.t;k'w> 8 

s `bjeyhe 
 rmoale laer'f.yI-lK' la, ~YIwIl.h; ~ynIh]Koh;w> hv,mo rBed;y>w: 9 
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12. "Tito budou státi na hoře Gerizim, aby žehnali lidu, až budete 
přecházet Jarden: Šimon a Levi a Jehuda a Jisachar a Josef a Binjamin, 
13. A tito budou státi na hoře Ebal, aby pronášeli kletbu: Reuben, Gad a 
Ašer a Zebulun, Dan a Naftali.  
14. A jmou se levité mluvit a řeknou ke všem mužům Jisraele hlasem 
povýšeným:  
15. "Proklet muž, který udělá (tesanou) sochu nebo litou - toť ohavnost 
Hospodinu - dílo rukou řemeslníka a postaví ji potají." I odpoví všechen 
lid a řekne: "Amen!"  
16. " Proklet, kdo zlehčuje otce svého a matku svou!" I řekne všechen 
lid: "Amen!"  
17. "Proklet, kdo posunuje mezník bližního svého!" I řekne všechen lid: 
"Amen!"  
18. "Proklet, kdo mate slepce na cestě!" I řekne všechen lid: "Amen!"  
19. "Proklet, kdo převrací právo cizince, sirotka a vdovy!" I řekne 
všechen lid: "Amen!"  
20. "Proklet, kdo souloží se ženou otce svého, neboť odhalil přikrývku 
otce svého!" I řekne všechen lid: "Amen!"  
21. "Proklet, kdo souloží s jakýmkoli dobytkem!" I řekne všechen lid: 
"Amen!"  
22. "Proklet, kdo souloží se sestrou svou, dcerou otce svého nebo dcerou 
matky své!" I řekne všechen lid: "Amen!"  
23. "Proklet, kdo souloží s tchyní svou!" I řekne všechen lid: "Amen!" 
24. "Proklet, kdo bije bližního svého potají!" I řekne všechen lid: 
"Amen!"  
25. "Proklet, kdo bere úplatek, aby ubil člověka, krev nevinnou!" I řekne 
všechen lid: "Amen!"  
26. "Proklet, kdo nedodrží slov nauky této, aby je konal!" I řekne 
všechen lid: "Amen!" 

 hw"hyl; ~['l. t'yyEh.nI hZ<h; ~AYh; laer'f.yI [m;v.W tKes.h; 
`^yh,l{a/ 

 wt'wOc.mi-ta, t'yfi['w> ^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. T'[.m;v'w> 10 

s `~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] wyQ'xu-ta,w> 
`rmoale aWhh; ~AYB; ~['h'-ta, hv,mo wc;y>w: 11 

 ~k,r>b.['B. ~yzIrIG> rh;-l[; ~['h'-ta, %reb'l. Wdm.[;y: hL,ae 12 

`!miy"n>biW @seAyw> rk'XF'yIw> hd'WhywI ywIlew> !A[m.vi !Der>Y:h;-ta, 
 dG" !beWar> lb'y[e rh;B. hl'l'Q.h;-l[; Wdm.[;y: hL,aew> 13 

`yliT'p.n:w> !D' !luWbz>W rvea'w> 
s `~r' lAq laer'f.yI vyai-lK'-la, Wrm.a'w> ~YIwIl.h; Wn['w> 14 
 hw"hy> tb;[]AT hk'Sem;W ls,p, hf,[]y: rv,a] vyaih' rWra' 15 

 Wrm.a'w> ~['h'-lk' Wn['w> rt,S'B; ~f'w> vr'x' ydey> hfe[]m; 
s `!mea' 

s `!mea' ~['h'-lK' rm;a'w> AMaiw> wybia' hl,q.m; rWra' 16 
s `!mea' ~['h'-lK' rm;a'w> Wh[ere lWbG> gySim; rWra' 17 
s `!mea' ~['h'-lK' rm;a'w> %r,D'B; rWE[i hG<v.m; rWra' 18 

 ~['h'-lK' rm;a'w> hn"m'l.a;w> ~Aty"-rGE jP;v.mi hJ,m; rWra' 19 

s `!mea' 
 rm;a'w> wybia' @n:K. hL'gI yKi wybia' tv,ae-~[i bkevo rWra' 20 

s `!mea' ~['h'-lK' 
s `!mea' ~['h'-lK' rm;a'w> hm'heB.-lK'-~[i bkevo rWra' 21 
 rm;a'w> AMai-tb; Aa wybia'-tB; Atxoa]-~[i bkevo rWra' 22 

s `!mea' ~['h'-lK' 
s `!mea' ~['h'-lK' rm;a'w> ATn>t;xo-~[i bkevo rWra' 23 

s `!mea' ~['h'-lK' rm;a'w> rt,S'B; Wh[ere hKem; rWra' 24 
 rm;a'w> yqin" ~D' vp,n< tAKh;l. dx;vo x;qel{ rWra' 25 

s `!mea' ~['h'-lK' 
 taZOh;-hr'ATh; yreb.DI-ta, ~yqiy"-al{ rv,a] rWra' 26 
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Kapitola dvacátá osmá 

1. Stane se, když budeš pilně poslouchati hlasu Hospodina, Boha svého, 
bedlivě konaje všechny příkazy jeho, které tobě přikazuji dnes, že vyvýší 
tě Hospodin, Bůh tvůj, nad všechny národy země.  
2. A přijdou na tebe všechna požehnání tato a dostihnou tě, když budeš 
poslouchati hlasu Hospodina, Boha svého:  
3. Požehnán budeš v městě a požehnán budeš na poli.  
4. Požehnán plod života tvého a plod půdy tvé a plod dobytka tvého, vrh 
skotu tvého a pomet bravu tvého.  
 5. Požehnán koš tvůj a díže tvá.  
6. Požehnán, když vcházíš, a požehnán, když vycházíš.  
7. Dá Hospodin, že poraženi budou před tebou nepřátele tvoji, kteří proti 
tobě povstali; jednou cestou vytáhnou proti tobě a sedmi cestami prchati 
budou před tebou.  
8. Přikáže Hospodin požehnání svému, aby bylo s tebou ve špejchařích 
tvých a ve všem podniku ruky tvé, a bude ti žehnati v zemi, kterou 
Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě.  
9. Povýší Hospodin sobě tebe za národ svatý, jak přísahou slíbil tobě, 
budeš-li ostříhati příkazů Hospodina, Boha svého, a kráčeti v cestách 
jeho.    
10. I uzří všichni národové země, že jménem Hospodinovým jsi 
pojmenován a budou se tě báti.  
11. A Hospodin dá tobě nadbytek (všeho) dobrého, plodu života tvého a 
plodu dobytka tvého a plodu půdy tvé, na půdě, kterou přísahou zaslíbil 
Hospodin otcům tvým, že ji dá tobě.  
12. Otevře Hospodin tobě pokladnici svou dobrou, nebesa, aby dal déšť 
zemi tvé v (pravém) čase a žehnal všemu dílu ruky tvé, že půjčovati 
budeš národům četným, ty však si nevypůjčíš.  

@ `!mea' ~['h'-lK' rm;a'w> ~t'Aa tAf[]l; 
 

 
 

 hw"hy> lAqB. [m;v.Ti [;Amv'-~ai hy"h'w> WTT Deuteronomy 28:1 

 ykinOa' rv,a] wyt'wOc.mi-lK'-ta, tAf[]l; rmov.li ^yh,l{a/ 
 yyEAG-lK' l[; !Ayl.[, ^yh,l{a/ hw"hy> ^n>t'n>W ~AYh; ^W>c;m. 

`#r,a'h' 
 [m;v.ti yKi ^gUyFihiw> hL,aeh' tAkr'B.h;-lK' ^yl,[' Wab'W 2 

`^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. 
`hd,F'B; hT'a; %Wrb'W ry[iB' hT'a; %WrB' 3 

 rg:v. ^T,m.h,b. yrIp.W ^t.m'd>a; yrIp.W ^n>j.bi-yrIP. %WrB' 4 

`^n<aco tArT.v.[;w> ^yp,l'a] 
`^T,r>a;v.miW ^a]n>j; %WrB' 5 

`^t,aceB. hT'a; %Wrb'W ^a,boB. hT'a; %WrB' 6 
 ^yn<p'l. ~ypiG"nI ^yl,[' ~ymiQ'h; ^yb,y>ao-ta, hw"hy> !TeyI 7 

`^yn<p'l. WsWny" ~ykir'd> h['b.vib.W ^yl,ae Wac.yE dx'a, %r,d,B. 
 xl;v.mi lkob.W ^ym,s'a]B; hk'r'B.h;-ta, ^T.ai hw"hy> wc;y> 8 

`%l' !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] #r,a'B' ^k.r;beW ^d,y" 
 yKi %l'-[B;v.nI rv,a]K; vAdq' ~[;l. Al hw"hy> ^m.yqiy> 9 

`wyk'r'd>Bi T'k.l;h'w> ^yh,l{a/ hw"hy> twOc.mi-ta, rmov.ti 
 ^yl,[' ar'q.nI hw"hy> ~ve yKi #r,a'h' yMe[;-lK' War'w> 10 

`&'M,mi War>y"w> 
 ^T.m.h;b. yrIp.biW ^n>j.bi yrIp.Bi hb'Ajl. hw"hy> ^r>tiAhw> 11 

 ^yt,boa]l; hw"hy> [B;v.nI rv,a] hm'd'a]h' l[; ^t,m'd>a; yrIp.biW 
`%l' tt,l' 

 ttel' ~yIm;V'h;-ta, bAJh; Arc'Aa-ta, ^l. hw"hy> xT;p.yI 12 

 t'ywIl.hiw> ^d,y" hfe[]m;-lK' tae %reb'l.W AT[iB. ^c.r>a;-rj;m. 
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zemi tvé v (pravém) čase a žehnal všemu dílu ruky tvé, že půjčovati 
budeš národům četným, ty však si nevypůjčíš.  
13. Učiní tebe Hospodin hlavou, a ne zadkem a budeš jen nahoře a 
nebudeš dole, když poslechneš příkazů Hospodina, Boha svého, které 
přikazuji tobě dnes, abys je bedlivě konal  
14. a neuchýlil se od všech slov, která já přikazuji vám dnes, ani napravo 
ani nalevo, kráčeje za bohy jinými a slouže jim. 
15. Stane se však, když nebudeš poslouchati hlasu Hospodina, Boha 
svého, a nebudeš bedlivě konati všechny příkazy jeho a ustanovení jeho, 
která přikazuji tobě dnes, že přijdou na tebe všechny kletby tyto a 
dostihnou tě:  
16. Proklet budeš ve městě a proklet budeš na poli. 17. Proklet koš tvůj a 
(prokleta) díže tvá.  
18. Proklet plod života tvého a plod půdy tvé, vrh skotu tvého a pomet 
bravu tvého.  
19. Proklet budeš, když vcházíš, a proklet, budeš, když vycházíš,  
20. Pošle Hospodin na tebe kletbu, zmatek a zlořečení při všem podniku 
ruky tvé, který vykonáváš, až budeš vyhlazen a až zmizíš rychle pro 
špatnost skutků svých, ježto jsi mne opustil.  
21. Dá Hospodin, že utkví na tobě mor, až tě zničí s půdy, kamž 
přicházíš, abys ji zaujal.  
22. Bíti bude tebe Hospodin úbytěmi a zimnicí, rozpalem a zánětem, 
suchoparem, snětí a rudou, a budou tě stíhati, až budeš zničen.  
23. A bude nebe, které jest nad hlavou tvou, mědí a země, která jest pod 
tebou, železem.  
24. Dá Hospodin za déšť zemi tvé (návěj) písku a prach, s nebes na tebe 
sestoupí, až tě vyhladí.  
25. Dá Hospodin, že budeš poražen (před) nepřáteli svými, jednou cestou 
vytáhneš proti němu a sedmi cestami budeš prchati před ním a budeš 
děsem všem královstvím země.  

