Bemidbar - Na poušti - Čtvrtá kniha Mojžíšova

Kapitola první
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi na poušti Sinaj ve stanu úmluvy prvního
[dne] druhého měsíce v druhém roce po jejich odchodu ze země egyptské
a řekl:
2 Zjistěte počet celé obce synů Jisraele podle jejich rodin, podle domů
jejich otců, počítáním jmen, všechny mužského rodu podle jejich hlav.
3 Od dvaceti let výše každého, jenž chodí na vojnu, sčítejte [je] podle
jejich čet - ty a Aharon.
4 A s vámi buďtež po jednom muži za kmen, muž, který jest hlavou
svého otcovského domu.
5 A tato jsou jména mužů, kteří budou státi při vás [ku pomoci]: za
[kmen] Reubenův: Elicur, syn Sedeurův;
6 za [kmen] Šimonův: Šelumiél, syn Curišadajův;
7 za [kmen] Jehudův: Nachšon, syn Aminadabův;
8 za [kmen] Jissacharův: Netanél, syn Cuarův;
9 za [kmen] Sebulunův: Eliab, syn Chélonův;
10 za syny