`hw<l.ti al{ hT'a;w> ~yBir; ~yIAG 
 hl'[.m;l. qr; t'yyIh'w> bn"z"l. al{w> varol. hw"hy> ^n>t'n>W 13 

 ^yh,l{a/ hw"hy> twOc.mi-la, [m;v.ti-yKi hJ'm'l. hy<h.ti al{w> 
`tAf[]l;w> rmov.li ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] 

 ~k,t.a, hW<c;m. ykinOa' rv,a] ~yrIb'D>h;-lK'mi rWst' al{w> 14 

 ~yrIxea] ~yhil{a/ yrex]a; tk,l,l' lwamof.W !ymiy" ~AYh; 
s `~d'b.['l. 

 rmov.li ^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. [m;v.ti al{-~ai hy"h'w> 15 

 ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] wyt'Qoxuw> wyt'wOc.mi-lK'-ta, tAf[]l; 
`^WgyFihiw> hL,aeh' tAll'Q.h;-lK' ^yl,[' Wab'W 
`hd,F'B; hT'a; rWra'w> ry[iB' hT'a; rWra' 16 

`^T,r>a;v.miW ^a]n>j; rWra' 17 
 ^yp,l'a] rg:v. ^t,m'd>a; yrIp.W ^n>j.bi-yrIP. rWra' 18 

`^n<aco tArT.v.[;w> 
`^t,aceB. hT'a; rWra'w> ^a,boB. hT'a; rWra' 19 

 hm'WhM.h;-ta, hr'aeM.h;-ta, ^B. hw"hy> xL;v;y> 20 

 d[; hf,[]T; rv,a] ^d>y" xl;v.mi-lk'B. tr,[,g>Mih;-ta,w> 
 rv,a] ^yl,l'[]m; [;ro ynEP.mi rhem; ^d>b'a]-d[;w> ^d>m,V'hi 

`ynIT'b.z:[] 
 l[;me ^t.ao AtL{K; d[; rb,D'h;-ta, ^B. hw"hy> qBed>y: 21 

`HT'v.rIl. hM'v'-ab' hT'a;-rv,a] hm'd'a]h' 
 rxur>x;b;W tq,L,D;b;W tx;D;Q;b;W tp,x,V;B; hw"hy> hk'K.y: 22 

`^d,b.a' d[; ^Wpd'r>W !Aqr'YEb;W !ApD'Vib;W br,x,b;W 
 #r,a'h'w> tv,xon> ^v.aro-l[; rv,a] ^ym,v' Wyh'w> 23 

`lz<r>B; ^yT,x.T;-rv,a] 
 ~yIm;V'h;-!mi rp'['w> qb'a' ^c.r>a; rj;m.-ta, hw"hy> !TeyI 24 

`%d'm.V'hi d[; ^yl,[' dreyE 
 wyl'ae aceTe dx'a, %r,d,B. ^yb,y>ao ynEp.li @G"nI hw"hy> ^n>T,yI 25 
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děsem všem královstvím země.  
26. A mrtvola tvá bude za pokrm všemu ptactvu nebes a zvířatům země a 
není, kdo by je zaplašil.  
27. A bíti bude tě Hospodin vředem egyptským a boulemi a svrabem a 
strupovitostí, z nichž nebudeš moci býti vyléčen.  
28. Bíti bude tě Hospodin šílenstvím a slepotou a pomateností mysli.  
29. A tápati budeš o polednách, jako tápe slepec ve tmě, a nepochodíš na 
cestách svých; tak budeš jen zkroušený a oloupený po všechny dni a 
není, kdo by pomohl.  
30. Se ženou se zasnoubíš, a jiný s ní bude souložit, dům vystavíš, a 
nebudeš v něm bydleti, vinici vyštípíš, a nenačneš ji.  
31. Vůl tvůj (bude) zabit před očima tvýma, nebudeš však z něho jísti, 
osel tvůj uloupen před tebou a nevrátí se k tobě, ovce tvé vydány 
nepřátelům tvým a nemáš, kdo by ti pomohl.  
32. Synové tvoji a dcery tvé vydáni národu cizímu a oči tvé to vidí a 
prahnou po nich celý den a nic nezmůžeš.  
33. Plod půdy tvé a všechno úsilí tvé stráví národ, kterého jsi neznal, a 
tak nebudeš než zkroušený a zhroucený po všechny dni.  
34. A budeš šílený z podívané očí svých, kterou spatříš.  
35. Bíti tě bude Hospodin vředem zlým na kolenou a na lýtkách, z něhož 
nebudeš moci býti vyléčen od spodku nohy do temene tvého.  
36. Povede Hospodin tebe a krále tvého, kterého dosadíš nad sebou, k 
národu, kterého jsi neznal ty ani otcové tvoji, a tam budeš sloužiti bohům 
cizím ze dřeva a kamene.  
37. A budeš hrůzou, podobenstvím a posměchem ve všech národech, 
kam tě Hospodin povede.  
38. Símě hojné vyneseš na pole a málo sklidíš, neboř ožere je kobylka. 
39. Vinice vyštípíš a zděláš, vína však píti nebudeš ani ukládati, neboť 
sežere je červ. 

 lkol. hw"[]z:l. t'yyIh'w> wyn"p'l. sWnT' ~ykir'd> h['b.vib.W 
`#r,a'h' tAkl.m.m; 

 tm;h/b,l.W ~yIm;V'h; @A[-lk'l. lk'a]m;l. ^t.l'b.nI ht'y>h'w> 26 

`dyrIx]m; !yaew> #r,a'h' 
 Î~yrIxoJ.b;WÐ ¿~ylip'[\b'WÀ ~yIr;c.mi !yxiv.Bi hw"hy> hk'K.y: 27 

`aper'hel. lk;Wt-al{ rv,a] sr,x'b,W br'G"b;W 
`bb'le !Ahm.tib.W !ArW"[ib.W !A[G"viB. hw"hy> hk'K.y: 28 

 hl'pea]B' rWE[ih' vVem;y> rv,a]K; ~yIr;h\C'B; vVem;m. t'yyIh'w> 29 

 lWzg"w> qWv[' %a; t'yyIh'w> ^yk,r'D>-ta, x;ylic.t; al{w> 
`[;yviAm !yaew> ~ymiY"h;-lK' 

 tyIB; ÎhN"b,K'v.yIÐ ¿hN"l,G"v.yIÀ rxea; vyaiw> frea't. hV'ai 30 

`WNl,L.x;t. al{w> [J;Ti ~r,K, AB bvete-al{w> hn<b.Ti 
 lWzG" ^r>mox] WNM,mi lk;ato al{w> ^yn<y[el. x;Wbj' ^r>Av 31 

 ^l. !yaew> ^yb,y>aol. tAntun> ^n>aco %l' bWvy" al{w> ^yn<p'L.mi 
`[;yviAm 

 tAlk'w> tAaro ^yn<y[ew> rxea; ~[;l. ~ynItun> ^yt,nOb.W ^yn<B' 32 

`^d,y" lael. !yaew> ~AYh;-lK' ~h,ylea] 
 T'[.d'y"-al{ rv,a] ~[; lk;ayO ^[]ygIy>-lk'w> ^t.m'd>a; yrIP. 33 

`~ymiY"h;-lK' #Wcr'w> qWv[' qr; t'yyIh'w> 
`ha,r>Ti rv,a] ^yn<y[e haer>M;mi [G"vum. t'yyIh'w> 34 

 ~yIq;Voh;-l[;w> ~yIK;r>Bih;-l[; [r' !yxiv.Bi hw"hy> hk'K.y: 35 

`^d,q\d>q' d[;w> ^l.g>r; @K;mi aper'hel. lk;Wt-al{ rv,a] 
 ^yl,[' ~yqiT' rv,a] ^K.l.m;-ta,w> ^t.ao hw"hy> %leAy 36 

 ~V' T'd>b;['w> ^yt,boa]w: hT'a; T'[.d;y"-al{ rv,a] yAG-la, 
`!b,a'w" #[e ~yrIxea] ~yhil{a/ 

 ~yMi[;h' lkoB. hn"ynIv.liw> lv'm'l. hM'v;l. t'yyIh'w> 37 

`hM'v' hw"hy> ^g>h,n:y>-rv,a] 
 WNl,s.x.y: yKi @soa/T, j[;m.W hd,F'h; ayciAT br; [r;z< 38 
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40. Olivy míti budeš v celém území svém, olejem však pomazávati se 
nebudeš, neboť opadají olivy tvé. 
41. Syny a dcery zplodíš, nezůstanou ti však, neboť půjdou do 
vyhnanství.  
42. Všechen strom tvůj a plod půdy tvé zaujme hmyz. 43. Cizinec, který 
je ve středu tvém, vzroste nad tebe výš a výše, ty však klesneš níž a níže. 
44. On půjčovati bude tobě, a ne ty budeš jemu půjčovati, on bude 
hlavou a ty budeš zadkem. 
45. A přijdou na tebe všechny kletby tyto a budou tě pronásledovat a 
dostihnou tě, až budeš zničen, poněvadž jsi neposlechl hlasu Hospodina, 
Boha svého, abys ostříhal příkazů jeho a ustanovení jeho, která přikázal 
tobě.  
46. Tak budou ony na tobě a potomstvu tvém znamením a (výstražným) 
zázrakem na věky.  
47. Za to, že jsi nesloužil Hospodinu, Bohu svému, v radosti a v 
blaženosti srdce, maje hojnost všeho,  
48. budeš sloužiti nepřátelům svým, které pošle Hospodin na tebe, v 
hladu a žízni, v nahotě, v nedostatku všeho a (on) vloží jho železné na 
krk tvůj, až tě zničí.  
49. Přivede Hospodin na tebe národ zdaleka s konce země, jako (prudce) 
sletí orel, národ, jehož jazyku nebudeš rozumět,  
50. národ drzé tváře, který nedbá starce a nad hochem se nesmiluje;  
51. a (ten) stráví plod dobytka tvého a plod půdy tvé, až budeš zničen, 
neponechá je tobě ani obilí, ani moštu, ani moku olejného, ani vrhu skotu 
tvého, ani pometu bravu tvého, až tě vyhladí,  
52. a bude na tebe doléhati ve všech branách tvých, až budou ztečeny 
hradby tvé vysoké a opevněné, na které se spoléháš ve vší zemi své, a 
bude na tebe doléhati ve všech branách tvých, v celé zemi tvé, kterou dal 
Hospodin, Bůh tvůj, tobě.  

`hB,r>a;h' 
 yKi rgOa/t, al{w> hT,v.ti-al{ !yIy:w> T'd>b'['w> [J;Ti ~ymir'K. 39 

`t[;l'Toh; WNl,k.ato 
 lV;yI yKi %Wst' al{ !m,v,w> ^l,WbG>-lk'B. ^l. Wyh.yI ~ytiyzE 40 

`^t,yzE 
`ybiV,B; Wkl.yE yKi %l' Wyh.yI-al{w> dyliAT tAnb'W ~ynIB' 41 

`lc;l'C.h; vrey"y> ^t,m'd>a; yrIp.W ^c.[e-lK' 42 
 hT'a;w> hl'[.M' hl'[.m; ^yl,[' hl,[]y: ^B.r>qiB. rv,a] rGEh; 43 

`hJ'M' hJ'm; drete 
 hT'a;w> varol. hy<h.yI aWh WNw<l.t; al{ hT'a;w> ^w>l.y: aWh 44 

`bn"z"l. hy<h.Ti 
 ^WgyFihiw> ^Wpd'r>W hL,aeh' tAll'Q.h;-lK' ^yl,[' Wab'W 45 

 rmov.li ^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. T'[.m;v' al{-yKi %d'm.V'hi d[; 
`%W"ci rv,a] wyt'Qoxuw> wyt'wOc.mi 

`~l'A[-d[; ^[]r>z:b.W tpeAml.W tAal. ^b. Wyh'w> 46 
 hx'm.fiB. ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, T'd>b;['-al{ rv,a] tx;T; 47 

`lKo brome bb'le bWjb.W 
 b['r'B. %B' hw"hy> WNx,L.v;y> rv,a] ^yb,y>ao-ta, T'd>b;['w> 48 

 ^r,aW"c;-l[; lz<r>B; l[o !t;n"w> lKo rs,xob.W ~roy[eb.W am'c'b.W 
`%t'ao Adymiv.hi d[; 

 rv,a]K; #r,a'h' hceq.mi qAxr'me yAG ^yl,[' hw"hy> aF'yI 49 

`Anvol. [m;v.ti-al{ rv,a] yAG rv,N"h; ha,d>yI 
`!xoy" al{ r[;n:w> !qez"l. ~ynIp' aF'yI-al{ rv,a] ~ynIP' z[; yAG 50 
 rv,a] %d'm.V'hi d[; ^t.m'd>a;-yrIp.W ^T.m.h,b. yrIP. lk;a'w> 51 

 troT.v.[;w> ^yp,l'a] rg:v. rh'c.yIw> vAryTi !g"D' ^l. ryaiv.y:-al{ 
`%t'ao Adybia]h; d[; ^n<aco 

 tAhboG>h; ^yt,moxo td,r, d[; ^yr,['v.-lk'B. ^l. rc;hew> 52 

 ^l. rc;hew> ^c,r>a;-lk'B. !heB' x;jeBo hT'a; rv,a] tArcuB.h;w> 
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53. A budeš jísti plod života svého, maso synů svých a dcer svých, které 
dal tobě Hospodin, Bůh tvůj, v obležení a tísni, kterou tě stísní nepřítel 
tvůj.  
54. Muž změkčilý mezi vámi a velmi zhýčkaný - škaredě bude hleděti 
oko jeho na bratra svého a na ženu klínu svého a na ostatní děti své, 
které (ještě) podržel,  
55. aby nemusel některému z nich dáti z masa dětí svých, které jí, ježto 
mu nic nezbylo v tísni a obležení, kterým tě stěsná nepřítel tvůj ve všech 
branách tvých.  
56. (Žena) nejzměkčilejší mezi vámi a nejzhýčkanější, která se nikdy 
nepokusila postaviti spodek nohy své na zemi pro zhýčkanost a 
změkčilost - škaredě bude hleděti oko její na muže lůna jejího a na syna 
jejího a dceru její  
57. a na lůžko, které vychází mezi nohama jejíma, a na děti své, které 
zrodí, neboť bude je jísti potají pro nedostatek všeho v obležení a tísni, 
kterým stěsná tebe nepřítel tvůj v branách tvých. 
58. Nebudeš-li bedlivě konati všechna slova nauky této, psaná v knize 
této, abys měl v (zbožné) úctě toto Jméno uctívané a velebné, 
Hospodina, Boha svého,  
59. tak způsobí Hospodin neobyčejné rány tobě a potomstvu tvému, rány 
veliké a trvalé a nemoci zlé a trvalé.  
60. I obrátí na tebe všechny neduhy Egypta, jichž ses hrozil, a (ony) 
utkví na tobě.  
61. Také všechnu nemoc a všechnu ránu, o níž není psáno v knize nauky 
této, přivede Hospodin na tebe, až budeš zničen.  
62. A zbude z vás málo lidí, kdežto jste byli četní jako hvězdy nebeské, 
poněvadž jsi neposlouchal hlasu Hospodina, Boha svého. 
63. I stane se: jako se kochal Hospodin nad vámir aby vám dobře činil a 
vás rozmnožil, tak se bude Hospodin kochati nad vámi, když vás vyhladí 
a vás zničí, tak budete vypleněni s půdy, kamž přicházíš, abys ji zaujal, 
64. A Hospodin rozptýlí tebe mezi všechny národy od konce země až do 
konce země a budeš sloužiti tam bohům cizím ze dřeva a kamene, 

`%l' ^yh,l{a/ hw"hy> !t;n" rv,a] ^c.r>a;-lk'B. ^yr,['v.-lk'B. 
 ^l.-!t;n" rv,a] ^yt,nOb.W ^yn<B' rf;B. ^n>j.bi-yrIp. T'l.k;a'w> 53 

`^b,y>ao ^l. qyciy"-rv,a] qAcm'b.W rAcm'B. ^yh,l{a/ hw"hy> 
 wyxia'b. Any[e [r;Te daom. gnO['h,w> ^B. %r;h' vyaih' 54 

`rytiAy rv,a] wyn"B' rt,y<b.W Aqyxe tv,aeb.W 
 yliB.mi lkeayO rv,a] wyn"B' rf;B.mi ~h,me dx;a;l. tTemi 55 

 ^b.yIao ^l. qyciy" rv,a] qAcm'b.W rAcm'B. lKo Al-ryaiv.hi 
`^yr,['v.-lk'B. 

 gCeh; Hl'g>r;-@k; ht'S.nI-al{ rv,a] hG"nU[]h'w> ^b. hK'r;h' 56 

 Hq'yxe vyaiB. Hn"y[e [r;Te %romeW gNE[;t.hime #r,a'h'-l[; 
`HT'bib.W Hn"b.biW 

 dleTe rv,a] h'yn<b'b.W h'yl,g>r; !yBemi tceAYh; Ht'y"l.vib.W 57 

 rv,a] qAcm'b.W rAcm'B. rt,S'B; lKo-rs,xoB. ~lek.ato-yKi 
`^yr,['v.Bi ^b.yIao ^l. qyciy" 

 taZOh; hr'ATh; yreb.DI-lK'-ta, tAf[]l; rmov.ti al{-~ai 58 

 ar'ANh;w> dB'k.NIh; ~Veh;-ta, ha'r>yIl. hZ<h; rp,SeB; ~ybiWtK.h; 
`^yh,l{a/ hw"hy> tae hZ<h; 

 tAKm; ^[,r>z: tAKm; taew> ^t.Kom;-ta, hw"hy> al'p.hiw> 59 

`~ynIm'a/n<w> ~y[ir' ~yIl'x\w" tAnm'a/n<w> tAldoG> 
 ~h,ynEP.mi T'r>gOy" rv,a] ~yIr;c.mi hwEd>m;-lK' tae ^B. byvihew> 60 

`%B' Wqb.d'w> 
 rp,seB. bWtk' al{ rv,a] hK'm;-lk'w> ylix\-lK' ~G: 61 

`%d'm.V'hi d[; ^yl,[' hw"hy> ~le[.y: taZOh; hr'ATh; 
 ybek.AkK. ~t,yyIh/ rv,a] tx;T; j['m. ytem.Bi ~T,r>a;v.nIw> 62 

`^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. T'[.m;v' al{-yKi brol' ~yIm;V'h; 
 ~k,t.a, byjiyhel. ~k,yle[] hw"hy> ff'-rv,a]K; hy"h'w> 63 

 dybia]h;l. ~k,yle[] hw"hy> fyfiy" !Ke ~k,t.a, tABr>h;l.W 
 hm'd'a]h' l[;me ~T,x.S;nIw> ~k,t.a, dymiv.h;l.W ~k,t.a, 
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a vás zničí, tak budete vypleněni s půdy, kamž přicházíš, abys ji zaujal, 
64. A Hospodin rozptýlí tebe mezi všechny národy od konce země až do 
konce země a budeš sloužiti tam bohům cizím ze dřeva a kamene, 
které jsi neznal, (ani) ty, ani otcové tvoji.  
65. A mezi těmi národy nedojdeš klidu a nebude mít odpočinek spodek 
nohy tvé a Hospodin dá tobě tam srdce vzrušené a zrak hasnoucí a žal 
duše.  
66. A tvůj život bude (takřka) viseti před tebou a budeš se lekati za noci 
a za dne a nebudeš věřiti ve (vlastní) život svůj. 
67. Ráno řekneš: "Kéž by byl večer!" a večer řekneš: "Kéž by bylo 
ráno!" pro polekanost srdce svého, kterou se lekáš, a podívanou očí 
svých, kterou vidíš. 
68. A Hospodin tě povede zpět do Egypta na lodích, cestou, o které jsem 
ti řekl, neuvidíš ji více; a tam budete sebe prodávati nepřátelům svým za 
otroky a služebnice a nebude, kdo by vás koupil. 
69. To jsou slova smlouvy, kterou přikázal Hospodin Mošému učiniti se 
syny Jisraele v zemi moabské mimo smlouvu, kterou s nimi učinil na 
Chorebu. 

Kapitola dvacátá devátá 

1. I svolal Mošé celý Jisrael a řekl jim: "Vy jste viděli všechno, co učinil 
Hospodin před očima vašima v zemi egyptské faraónovi a všem 
služebníkům jeho a veškeré zemi jeho,  
2. zkoušky veliké, které viděly oči tvé, znamení a ony zázraky veliké.  
3. Nedal však Hospodin vám až do tohoto dne mysl, abyste poznali, a 
oči, abyste viděli, a uši, abyste slyšeli. 
4. Vedl jsem vás čtyřicet let po poušti, nezvetšely šaty vaše na vás a 
obuv tvá nezvetšela na noze tvé. 
5. Chleba jste nejedli, vína ani opojného nápoje jste  

`HT'v.rIl. hM'v'-ab' hT'a;-rv,a] 
 hceq.-d[;w> #r,a'h' hceq.mi ~yMi[;h'-lk'B. hw"hy> ^c.ypih/w< 64 

 T'[.d;y"-al{ rv,a] ~yrIxea] ~yhil{a/ ~V' T'd>b;['w> #r,a'h' 
`!b,a'w" #[e ^yt,boa]w: hT'a; 

 ^l,g>r;-@k;l. x;Anm' hy<h.yI-al{w> [;yGIr>t; al{ ~heh' ~yIAGb;W 65 

`vp,n" !Aba]d;w> ~yIn:y[e !Ayl.kiw> zG"r; ble ~v' ^l. hw"hy> !t;n"w> 
 ~m'Ayw> hl'y>l; T'd>x;p'W dg<N<mi ^l. ~yailuT. ^yY<x; Wyh'w> 66 

`^yY<x;B. !ymia]t; al{w> 
 !TeyI-ymi rm;aTo br,[,b'W br,[, !TeyI-ymi rm;aTo rq,BoB; 67 

 rv,a] ^yn<y[e haer>M;miW dx'p.Ti rv,a] ^b.b'l. dx;P;mi rq,Bo 
`ha,r>Ti 

 yTir>m;a' rv,a] %r,D,B; tAYnIa\B' ~yIr;c.mi hw"hy> ^b.yvih/w< 68 

 ^yb,y>aol. ~v' ~T,r>K;m;t.hiw> Ht'aor>li dA[ @ysito-al{ ^l. 
s `hn<qo !yaew> tAxp'v.liw> ~ydIb'[]l; 

 trok.li hv,mo-ta, hw"hy> hW"ci-rv,a] tyrIB.h; yreb.dI hL,ae 69 

 tr;K'-rv,a] tyrIB.h; db;L.mi ba'Am #r,a,B. laer'f.yI ynEB.-ta, 
@ `brexoB. ~T'ai 

 
 

 
 rm,aYOw: laer'f.yI-lK'-la, hv,mo ar'q.YIw: WTT Deuteronomy 29:1 

 ~k,ynEy[el. hw"hy> hf'[' rv,a]-lK' tae ~t,yair> ~T,a; ~h,lea] 
`Acr>a;-lk'l.W wyd'b'[]-lk'l.W h[or>p;l. ~yIr;c.mi #r,a,B. 

 ~ytip.Moh;w> ttoaoh' ^yn<y[e War' rv,a] tl{doG>h; tASM;h; 2 

`~heh' ~ylidoG>h; 
 ~yIn:z>a'w> tAar>li ~yIn:y[ew> t[;d;l' ble ~k,l' hw"hy> !t;n"-al{w> 3 

`hZ<h; ~AYh; d[; [;mov.li 
 Wlb'-al{ rB'd>MiB; hn"v' ~y[iB'r>a; ~k,t.a, %leAaw" 4 
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nepili, abyste poznali, že já jsem Hospodin, Bůh váš.  
6. Tak přišli jste k tomuto místu; tu vytáhl Sichon, král chešbonský, a 
Og, král bašanský, proti nám k boji a my jsme je porazili.  
7. A vzali jsme jejich zemi a dali ji v úděl (dědičný) kmenu Reubenovu a 
Gadovu a polovině kmenu Menašeho.  
8. Ostříhejte tedy slov smlouvy této a konejte je, abyste měli zdar (ve 
všem), co konáte. 
9. Vy všichni stojíte dnes před Hospodinem, Bohem svým, (přední) 
hlavy vaše, kmeny vaše, starší vaši, dozorci vaši, všichni muži Jisraele 
10. a (malé) děti vaše, ženy vaše a cizinec tvůj, který je uvnitř tábora 
tvého, od tvého drvoštěpa až do tvého vodáka,  
11. abys vešel ve smlouvu Hospodina, Boha svého, a v jeho přísahu, 
kterou Hospodin, Bůh tvůj, činí dnes s tebou,  
12. aby tě postavil sobě dnes za národ a on ti byl Bohem, jak byl k tobě 
mluvil a jak přísahou slíbil otcům tvým, Abrahamovi, Jicchakovi a 
Jakobovi.  
13. Avšak ne (toliko) s vámi samotnými činím smlouvu tuto a přísahu 
tuto,  
14. nýbrž i s tím, který dnes zde jest s námi, stoje před Hospodinem, 
Bohem naším, a s tím, který není zde s vámi dnes. 
15. Neboť vy víte, jak jsme bydleli v zemi egyptské a jak jsme prošli 
středem národů, kterými jste prošli.  
16. A viděli jste ohavnosti jejich a bůžky jejich ze dřeva a kamene, 
stříbra a zlata, které jsou při nich.  
17. Jen aby nebylo mezi vámi muže nebo ženy nebo rodu nebo kmene, 
jehož srdce by se odvracelo dnes od Hospodina, Boha našeho, aby šel 
sloužit bohům těch národů, jen aby nebylo mezi vámi kořene, plodícího 
jed a pelyněk,  
18. a stalo by se, že (takový) slyše slova kletby této, by sobě žehnal v 
srdci svém řka: Blaze bude mně, (i) když v zatvrzelosti srdce svého 
kráčeti budu, takže by zchváceno bylo zavodněné s vyprahlým.  

`^l,g>r; l[;me ht'l.b'-al{ ^l.[;n:w> ~k,yle[]me ~k,ytemol.f; 
 W[d>Te ![;m;l. ~t,ytiv. al{ rk'vew> !yIy:w> ~T,l.k;a] al{ ~x,l, 5 

`~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] yKi 
 gA[w> !ABv.x,-%l,m, !xoysi aceYEw: hZ<h; ~AqM'h;-la, WaboT'w: 6 

`~KeN:w: hm'x'l.Mil; Wntear'q.li !v'B'h;-%l,m, 
 ycix]l;w> ydIG"l;w> ynIbeWarl' hl'x]n:l. Hn"T.NIw: ~c'r>a;-ta, xQ;NIw: 7 

`yVin:m.h; jb,ve 
 ~t'ao ~t,yfi[]w: taZOh; tyrIB.h; yreb.DI-ta, ~T,r>m;v.W 8 

@ `!Wf[]T; rv,a]-lK' tae WlyKif.T; ![;m;l. 
 ~k,yhel{a/ hw"hy> ynEp.li ~k,L.Ku ~AYh; ~ybiC'nI ~T,a; 9 

`laer'f.yI vyai lKo ~k,yrej.vow> ~k,ynEq.zI ~k,yjeb.vi ~k,yvear' 
 ^yc,[e bjexome ^yn<x]m; br,q,B. rv,a] ^r>gEw> ~k,yven> ~k,P.j; 10 

`^ym,yme baevo d[; 
 hw"hy> rv,a] Atl'a'b.W ^yh,l{a/ hw"hy> tyrIb.Bi ^r>b.['l. 11 

`~AYh; ^M.[i treKo ^yh,l{a/ 
 ^L.-hy<h.yI aWhw> ~['l. Al ~AYh; ^t.ao-~yqih' ![;m;l. 12 

 ^yt,boa]l; [B;v.nI rv,a]k;w> %l'-rB,DI rv,a]K; ~yhil{ale 
`bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. 

 taZOh; tyrIB.h;-ta, treKo ykinOa' ~k,D>b;l. ~k,T.ai al{w> 13 

`taZOh; hl'a'h'-ta,w> 
 hw"hy> ynEp.li ~AYh; dme[o WnM'[i hPo Anv.y< rv,a]-ta, yKi 14 

`~AYh; WnM'[i hPo WNn<yae rv,a] taew> Wnyhel{a/ 
 taew> ~yIr'c.mi #r,a,B. Wnb.v;y"-rv,a] tae ~T,[.d;y> ~T,a;-yKi 15 

`~T,r>b;[] rv,a] ~yIAGh; br,q,B. Wnr>b;['-rv,a] 
 @s,K, !b,a,w" #[e ~h,yleLuGI taew> ~h,yceWQvi-ta, War>Tiw: 16 

`~h,M'[i rv,a] bh'z"w> 
 rv,a] jb,ve-Aa hx'P'v.mi Aa hV'ai-Aa vyai ~k,B' vyE-!P, 17 

 dbo[]l; tk,l,l' Wnyhel{a/ hw"hy> ~[ime ~AYh; hn<po Abb'l. 
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srdci svém řka: Blaze bude mně, (i) když v zatvrzelosti srdce svého 
kráčeti budu, takže by zchváceno bylo zavodněné s vyprahlým.  
19. Takovému nebude chtíti Hospodin odpustit, nýbrž tehdy bude kouřiti 
hněv Hospodinův a jeho horlivost proti muži tomu a spočine na něm 
všechna kletba, psaná v knize této, i vymaže Hospodin jméno jeho pod 
nebem.  
20. A odloučí ho Hospodin ve zlé ode všech kmenů Jisraele dle všech 
kleteb smlouvy, psané v této knize nauky. 
21. I řekne příští pokolení, synové vaši, kteří povstanou po vás, a 
cizozemec, který přijde z daleké země a uvidí rány země této a neduhy 
její, kterými ji navštívil Hospodin,  
22. síru a sůl, celou zemi spálenou, (takže) nebude osévána, nic 
neporoste a nevzejde v ní žádná travina, jako zřícenina Sodomu a 
Amory, Admy a Cebojim (bude), které zřítil Hospodin v hněvu svém a 
zlosti své,  
23. a řeknou všichni národové: "Proč učinil tak Hospodin zemi této, proč 
ten žár tohoto velikého hněvu?"  
24.I řeknou: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha otců jejich, 
kterou s nimi učinil, když je vedl ze země egyptské,  
25. a šli a sloužili bohům jiným a klaněli se jim, bohům, které neznali a 
které on jim nepřidělil.  
26. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti zemi této (tak), že na ni přivedl 
všechnu kletbu, psanou v knize této,  
27. a vytrhl je Hospodin z půdy jejich v hněvu a rozlícenosti a ve zlosti 
veliké a vyvrhl je do země jiné, jak jest tomu dnešního dne."  
28. Věci skryté jsou Hospodina, Boha našeho, zjevné však (jsou) naše a 
dětí našich na věky: abychom plnili všechna slova této nauky (tory). 

 

 varo hr,Po vr,vo ~k,B' vyE-!P, ~heh' ~yIAGh; yhel{a/-ta, 
`hn"[]l;w> 

 %reB't.hiw> taZOh; hl'a'h' yreb.DI-ta, A[m.v'B. hy"h'w> 18 

 %leae yBili tWrrIv.Bi yKi yLi-hy<h.yI ~Alv' rmoale Abb'l.Bi 
`ha'meC.h;-ta, hw"r'h' tAps. ![;m;l. 

 hw"hy>-@a; !v;[.y< za' yKi Al x;l{s. hw"hy> hb,ayO-al{ 19 

 hb'WtK.h; hl'a'h'-lK' AB hc'b.r'w> aWhh; vyaiB' Ata'n>qiw> 
`~yIm'V'h; tx;T;mi Amv.-ta, hw"hy> hx'm'W hZ<h; rp,SeB; 

 lkoK. laer'f.yI yjeb.vi lKomi h['r'l. hw"hy> AlyDIb.hiw> 20 

`hZ<h; hr'ATh; rp,seB. hb'WtK.h; tyrIB.h; tAla' 
 ~k,yrex]a;me WmWqy" rv,a] ~k,ynEB. !Arx]a;h' rADh; rm;a'w> 21 

 tAKm;-ta, War'w> hq'Axr> #r,a,me aboy" rv,a] yrIk.N"h;w> 
`HB' hw"hy> hL'xi-rv,a] h'ya,lux]T;-ta,w> awhih; #r,a'h' 

 al{w> [r;Z"ti al{ Hc'r>a;-lk' hp'ref. xl;m,w" tyrIp.G" 22 

 hr'mo[]w: ~dos. tk;Peh.m;K. bf,[e-lK' Hb' hl,[]y:-al{w> x;mic.t; 
 APa;B. hw"hy> %p;h' rv,a] Î~yIAbc.WÐ ¿~yYIboc.WÀ hm'd>a; 

`Atm'x]b;W 
 #r,a'l' hk'K' hw"hy> hf'[' hm,-l[; ~yIAGh;-lK' Wrm.a'w> 23 

`hZ<h; lAdG"h; @a;h' yrIx\ hm, taZOh; 
 ~t'boa] yhel{a/ hw"hy> tyrIB.-ta, Wbz>[' rv,a] l[; Wrm.a'w> 24 

`~yIr'c.mi #r,a,me ~t'ao AayciAhB. ~M'[i tr;K' rv,a] 
 ~yhil{a/ ~h,l' WWx]T;v.YIw: ~yrIxea] ~yhil{a/ Wdb.[;Y:w: Wkl.YEw: 25 

`~h,l' ql;x' al{w> ~W[d'y>-al{ rv,a] 
 h'yl,[' aybih'l. awhih; #r,a'B' hw"hy> @a;-rx;YIw: 26 

`hZ<h; rp,SeB; hb'WtK.h; hl'l'Q.h;-lK'-ta, 
 @c,q,b.W hm'xeb.W @a;B. ~t'm'd>a; l[;me hw"hy> ~veT.YIw: 27 

`hZ<h; ~AYK; tr,x,a; #r,a,-la, ~keliv.Y:w: lAdG" 
 WnynEb'l.W Wnl' tl{g>NIh;w> Wnyhel{a/ hw"hyl; troT's.NIh; 28 
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Kapitola třicátá 

1. Stane se však, až vyplní se na tobě všechna tato slova, požehnání a 
kletba, které jsem tobě předložil, a ty si (to) vezmeš k srdci, (kdekoli 
budeš) mezi všemi národy, kam tě zapudil Hospodin, Bůh tvůj,  
2. a vrátíš se k Hospodinu, Bohu svému, a budeš poslouchati hlasu jeho, 
zcela tak, jak já tobě dnes přikazuji, ty a synové tvoji, s celým srdcem 
svým a s celou duší svou,  
3. pak vrátí Hospodin, Bůh tvůj, zajatce tvé a smiluje se nad tebou a 
sebere tebe zase ze všech národů, kam tě Hospodin, Bůh tvůj, rozehnal. 
4. Budou-li zapuzení tvoji na konci nebes, odtamtud sebere tě Hospodin, 
Bůh tvůj, a odtamtud tě vezme  
5. a přivede tě Hospodin, Bůh tvůj, do země, kterou zaujali otcové tvoji, 
a ty ji zaujmeš a učiní tě šťastnějším a četnějším nad otce tvé.  
6. A obřeže Hospodin, Bůh tvůj, srdce tvé a srdce potomstva tvého, abys 
miloval Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým a celou duší svou, 
abys živ byl.  
7. Uvalí pak Hospodin, Bůh tvůj, všechny kletby tyto na nepřátele tvé a 
nenávistníky tvé, kteří pronásledovali tebe.  
8. Ty pak opět budeš poslouchati hlasu Hospodinova a budeš konati 
všechny příkazy jeho, které já přikazuji tobě dnes.  
9. A Hospodin, Bůh tvůj, dá tobě nadbytek ve všem díle ruky tvé, v 
plodu života tvého a v plodu dobytka tvého a v plodu půdy tvé (tobě) k 
dobru, neboť Hospodin zase kochati se bude nad tebou k dobru, jako se 
kochal nad otci tvými;  
10. když budeš poslouchati hlasu Hospodina, Boha svého, abys ostříhal 
příkazů jeho a ustanovení jeho, napsaných v této knize nauky, když se 
vrátíš k Hospodinu, Bohu svému, celým srdcem svým a celou duší svou. 

s `taZOh; hr'ATh; yreb.DI-lK'-ta, tAf[]l; ~l'A[-d[; 
 
 

  
~yrIb'D>h;-lK' ^yl,[' Waboy"-yki hy"h'w> WTT Deuteronomy 30:1 

 t'boveh]w: ^yn<p'l. yTit;n" rv,a] hl'l'Q.h;w> hk'r'B.h; hL,aeh' 
`hM'v' ^yh,l{a/ hw"hy> ^x]yDIhi rv,a] ~yIAGh;-lk'B. ^b,b'l.-la, 

 lkoK. Alqob. T'[.m;v'w> ^yh,l{a/ hw"hy>-d[; T'b.v;w> 2 

 ^b.b'l.-lk'B. ^yn<b'W hT'a; ~AYh; ^W>c;m. ykinOa'-rv,a] 
`^v,p.n:-lk'b.W 

 ^c.B,qiw> bv'w> ^m,x]rIw> ^t.Wbv.-ta, ^yh,l{a/ hw"hy> bv'w> 3 

`hM'v' ^yh,l{a/ hw"hy> ^c.ypih/ rv,a] ~yMi[;h'-lK'mi 
 hw"hy> ^c.B,q;y> ~V'mi ~yIm'V'h; hceq.Bi ^x]D;nI hy<h.yI-~ai 4 

`^x,Q'yI ~V'miW ^yh,l{a/ 
 ^yt,boa] Wvr>y"-rv,a] #r,a'h'-la, ^yh,l{a/ hw"hy> ^a]ybih/w< 5 

`^yt,boa]me ^B.r>hiw> ^b.jiyhew> HT'v.rIywI 
 hb'h]a;l. ^[,r>z: bb;l.-ta,w> ^b.b'l.-ta, ^yh,l{a/ hw"hy> lm'W 6 

`^yY<x; ![;m;l. ^v.p.n:-lk'b.W ^b.b'l.-lk'B. ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, 
 ^yb,y>ao-l[; hL,aeh' tAla'h'-lK' tae ^yh,l{a/ hw"hy> !t;n"w> 7 

`^Wpd'r> rv,a] ^ya,n>fo-l[;w> 
 t'yfi['w> hw"hy> lAqB. T'[.m;v'w> bWvt' hT'a;w> 8 

`~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] wyt'wOc.mi-lK'-ta, 
 ^n>j.bi yrIp.Bi ^d,y" hfe[]m; lkoB. ^yh,l{a/ hw"hy> ^r>ytiAhw> 9 

 hw"hy> bWvy" yKi hb'Ajl. ^t.m'd>a; yrIp.biW ^T.m.h,b. yrIp.biW 
`^yt,boa]-l[; ff'-rv,a]K; bAjl. ^yl,[' fWfl' 

 wyt'wOc.mi rmov.li ^yh,l{a/ hw"hy> lAqB. [m;v.ti yKi 10 

 bWvt' yKi hZ<h; hr'ATh; rp,seB. hb'WtK.h; wyt'Qoxuw> 
@ `^v,p.n:-lk'b.W ^b.b'l.-lk'B. ^yh,l{a/ hw"hy>-la, 
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11. Neboť příkaz tento, který já přikazuji tobě dnes, není ani nedostupný 
tobě, ani daleko od tebe.  
12. Není v nebi, abys řekl: "Kdo vystoupí nám do nebe, aby jej pro nás 
vzal a oznámil nám jej, abychom jej plnili?"  
13. A není za mořem, abys řekl: "Kdo se přeplaví pro nás za moře, aby 
jej pro nás vzal a nám jej oznámil, abychom jej plnili,"  
14. nýbrž blízko je tebe slovo (to) velice, v uštech tvých a v srdci tvém, 
abys je plnil. 
15. Viz, předložil jsem tobě dnes život a dobro, smrt a zlo,  
16. přikazuje tobě dnes, abys miloval Hospodina, Boha svého, abys 
kráčel v cestách jeho a abys ostříhal příkazů jeho a ustanovení jeho a 
práv jeho, pak budeš žíti a množiti se, a Hospodin,Bůh tvůj,bude tobě 
žehnati v zemi, kamž přicházíš, abys ji zaujal. 
17. Jestliže se však srdce tvé odvrátí a ty nebudeš poslouchati a dáš se 
svésti a budeš se klaněti bohům jiným a jim sloužiti,  
18. tu zvěstuji vám dnes, že zahynutím zahynete, neprodlíte dlouho na 
půdě, do které se ubíráš přes Jarden, abys tam vešel a ji zaujal. 
19. Za svědky povolal jsem dnes proti vám nebesa a zemi; život a smrt 
předložil jsem tobě, požehnání a kletbu, vyvol si tedy život, abys byl živ, 
ty a potomci tvoji,  
20. miloval Hospodina, Boha svého, poslouchal hlasu jeho a lnul k 
němu; neboť to jest život tvůj a trvání dnů tvých, abys seděl na půdě, 
kterou přísahou zaslíbil Hospodin otcům tvým Abrahamovi, Jicchakovi a 
Jakobovi, že jim ji dá. 

 

 

 

 talep.nI-al{ ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] taZOh; hw"c.Mih; yKi 11 

`awhi hq'xor> al{w> ^M.mi awhi 
 hm'y>m;V'h; WnL'-hl,[]y: ymi rmoale awhi ~yIm;V'b; al{ 12 

`hN"f,[]n:w> Ht'ao Wn[emiv.y:w> WnL' h'x,Q'yIw> 
 rb,[e-la, Wnl'-rb'[]y: ymi rmoale awhi ~Y"l; rb,[eme-al{w> 13 

`hN"f,[]n:w> Ht'ao Wn[emiv.y:w> WnL' h'x,Q'yIw> ~Y"h; 
 `Atfo[]l; ^b.b'l.biW ^ypiB. daom. rb'D'h; ^yl,ae bArq'-yKi 14 

s 
 bAJh;-ta,w> ~yYIx;h;-ta, ~AYh; ^yn<p'l. yTit;n" haer> 15 

`[r'h'-ta,w> tw<M'h;-ta,w> 
 ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, hb'h]a;l. ~AYh; ^W>c;m. ykinOa' rv,a] 16 

 t'yyIx'w> wyj'P'v.miW wyt'Qoxuw> wyt'wOc.mi rmov.liw> wyk'r'd>Bi tk,l,l' 
 hM'v'-ab' hT'a;-rv,a] #r,a'B' ^yh,l{a/ hw"hy> ^k.r;beW t'ybir'w> 

`HT'v.rIl. 
 t'ywIx]T;v.hiw> T'x.D;nIw> [m'v.ti al{w> ^b.b'l. hn<p.yI-~aiw> 17 

`~T'd>b;[]w: ~yrIxea] ~yhil{ale 
 !kuyrIa]t;-al{ !WdbeaTo dboa' yKi ~AYh; ~k,l' yTid>G:hi 18 

 abol' !Der>Y:h;-ta, rbe[o hT'a; rv,a] hm'd'a]h'-l[; ~ymiy" 
`HT'v.rIl. hM'v' 

 ~yYIx;h; #r,a'h'-ta,w> ~yIm;V'h;-ta, ~AYh; ~k,b' ytidoy[ih; 19 

 ~yYIx;B; T'r>x;b'W hl'l'Q.h;w> hk'r'B.h; ^yn<p'l. yTit;n" tw<M'h;w> 
`^[,r>z:w> hT'a; hy<x.Ti ![;m;l. 

 Ab-hq'b.d'l.W AlqoB. [;mov.li ^yh,l{a/ hw"hy>-ta, hb'h]a;l. 20 

 rv,a] hm'd'a]h'-l[; tb,v,l' ^ym,y" %r,aow> ^yY<x; aWh yKi 
 ttel' bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. ^yt,boa]l; hw"hy> [B;v.nI 

@ `~h,l' 
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Kapitola třicátá první 

1. (Když pak) šel Mošé a domluvil slova tato k celému Jisraeli,  
2. pravil k nim: "Sto dvacet let je mně dnes, nemohu už vycházeti a 
vcházeti a (také) Hospodin pravil ke mně: ,Nepřekročíš Jarden tento!'  
3. Hospodin, Bůh tvůj, on kráčí před tebou, on vyhladí národy tyto před 
tebou a ty je ovládneš; a Jehošua, on potáhne před tebou, jak byl 
Hospodin mluvil  
4. A Hospodin jim učiní, jako učinil Sichonovi a Ogovi, králům 
emorským, a zemi jejich, které vyhladil.  
5. A Hospodin je vám vydá a učiníte jim zcela dle příkazu, který jsem 
vám přikázal.  
6. Buďte silní a pevní, nestrachujte se a nelekejte se jich, neboť 
Hospodin, Bůh tvůj, kráčí s tebou, nenechá tě a neopustí tebe!" 
7. Pak zavolal Mošé Jehosuu a řekl k němu před očima celého Jisraele: 
"Buď silný a pevný, neboť ty vejdeš s lidem tímto do země, kterou 
přísahou zaslíbil Hospodin otcům jejich, že jim (ji) dá, a ty jim ji rozdělíš 
v úděl (dědičný).  
8. Hospodin však, on kráčí před tebou, on bude s tebou, nenechá tě a 
neopustí tebe, nestrachuj se a neplaš se!" 
9. A Mošé napsal nauku (toru) tuto a dal ji kněžím, synům Leviho, 
nesoucím schránku smlouvy Hospodinovy, a všem starším Jisraele.  
10. A Mošé přikázal jim řka: "Ke konci sedmiletí v době (sváteční) roku 
prominutí, o svátku stanů (chat),  
11. až přijde celý Jisrael, aby se objevil před tváří Hospodina, Boha 
tvého, na místě, které (On) si vyvolí, budeš předčítati nauku (toru) tuto, 
za přítomnosti celého Jisraele před ušima jejich.  

]  
 ~yrIb'D>h;-ta, rBed;y>w: hv,mo %l,YEw: WTT Deuteronomy 31:1 

`laer'f.yI-lK'-la, hL,aeh' 
 ~AYh; ykinOa' hn"v' ~yrIf.[,w> ha'me-!B, ~h,lea] rm,aYOw: 2 

 al{ yl;ae rm;a' hw"hyw: aAbl'w> tacel' dA[ lk;Wa-al{ 
`hZ<h; !Der>Y:h;-ta, rbo[]t; 

 ~yIAGh;-ta, dymiv.y:-aWh ^yn<p'l. rbe[o aWh ^yh,l{a/ hw"hy> 3 

 rv,a]K; ^yn<p'l. rbe[o aWh [;vuAhy> ~T'v.rIywI ^yn<p'L.mi hL,aeh' 
`hw"hy> rB,DI 

 ykel.m; gA[l.W !Axysil. hf'[' rv,a]K; ~h,l' hw"hy> hf'['w> 4 

`~t'ao dymiv.hi rv,a] ~c'r>a;l.W yrImoa/h' 
 rv,a] hw"c.Mih;-lk'K. ~h,l' ~t,yfi[]w: ~k,ynEp.li hw"hy> ~n"t'n>W 5 

`~k,t.a, ytiyWIci 
 hw"hy> yKi ~h,ynEP.mi Wcr>[;T;-la;w> War>yTi-la; Wcm.aiw> Wqz>xi 6 

@ `&'b,z>[;y: al{w> ^P.r>y: al{ %M'[i %lehoh; aWh ^yh,l{a/ 
 laer'f.yI-lk' ynEy[el. wyl'ae rm,aYOw: [;vuAhyli hv,mo ar'q.YIw: 7 

 #r,a'h'-la, hZ<h; ~['h'-ta, aAbT' hT'a; yKi #m'a/w< qz:x] 
 hN"l,yxin>T; hT'a;w> ~h,l' ttel' ~t'boa]l; hw"hy> [B;v.nI rv,a] 

`~t'Aa 
 ^P.r>y: al{ %M'[i hy<h.yI aWh ^yn<p'l. %lehoh; aWh hw"hyw: 8 

`tx'te al{w> ar'yti al{ &'b,z>[;y: al{w> 
 ~ynIh]Koh;-la, Hn"T.YIw: taZOh; hr'ATh;-ta, hv,mo bTok.YIw: 9 

 ynEq.zI-lK'-la,w> hw"hy> tyrIB. !Ara]-ta, ~yaif.NOh; ywIle ynEB. 
`laer'f.yI 

 tn:v. d[emoB. ~ynIv' [b;v, #Qemi rmoale ~t'Aa hv,mo wc;y>w: 10 

`tAKSuh; gx;B. hJ'miV.h; 
 ^yh,l{a/ hw"hy> ynEP.-ta, tAar'le laer'f.yI-lk' aAbB. 11 

 dg<n< taZOh; hr'ATh;-ta, ar'q.Ti rx'b.yI rv,a] ~AqM'B; 
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12. Shromáždi lid, muže a ženy a děti a cizince své, kteří jsou v branách 
tvých, aby slyšeli, aby se učili a měli ve zbožné úctě Hospodina, Boha 
vašeho, a bedlivě konali všechna slova nauky této.  
13. A (také) děti jejich, které (ji) neznají, ať slyší a učí se míti ve zbožné 
úctě Hospodina, Boha vašeho, po všechny dni, pokud žijete na půdě, ke 
které táhnete přes Jarden, abyste ji zaujali." 
14. I řekl Hospodin k Mošému: "Hle, přiblížili se dnové tvoji, abys 
zemřel. Povolej Jehosuu a postavte se do stanu úmluvy a já mu dám 
příkaz (svůj)." I šli Mošé a Jehošua a postavili se do stanu úmluvy.  
15. I zjevil se Hospodin ve stanu, ve sloupu oblakovém, i stanul sloup 
oblakový nad vchodem stanu. 
16. A Hospodin mluvil k Mošému: "Nuže, ty ulehneš k otcům svým a lid 
tento povstane a bude smilně choditi za bohy cizozemců (této) země, do 
níž vchází, a opustí mne a zruší smlouvu mou, kterou jsem s ním učinil. 
17. Pak vzplane hněv můj proti němu onoho dne a opustím je a skryji 
tvář svou před nimi a (on) bude stráven a navštíví ho mnoho pohrom a 
útrap; i řekne toho dne: "Zdali ne proto, že není Bůh můj ve středu mém, 
navštívily mne pohromy tyto?"  
18. A já skryji, zakryji tvář svou onoho dne pro všechno zlo, které 
spáchal, že se obracel k bohům jiným. 
19. A nyní napište si píseň tuto a uč jí syny Jisraele, vlož ji do úst jejich, 
aby mně byla píseň ta svědkem proti synům Jisraele.  
20. Neboť uvedu ho na půdu, kterou přísahou zaslíbil jsem otcům jeho, 
plynoucí mlékem a strdím, a bude jísti a nasytí se a ztuční a pak se bude 
obraceti k jiným bohům a bude jim sloužit, mne však zavrhne a zruší 
smlouvu mou.  
21. Pak stane se, až ho navštíví mnoho pohrom a útrap, že bude tato 
píseň - neboť neupadne v zapomenutí v ústech potomstva jeho - 
vypovídati jako svědek: že znám jeho smýšlení, a co dnes činí, dříve než 
ho uvedu do země, kterou jsem přísahou slíbil." 

`~h,ynEz>a'B. laer'f.yI-lK' 
 rv,a] ^r>gEw> @J;h;w> ~yviN"h;w> ~yvin"a]h' ~['h'-ta, lheq.h; 12 

 hw"hy>-ta, War>y"w> Wdm.l.yI ![;m;l.W W[m.v.yI ![;m;l. ^yr,['v.Bi 
`taZOh; hr'ATh; yreb.DI-lK'-ta, tAf[]l; Wrm.v'w> ~k,yhel{a/ 

 ha'r>yIl. Wdm.l'w> W[m.v.yI W[d>y"-al{ rv,a] ~h,ynEb.W 13 

 ~yYIx; ~T,a; rv,a] ~ymiY"h;-lK' ~k,yhel{a/ hw"hy>-ta, 
 hM'v' !Der>Y:h;-ta, ~yrIb.[o ~T,a; rv,a] hm'd'a]h'-l[; 

@ `HT'v.rIl. 
 ar'q. tWml' ^ym,y" Wbr>q' !he hv,mo-la, hw"hy> rm,aYOw: 14 

 hv,mo %l,YEw: WNW<c;a]w: d[eAm lh,aoB. WbC.y:t.hiw> [;vuAhy>-ta, 
`d[eAm lh,aoB. WbC.y:t.YIw: [;vuAhywI 

 !n"['h, dWM[; dmo[]Y:w: !n"[' dWM[;B. lh,aoB' hw"hy> ar'YEw: 15 

s `lh,aoh' xt;P,-l[; 
 ~q'w> ^yt,boa]-~[i bkevo ^N>hi hv,mo-la, hw"hy> rm,aYOw: 16 

 aWh rv,a] #r,a'h'-rk;nE yhel{a/ yrex]a; hn"z"w> hZ<h; ~['h' 
 yTir;K' rv,a] ytiyrIB.-ta, rpehew> ynIb;z"[]w: ABr>qiB. hM'v'-ab' 

`ATai 
 yn:p' yTir>T;s.hiw> ~yTib.z:[]w: aWhh;-~AYb; Ab yPia; hr'x'w> 17 

 rm;a'w> tArc'w> tABr; tA[r' Whauc'm.W lkoa/l, hy"h'w> ~h,me 
 ynIWac'm. yBir>qiB. yh;l{a/ !yae-yKi l[; al{h] aWhh; ~AYB; 

`hL,aeh' tA[r'h' 
 h['r'h'-lK' l[; aWhh; ~AYB; yn:P' ryTis.a; rTes.h; ykinOa'w> 18 

`~yrIxea] ~yhil{a/-la, hn"p' yKi hf'[' rv,a] 
 Hd'M.l;w> taZOh; hr'yVih;-ta, ~k,l' Wbt.Ki hT'[;w> 19 

 hr'yVih; yLi-hy<h.Ti ![;m;l. ~h,ypiB. Hm'yfi laer'f.yI-ynEB.-ta, 
`laer'f.yI ynEb.Bi d[el. taZOh; 

 tb;z" wyt'boa]l; yTi[.B;v.nI-rv,a] hm'd'a]h'-la, WNa,ybia]-yKi 20 

 ~yrIxea] ~yhil{a/-la, hn"p'W !ved'w> [b;f'w> lk;a'w> vb;d>W bl'x' 
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píseň - neboť neupadne v zapomenutí v ústech potomstva jeho - 
vypovídati jako svědek: že znám jeho smýšlení, a co dnes činí, dříve než 
ho uvedu do země, kterou jsem přísahou slíbil." 
22 I napsal Mošé píseň tuto toho dne a učil jí syny Jisraele.  
23. A (On) přikázal Jehošuovi, synu Nuno-vu, a pravil: "Buď silný a 
pevný, neboť ty uvedeš syny Jisraele do země, kterou jsem jim přísahou 
zaslíbil, a já budu s tebou." 
24. I bylo. když dopsal Mošé slova nauky (tory) této do knihy až do 
konce,  
25. tu přikázal Mošé levitům, nesoucím schránku smlouvy Hospodinovy, 
řka:  
26. "Vezměte tuto knihu nauky (tory) a uložte ji po boku schránky 
smlouvy Hospodina, Boha vašeho, i bude tam proti tobě svědkem.  
27. Neboť já znám vzpurnost tvoji a šíji tvou tvrdou, hleďte, ještě teď, 
pokud jsem živ s vámi, bývali jste vzpurni proti Hospodinu, tím více po 
mé smrti.  
28. Shromážděte ke mně všechny starší kmenů svých a dozorce své, 
abych promluvil před ušima jejich slova tato a vyzval za svědky proti 
nim nebesa a zemi.  
29. Neboť vím, že po mé smrti se zkazíte, pokazíte se a sejdete s cesty, 
kterou jsem vám přikázal, i potká vás zlo v pozdních dnech, když konati 
budete, co zlé jest v očích Hospodinových, popouzejíce ho dílem rukou 
svých." 
30. I mluvil Mošé v uši celé obce Jisraele slova písně této až do jejich 
konce. 

 

`ytiyrIB.-ta, rpehew> ynIWca]nIw> ~Wdb'[]w: 
 ht'n>['w> tArc'w> tABr; tA[r' Atao !"ac,m.ti-yKi hy"h'w> 21 

 yKi A[r>z: yPimi xk;V'ti al{ yKi d[el. wyn"p'l. taZOh; hr'yVih; 
 WNa,ybia] ~r,j,B. ~AYh; hf,[o aWh rv,a] Arc.yI-ta, yTi[.d;y" 

`yTi[.B'v.nI rv,a] #r,a'h'-la, 
 Hd'M.l;y>w: aWhh; ~AYB; taZOh; hr'yVih;-ta, hv,mo bTok.YIw: 22 

`laer'f.yI ynEB.-ta, 
 hT'a; yKi #m'a/w< qz:x] rm,aYOw: !Wn-!Bi [;vuAhy>-ta, wc;y>w: 23 

 ~h,l' yTi[.B;v.nI-rv,a] #r,a'h'-la, laer'f.yI ynEB.-ta, aybiT' 
`%M'[i hy<h.a, ykinOa'w> 

 taZOh;-hr'ATh; yreb.DI-ta, bTok.li hv,mo tALk;K. yhiy>w: 24 

`~M'Tu d[; rp,se-l[; 
`rmoale hw"hy>-tyrIB. !Ara] yaef.nO ~YIwIl.h;-ta, hv,mo wc;y>w: 25 
 !Ara] dC;mi Atao ~T,m.f;w> hZ<h; hr'ATh; rp,se tae x;qol' 26 

`d[el. ^B. ~v'-hy"h'w> ~k,yhel{a/ hw"hy>-tyrIB. 
 !he hv,Q'h; ^P.r>['-ta,w> ^y>r>m,-ta, yTi[.d;y" ykinOa' yKi 27 

 @a;w> hA'hy>-~[i ~t,yIh/ ~yrIm.m; ~AYh; ~k,M'[i yx; yNId,A[B. 
`ytiAm yrex]a;-yKi 

 ~k,yrej.vow> ~k,yjeb.vi ynEq.zI-lK'-ta, yl;ae Wlyhiq.h; 28 

 ~B' hd'y[ia'w> hL,aeh' ~yrIb'D>h; tae ~h,ynEz>a'b. hr'B.d;a]w: 
`#r,a'h'-ta,w> ~yIm;V'h;-ta, 

 ~T,r>s;w> !Wtxiv.T; txev.h;-yKi ytiAm yrex]a; yTi[.d;y" yKi 29 

 h['r'h' ~k,t.a, tar'q'w> ~k,t.a, ytiyWIci rv,a] %r,D,h;-!mi 
 hw"hy> ynEy[eB. [r;h'-ta, Wf[]t;-yKi ~ymiY"h; tyrIx]a;B. 

`~k,ydey> hfe[]m;B. Asy[ik.h;l. 
 yreb.DI-ta, laer'f.yI lh;q.-lK' ynEz>a'B. hv,mo rBed;y>w: 30 

@ `~M'Tu d[; taZOh; hr'yVih; 
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Kapitola třicátá druhá 

1. Naslouchejte, nebesa, promluvím, a země, poslyš úst mých slova. 
2. Nechť kane jako déšť nauka má, jako rosa řiň se mluva má, jako 
mžení na (mladou) zeleň a jako liják na travinu. 
3. Neboť jméno Hospodinovo hlásám, vzdejte slávu Bohu našemu! 
4. Skála (on jest), dokonalé konání jeho, neb všechny cesty jeho právo 
jsou, - Bůh věrnosti a bez nepravosti spravedlivý jest a přímý On. 
5. Zkazila mu vada jejich v nesyny rod zvrácený a znetvořený. 
6. Tak-li Hospodinu splatiti chcete, lide bídný a nemoudrý? Není-liž on 
otec tvůj, vlastník tvůj, On, jenž tebe učinil a založil? 
7. Pomni dnů pradávna, uvažte léta věkověků, taž se otce svého, aby ti 
pověděl, starých svých, aby ti řekli! 
8. Když Nejvyšší poděloval národy, když rozsadil syny Adamovy, 
(tu) stanovil meze národů dle počtu synů Jisraele. 
9. Neboť díl Hospodinův jest národ jeho, Jakob vyměřený úděl jeho 
(dědičný). 
10. Nalezl jej v zemi pouště 
a v divočině, kde pustota vyje, krouží kolem něho, hledí si ho, střeží jej 
jak zřítelnici oka svého. 
11. Jako orel ponouká hnízdo své, nad orličátky svými poletuje, rozpíná 
křídla svá a vezme (mládě), nese je na peruti své, 
12. tak Hospodin sám jej vede, nižádný cizí s ním není bůh. 
13. Vede jej přes výšiny země, by polních tam požil plodů, medem ze 
skály jej kojí a olejem z křemence skalního, 
14. smetanou ze skotu a mlékem z bravu s tukem (krmných) jehňat a 
beranů bašanských i kozlů s jádrem zrn pšeničních a krve hroznů piješ 
víno. 
15. Ztučněl však Ješurun, tož vyhazuje, - ztučněl jsi, ztloustl jsi, ztyl jsi - 
a opustil Boha, jenž ho učinil a zlehčil skálu spásy své! 

 
 

 [m;v.tiw> hr'Bed;a]w: ~yIm;V'h; WnyzIa]h; WTT Deuteronomy 32:1 

`ypi-yrem.ai #r,a'h' 
 ~rIy[if.Ki ytir'm.ai lJ;K; lZ:Ti yxiq.li rj'M'K; @ro[]y: 2 

`bf,[e-yle[] ~ybiybir>kiw> av,d,-yle[] 
`Wnyhel{ale ld,gO Wbh' ar'q.a, hw"hy> ~ve yKi 3 

 hn"Wma/ lae jP'v.mi wyk'r'D>-lk' yKi Al[\P' ~ymiT' rWCh; 4 

`aWh rv'y"w> qyDIc; lw<[' !yaew> 
`lTol.t;p.W vQe[i rAD ~m'Wm wyn"B' al{ Al txevi 5 

 aWh-aAlh] ~k'x' al{w> lb'n" ~[; tazO-Wlm.g>Ti hw"hy>l;-h] 6 

`^n<n>koy>w: ^f.[' aWh ^n<Q' ^ybia' 
 ^ybia' la;v. rAdw"-rAD tAnv. WnyBi ~l'A[ tAmy> rkoz> 7 

`%l' Wrm.ayOw> ^yn<qez> ^d>GEy:w> 
 tl{buG> bCey: ~d'a' ynEB. AdyrIp.h;B. ~yIAG !Ayl.[, lxen>h;B. 8 

`laer'f.yI ynEB. rP;s.mil. ~yMi[; 
`Atl'x]n: lb,x, bqo[]y: AM[; hA'hy> ql,xe yKi 9 

 Whn>b,b.soy> !moviy> lley> Whtob.W rB'd>mi #r,a,B. Whaec'm.yI 10 

`Any[e !AvyaiK. Whn>r,C.yI WhnEn>Aby> 
 WhxeQ'yI wyp'n"K. frop.yI @xer;y> wyl'z"AG-l[; ANqi ry[iy" rv,n<K. 11 

`Atr'b.a,-l[; WhaeF'yI 
`rk'nE lae AM[i !yaew> WNx,n>y: dd'B' hw"hy> 12 

 yd'f' tboWnT. lk;aYOw: #r,a' Îytem\B'Ð ¿yteAmB'À-l[; WhbeKir>y: 13 

`rWc vymil.x;me !m,v,w> [l;S,mi vb;d> WhqenIYEw: 
 ~yliyaew> ~yrIK' bl,xe-~[i !aco blex]w: rq'B' ta;m.x, 14 

 bn"[e-~d;w> hJ'xi tAyl.Ki bl,xe-~[i ~ydIWT[;w> !v'b'-ynEB. 
`rm,x'-hT,v.Ti 

 h;Ala/ vJoYIw: t'yfiK' t'ybi[' T'n>m;v' j['b.YIw: !Wrvuy> !m;v.YIw: 15 
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a opustil Boha, jenž ho učinil a zlehčil skálu spásy své! 
16. Popouzeli ho cizími (bohy), ohavnostmi ho rozhněvali, 
17. obětují(ce) běsům, nebohu, bohům, kterých neznali, nováčkům, již 
nedávno přišli, jichž neděsili se otcové vaši. 
18. Skály, jež tě zrodila, jsi pominul a zapomněl Boha, jenž tě zplodil. 
19. Viděl (to) Hospodin a zavrhl rozhněván syny a dcerami svými 
20. a pravil: "Tvář svou před nimi skryji, a uvidím, co bude konec jejich, 
neboť rod zvrácený jsou oni, dítky, v nichž věrnosti není. 
21. Popudili mne ne-bohem, 
rozhněvali mne nicotami svými, tož já popudím je ne-lidem, národem 
bídným je rozhněvám. 
22. Neboť oheň vzplanul ve hněvu mém, hoří až do hloubi šeolu, sžírá 
zemi a úrodu její a zažehne v plamen základy hor. 
23. Nahromadím na ně neštěstí, 
šípy své (všecky) na ně vystřílím, 
24. (na) vychrtlé hladem a strávené žárem a morem jedovatým, 
zub zvěře na ně pustím i s jedem plazů v prachu. 
25. Zvenčí sirobou řádí meč, a v komnatách hrůza, jak (proti) jinochu, 
tak dívce, kojenci i muži starému. 
26. Řekl bych: budiž veta po nich,vyhladím památku jejich z lidstva, 
27. kdybych se nebál podráždění nepřítelem, že špatně porozumí jich 
utiskovatelé, a řeknou: Naše ruka nabyla vrchu, a nikoliv Hospodin vše 
to způsobil. 
28. Neboť národem, jenž pozbyl rady, jsou a důmyslu v nich není. 
29. Kdyby moudrými byli, nahlédli by, na konec svůj by pomysleli. 
30. Jak mohl by jeden honit tisíc, a dva zahnati myriádu, ne-li proto, že 
(Bůh), skála jejich, je prodal, a Hospodin je vydal všanc? 
31. Neboť ne jako skála naše je skála jejich, a nepřátelé naši toho buďtež 
soudci. 
32. Neboť z révy sodomské pochází réva jejich a z niv Amory, 
jejich hrozny, hrozny jedovaté, (hroznů) trsy trpké mají. 

`At['vuy> rWc lBen:y>w: Whf'[' 
`Whsuy[ik.y: tbo[eAtB. ~yrIz"B. WhaunIq.y: 16 

 ~yvid'x] ~W[d'y> al{ ~yhil{a/ h;l{a/ al{ ~ydIVel; WxB.z>yI 17 

`~k,yteboa] ~Wr['f. al{ WaB' broQ'mi 
`^l,l.xom. lae xK;v.Tiw: yviT, ^d>l'y> rWc 18 
`wyt'nOb.W wyn"B' s[;K;mi #a'n>YIw: hw"hy> ar>Y:w: 19 

 yKi ~t'yrIx]a; hm' ha,r>a, ~h,me yn:p' hr'yTis.a; rm,aYOw: 20 

`~B' !muae-al{ ~ynIB' hM'he tkoPuh.T; rAd 
 ynIa]w: ~h,yleb.h;B. ynIWs[]Ki lae-al{b. ynIWan>qi ~he 21 

`~sey[ik.a; lb'n" yAgB. ~['-al{B. ~aeynIq.a; 
 tyTix.T; lAav.-d[; dq;yTiw: yPia;b. hx'd>q' vae-yKi 22 

`~yrIh' ydes.Am jhel;T.w: Hl'buywI #r,a, lk;aTow: 
`~B'-hL,k;a] yC;xi tA[r' Amyle[' hP,s.a; 23 

 tAmheB.-!v,w> yrIyrIm. bj,q,w> @v,r, ymexul.W b['r' yzEm. 24 

`rp'[' ylex]zO tm;x]-~[i ~B'-xL;v;a] 
 rWxB'-~G: hm'yae ~yrId'x]meW br,x,-lK,v;T. #Wxmi 25 

`hb'yfe vyai-~[i qnEAy hl'WtB.-~G: 
`~r'k.zI vAna/me ht'yBiv.a; ~h,yaep.a; yTir>m;a' 26 

 Wrm.ayO-!P, Amyrec' WrK.n:y>-!P, rWga' byEAa s[;K; yleWl 27 

`tazO-lK' l[;P' hw"hy> al{w> hm'r' Wnydey" 
`hn"WbT. ~h,B' !yaew> hM'he tAc[e db;ao yAg-yKi 28 

`~t'yrIx]a;l. Wnybiy" tazO WlyKif.y: Wmk.x' Wl 29 
 al{-~ai hb'b'r> WsynIy" ~yIn:v.W @l,a, dx'a, @Dor>yI hk'yae 30 

`~r'yGIs.hi hw"hyw: ~r'k'm. ~r'Wc-yKi 
`~yliyliP. Wnybey>aow> ~r'Wc WnreWck. al{ yKi 31 

 Amben"[] hr'mo[] tmod>V;miW ~n"p.G: ~dos. !p,G<mi-yKi 32 

`Aml' trorom. tl{K.v.a; vAr-ybeN>[i 
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33. Dračí slina víno jejich a krutý jed zmijí. 
34. Zdali to není u mne uschováno, zapečetěno v pokladnicích mých? 
35. Má jest pomsta i odveta 
pro dobu, až zakolísá noha jejich, neboť blízký den jest zhouby jejich a 
rychle spěje osud jejich." 
36. Ba, Hospodin se ujme práva lidu svého a nad služebníky svými bude 
míti lítost, neboť uvidí, že vysílena ruka a pryč je nevolník i volný. 
37. Tu řekne: ,Kde jsou bozi jejich, skála, na niž spoléhali? 
38. Jejichž obětí tuk pojídali a jejichž úliteb víno pili? Ať vstanou a vám 
pomohou, záštitou vám to budiž. 
39. Vizte teď, že já, já to jsem, a není Boha vedle mne, já usmrcuji a 
oživuji, tříštím a já uzdravuji a nikdo se nevyprostí z mé ruky. 
40. Neboť k nebi ruku svoji pozdvihuji a pravím: Život jsem já na věky! 
41. Až naostřím meče svého blesk a soudu se chopí ruka má, (pak) 
oplatím odvetou protivníkům svým a nenávistníkům svým splatím. 
42. Opájeti budu šípy své krví 
- a meč můj požírati bude maso - krví zabitých a zajatých, obnaženou 
lebkou nepřítele! 
43. Jásejte národové (vstříc) lidu jeho, neboť krev svých služebníků 
pomstí, a odvetou odplatí nepřátelům svým a zjedná očistu své zemi, lidu 
svému." 
44. I přišel Mošé a mluvil všechna slova písně této v uši lidu, on a 
Hošeá, syn Nunův. 
45. Když domluvil Mošé všecka slova tato k celému Jisraeli,  
46. řekl k nim: "Přiložte srdce své ke všem slovům, která já osvědčuji 
vám dnes, abyste je přikázali dětem svým, aby bedlivě konali všechna 
slova nauky této.  
47. Neboť není slovo to plané pro vás, nýbrž jest to život váš, a slovem 
tímto prodloužíte dni své na zemi, do níž táhnete přes Jarden, abyste ji 
zaujali." 

`rz"k.a; ~ynIt'P. varow> ~n"yyE ~nIyNIT; tm;x] 33 
`yt'roc.AaB. ~tux' ydIM'[i smuK' aWh-al{h] 34 

 ~Ay bArq' yKi ~l'g>r; jWmT' t[el. ~Leviw> ~q'n" yli 35 

`Aml' tdoti[] vx'w> ~d'yae 
 ha,r>yI yKi ~x'n<t.yI wyd'b'[]-l[;w> AM[; hw"hy> !ydIy"-yKi 36 

`bWz['w> rWc[' sp,a,w> dy" tl;z>a'-yKi 
`Ab Wys'x' rWc Amyhel{a/ yae rm;a'w> 37 

 WmWqy" ~k'ysin> !yyE WTv.yI WlkeayO Amyxeb'z> bl,xe rv,a] 38 

`hr't.si ~k,yle[] yhiy> ~k,ruz>[.y:w> 
 ynIa] ydIM'[i ~yhil{a/ !yaew> aWh ynIa] ynIa] yKi hT'[; War> 39 

`lyCim; ydIY"mi !yaew> aP'r>a, ynIa]w: yTic.x;m' hY<x;a]w: tymia' 
`~l'[ol. ykinOa' yx; yTir>m;a'w> ydIy" ~yIm;v'-la, aF'a,-yKi 40 
 byvia' ydIy" jP'v.miB. zxeatow> yBir>x; qr;B. ytiANv;-~ai 41 

`~Lev;a] ya;n>f;m.liw> yr'c'l. ~q'n" 
 ll'x' ~D;mi rf'B' lk;aTo yBir>x;w> ~D'mi yC;xi ryKiv.a; 42 

`byEAa tA[r>P; varome hy"b.viw> 
 byviy" ~q'n"w> ~AQyI wyd'b'[]-~d; yKi AM[; ~yIAg WnynIr>h; 43 

@ `AM[; Atm'd>a; rP,kiw> wyr'c'l. 
 ynEz>a'B. taZOh;-hr'yVih; yreb.DI-lK'-ta, rBed;y>w: hv,mo aboY"w: 44 

`!Wn-!Bi [;veAhw> aWh ~['h' 
 hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK'-ta, rBed;l. hv,mo lk;y>w: 45 

`laer'f.yI-lK'-la, 
 rv,a] ~yrIb'D>h;-lk'l. ~k,b.b;l. Wmyfi ~h,lea] rm,aYOw: 46 

 rmov.li ~k,ynEB.-ta, ~WUc;T. rv,a] ~AYh; ~k,B' dy[ime ykinOa' 
`taZOh; hr'ATh; yreb.DI-lK'-ta, tAf[]l; 

 rb'D'b;W ~k,yYEx; aWh-yKi ~K,mi aWh qre rb'd'-al{ yKi 47 

 ~yrIb.[o ~T,a; rv,a] hm'd'a]h'-l[; ~ymiy" WkyrIa]T; hZ<h; 
@ `HT'v.rIl. hM'v' !Der>Y:h;-ta, 
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zaujali." 
48. I mluvil Hospodin k Mošému právě toho dne řka:  
49. "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebo, která jest v zemi 
moabské naproti Jerichu, a spatři zemi Kenán, kterou dávám synům 
Jisraele ve vlastnictví.  
50. A zemři na hoře, kamž vystupuješ, a budiž shromážděn k lidu svému, 
jako zemřel Aharon, bratr tvůj, na hoře Hor, a byl shromážděn k lidu 
svému,  
51. protože jste se nevěrně zachovali proti mně uprostřed synů Jisraele u 
Vod sváru (v) Kádeši, v poušti Cin, protože jste mne neposvětili ve 
středu synů Jisraele.  
52. Neboť jen z protějška spatříš zemi, tam však nevejdeš, do země, 
kterou dávám synům Jisraele." 

Kapitola třicátá třetí 

1. A to jest požehnání, jímž žehnal Mošé, muž Boží, synům Jisraele před 
smrtí svou. 
2. Řekl:   "Hospodin ze Sinaje přišel a zazářil v Seiru jim, zasvitl s hory 
Párán, vykročil z myriád svatých, po pravici jeho z ohně zákon (vzešel) 
jim. 
3. Ba, miluje On kmeny (národa); Všichni jeho svatí jsou v ruce tvé, a 
oni, přivinuti k nohám tvým, přijímají slova tvá: 
4. nauku (toru), již přikázal nám Mošé, dědictví obce Jakobovy. 
5. Tehdy stal se v Ješurunu králem, když shromažďovaly se hlavy 
národa, spolu s kmeny Jisraele. 
6. Živ budiž, Reubene, a neumírej a lidí jeho počet buď (nemalý)." 
7. A toto jest (požehnání) pro Jehudu, i řekl: "Slyš, Hospodine, hlas 
Jehudův a k lidu jeho přiveď ho, za nějž rukama svýma bojuje, od tísni 
tělu pomocí mu buď." 

`rmoale hZ<h; ~AYh; ~c,[,B. hv,mo-la, hw"hy> rBed;y>w: 48 
 #r,a,B. rv,a] Abn>-rh; hZ<h; ~yrIb'[]h' rh;-la, hle[] 49 

 rv,a] ![;n:K. #r,a,-ta, haer>W Axrey> ynEP.-l[; rv,a] ba'Am 
`hZ"xua]l; laer'f.yI ynEb.li !tenO ynIa] 

 ^yM,[;-la, @sea'hew> hM'v' hl,[o hT'a; rv,a] rh'B' tmuW 50 

`wyM'[;-la, @s,a'YEw: rh'h' rhoB. ^yxia' !roh]a; tme-rv,a]K; 
 tb;yrIm.-ymeB. laer'f.yI ynEB. %AtB. yBi ~T,l.[;m. rv,a] l[; 51 

 ynEB. %AtB. ytiAa ~T,v.D;qi-al{ rv,a] l[; !ci-rB;d>mi vdeq' 
`laer'f.yI 

 aAbt' al{ hM'v'w> #r,a'h'-ta, ha,r>Ti dg<N<mi yKi 52 

@ `laer'f.yI ynEb.li !tenO ynIa]-rv,a] #r,a'h'-la, 
 
  

 
 vyai hv,mo %r;Be rv,a] hk'r'B.h; tazOw> WTT Deuteronomy 33:1 

`AtAm ynEp.li laer'f.yI ynEB.-ta, ~yhil{a/h' 
 [;ypiAh Aml' ry[iFemi xr;z"w> aB' yn:ySimi hw"hy> rm;aYOw: 2 

 ÎvaeÐ ¿tD'v.aeÀ Anymiymi vd,qo tbob.rIme ht'a'w> !r'aP' rh;me 
`Aml' ÎtD'Ð 

 ^l,g>r;l. WKTu ~hew> ^d,y"B. wyv'doq.-lK' ~yMi[; bbexo @a; 3 

`^yt,roB.D;mi aF'yI 
`bqo[]y: tL;hiq. hv'r'Am hv,mo Wnl'-hW"ci hr'AT 4 

 yjeb.vi dx;y: ~[' yvear' @Sea;t.hiB. %l,m, !Wrvuybi yhiy>w: 5 

`laer'f.yI 
s `rP's.mi wyt'm. yhiywI tmoy"-la;w> !beWar> yxiy> 6 

 hd'Why> lAq hw"hy> [m;v. rm;aYOw: hd'Whyli tazOw> 7 

s `hy<h.Ti wyr'C'mi rz<[ew> Al br' wyd'y" WNa,ybiT. AM[;-la,w> 
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8. A o Levim pravil: 
"Tumin tvoje a Urim tvoje příslušejí muži zbožně tobě oddanému, jehož 
jsi zkoušel ve Zkoušce (Masa), s nímž svár jsi měl u Vod sváru (Meriba), 
9. jenž pravil o otci svém a o matce své: Nehleděl jsem na ně, a bratrů 
svých neznal a o synech svých nevěděl; neboť ostříhali výroku tvého a 
smlouvu tvou střežili. 
10. Budou učiti právům tvým Jakoba a nauce (tóře) tvé Jisrael, klásti 
kadidlo před tvář tvou a celopal na oltář tvůj. 
11. Žehnej, Hospodine, síle jeho, a v díle rukou jeho zalíbení měj! 
Roztříšti ledví odpůrců jeho, by jeho nenávistní či nepovstali více!" 
12. O Benjaminovi pravil: "Miláček Hospodinův, u něho ať bezpečně 
sídlí, On chrání ho po všechny dni a mezi jeho rameny sídlí." 
13. A o Josefovi pravil:"Požehnána Hospodinem země jeho, 
vzácností nebes, rosou,a záplavou hlubin, jež se prostírá dole. 
14. A vzácností, již urodí slunce,a vzácností výhonků, jimž pučeti dají 
měsíce, 
15. a nejlepšími (plody) pravěkých hor a vzácností pahorků věčných 
16. a vzácností země a všeho, co ji plní, a milostí toho, jenž ve kři sídlí, 
to nechť přijde na hlavu Josefovu a na témě posvěceného mezi bratry 
jeho. 
17. Prvenec jeho býku roven nádherou, rohy bisonovy rohy jeho, jimi 
národy trká všechny až do končin země, to jsou myriády Efraimovy, to 
jsou tisíce Menašeho."  
18. A o Zebulunovi pravil: "Raduj se, Zebulune, při výpravách svých, a 
Jisachare ve stanech svých. 
19. Lidi na hory svolávají, tam obětují oběti správné, neboť hojnost moří 
ssají a poklady skryté v písku." 
20. A o Gadovi pravil:"Požehnán, jenž šíří (prostor) Gadův, jako lvice 
(on) sídlí a trhá rámě i lebku. 
21. Vyhlédl si přední podíl, neboť úděl vůdcův tam uschován, pak táhl v 
čele národa, spravedlnost Hospodinovu vykonal a práva jeho s 
Jisraelem." 
22. A o Danu pravil:"Dan jako lvice vyrazí z Basami." 

 AtySinI rv,a] ^d,ysix] vyail. ^yr,Waw> ^yM,Tu rm;a' ywIlel.W 8 

`hb'yrIm. yme-l[; WhbeyrIT. hS'm;B. 
 al{ wyx'a,-ta,w> wytiyair> al{ AMail.W wybia'l. rmeaoh' 9 

 ^t,r'm.ai Wrm.v' yKi [d'y" al{ Îwyn"B'Ð ¿AnB'À-ta,w> ryKihi 
`Wrcon>yI ^t.yrIb.W 

 Wmyfiy" laer'f.yIl. ^t.r'Atw> bqo[]y:l. ^yj,P'v.mi WrAy 10 

`^x,B.z>mi-l[; lylik'w> ^P,a;B. hr'Ajq. 
 ~yIn:t.m' #x;m. hc,r>Ti wyd'y" l[;poW Alyxe hw"hy> %reB' 11 

s `!WmWqy>-!mi wya'n>f;m.W wym'q' 
 @pexo wyl'[' xj;b,l' !Kov.yI hA'hy> dydIy> rm;a' !miy"n>bil. 12 

s `!kev' wyp'yteK. !ybeW ~AYh;-lK' wyl'[' 
 lJ'mi ~yIm;v' dg<M,mi Acr>a; hA'hy> tk,r,bom. rm;a' @seAyl.W 13 

`tx;T' tc,b,ro ~AhT.miW 
`~yxir'y> vr,G< dg<M,miW vm,v' taoWbT. dg<M,miW 14 
`~l'A[ tA[b.GI dg<M,miW ~d,q,-yrer>h; varomeW 15 

 ht'aAbT' hn<s. ynIk.vo !Acr>W Ha'l{m.W #r,a, dg<M,miW 16 

`wyx'a, ryzIn> dqod>q'l.W @seAy varol. 
 ~yMi[; ~h,B' wyn"r>q; ~aer> ynEr>q;w> Al rd'h' ArAv rAkB. 17 

 ypel.a; ~hew> ~yIr;p.a, tAbb.rI ~hew> #r,a'-ysep.a; wD'x.y: xG:n:y> 
s `hV,n:m. 

`^yl,h'aoB. rk'XF'yIw> ^t,aceB. !luWbz> xm;f. rm;a' !luWbz>liw> 18 
 [p;v, yKi qd,c,-yxeb.zI WxB.z>yI ~v' War'q.yI-rh; ~yMi[; 19 

s `lAx ynEWmj. ynEWpf.W Wqn"yyI ~yMiy: 
 @r;j'w> !kev' aybil'K. dG" byxir>m; %WrB' rm;a' dg"l.W 20 

`dqod>q'-@a; [;Arz> 
 ateYEw: !Wps' qqexom. tq;l.x, ~v'-yKi Al tyviare ar>Y:w: 21 

s `laer'f.yI-~[i wyj'P'v.miW hf'[' hw"hy> tq;d>ci ~[' yvear' 
`!v'B'h;-!mi qNEz:y> hyEr>a; rWG !D' rm;a' !d'l.W 22 
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23. A o Naftalim pravil: "Naftali nasycen milostí a pln požehnání 
Hospodinova, moře a kraj polední zaujmi!" 
24. A o Ašerovi pravil:"Požehnán nad syny Ašer, milý buď bratřím svým 
a v oleji máčej nohu svou. 
25. Železo a měď závory tvé, po dni tvé (trvej) síla tvá." 
26. "Nikdo, Ješurune, roven není Bohu, jenž na nebesích jezdí tobě ku 
pomoci a ve výsosti své nad oblaky. 
27. Přístřeším jest tobě Bůh pradávna a dole (na zemi) jak ramena věčna, 
vypudil před tebou nepřítele, a (tobě) pravil: ,Vyhlaď (ho)!' 
28. Tak sídlí Jisrael bezpečně, odloučen pramen Jakobův v zemi obilí a 
moštu, a nebesa jeho kanou rosou. 
29. Blaze tobě, Jisraeli! Kdo je ti roven? 
Lide, jemuž pomoženo Hospodinem, štítem ochrany tvé a který jest 
výsosti tvé mečem. Lichotit budou tobě nepřátele tvoji, ty však po 
výšinách jejich stoupati budeš!" 

Kapitola třicátá čtvrtá 

1. A Mošé vystoupil ze stepí moabských na horu Nebo na vrchol Pisgy, 
která je naproti Jerichu, a Hospodin ukázal mu celou zemi Gilead až k 
Danu  
2. a všechen kraj Naftaliho a zemi Efraimovu a Menašeho a všechnu 
zemi Jehudovu až k moři Zadnímu  
3. a stranu polední a okruh (Jardénu), údolí Jericha, města palem, až k 
Coaru.  
4. A Hospodin pravil k němu: "To jest země, kterou jsem přísahou 
zaslíbil Abrahamovi, Jicchakovi a Jakobovi řka: ,Potomstvu tvému ji 
dám. Dal jsem ti ji spatřiti tvýma vlastníma očima, nevejdeš však do ní." 
5. Tak zemřel tam Mošé, služebník Hospodinův, v zemi moabské na 
příkaz Hospodinův.  
6. A (On) pohřbil ho v údolí v zemi moabské naproti Bet Peor a nikdo 
nezná hrob jeho až do tohoto dne. 

 hw"hy> tK;r>Bi alem'W !Acr' [b;f. yliT'p.n: rm;a' yliT'p.n:l.W 23 

s `hv'r'y> ~Ard'w> ~y" 
 wyx'a, yWcr> yhiy> rvea' ~ynIB'mi %WrB' rm;a' rvea'l.W 24 

`Alg>r; !m,V,B; lbejow> 
`^a,b.D' ^ym,y"k.W ^yl,['n>mi tv,xon>W lz<r>B; 25 

`~yqix'v. Atw"a]g:b.W ^r,z>[,b. ~yIm;v' bkero !Wrvuy> laeK' !yae 26 
 ^yn<P'mi vr,g"y>w: ~l'A[ t[oroz> tx;T;miW ~d,q, yhel{a/ hn"[om. 27 

`dmev.h; rm,aYOw: byEAa 
 !g"D' #r,a,-la, bqo[]y: !y[e dd'B' xj;B, laer'f.yI !Kov.YIw: 28 

`lj' Wpr>[;y: wym'v'-@a; vArytiw> 
 ^r,z>[, !gEm' hw"hyB; [v;An ~[; ^Amk' ymi laer'f.yI ^yr,v.a; 29 

 hT'a;w> %l' ^yb,y>ao Wvx]K'yIw> ^t,w"a]G: br,x,-rv,a]w: 
s `%rod>ti AmyteAmB'-l[; 

 
  
 

rh;-la, ba'Am tbor>[;me hv,mo l[;Y:w: WTT Deuteronomy 34:1 

 hw"hy> Whaer>Y:w: Axrey> ynEP.-l[; rv,a] hG"s.Pih; varo Abn> 
`!D'-d[; d['l.GIh;-ta, #r,a'h'-lK'-ta, 

 taew> hV,n:m.W ~yIr;p.a, #r,a,-ta,w> yliT'p.n:-lK' taew> 2 

`!Arx]a;h' ~Y"h; d[; hd'Why> #r,a,-lK' 
 ~yrIm'T.h; ry[i Axrey> t[;q.Bi rK'Kih;-ta,w> bg<N<h;-ta,w> 3 

`r[;co-d[; 
 yTi[.B;v.nI rv,a] #r,a'h' tazO wyl'ae hw"hy> rm,aYOw: 4 

 hN"n<T.a, ^[]r>z:l. rmoale bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. 
`rbo[]t; al{ hM'v'w> ^yn<y[eb. ^ytiyair>h, 

`hw"hy> yPi-l[; ba'Am #r,a,B. hw"hy>-db,[, hv,mo ~v' tm'Y"w: 5 
 rA[P. tyBe lWm ba'Am #r,a,B. y>G:b; Atao rBoq.YIw: 6 
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nezná hrob jeho až do tohoto dne. 
7 A Mošému bylo stodvacet let, když zemřel, zrak se mu nezkalil a 
svěžest jeho nezmizela. 
8. A synové Jisraele oplakávali Mošého ve stepích moabských třicet dní, 
pak byly skončeny dnové pláče smutečního pro Mošého. 
9. A Jehošua, syn Nunův,  byl  naplněn duchem moudrosti, neboť byl 
vložil Mošé ruce své na něho i poslouchali ho synové Jisraele a činili, jak 
byl přikázal Hospodin Mošému. 
10. Nepovstal však už prorok v Jisraeli jako Mošé - jemuž se dal poznati 
Hospodin tváří v tvář -  
11. ve všech znameních a zázracích, s nimiž ho poslal Hospodin, aby je 
činil v zemi egyptské na faraónovi a všech služebnících jeho a veškeré 
zemi jeho  
12 a ve všech (skutcích) silné ruky a veškeré veliké (posvátné) hrůzy, 
které vykonal Mošé před očima celého Jisraele. 
 

`hZ<h; ~AYh; d[; Atr'buq.-ta, vyai [d;y"-al{w> 
 Any[e ht'h]k'-al{ AtmoB. hn"v' ~yrIf.[,w> ha'me-!B, hv,moW 7 

`hxole sn"-al{w> 
 ~yvil{v. ba'Am tbor>[;B. hv,mo-ta, laer'f.yI ynEb. WKb.YIw: 8 

`hv,mo lb,ae ykib. ymey> WmT.YIw: ~Ay 
 hv,mo %m;s'-yKi hm'k.x' x;Wr alem' !Wn-!Bi [;vuAhywI 9 

 rv,a]K; Wf[]Y:w: laer'f.yI-ynEB. wyl'ae W[m.v.YIw: wyl'[' wyd'y"-ta, 
`hv,mo-ta, hw"hy> hW"ci 

 hw"hy> A[d'y> rv,a] hv,moK. laer'f.yIB. dA[ aybin" ~q'-al{w> 10 

`~ynIP'-la, ~ynIP' 
 tAf[]l; hw"hy> Axl'v. rv,a] ~ytip.AMh;w> tAtaoh'-lk'l. 11 

`Acr>a;-lk'l.W wyd'b'[]-lk'l.W h[or>p;l. ~yIr'c.mi #r,a,B. 
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`laer'f.yI-lK' ynEy[el. hv,mo 
 

 

 


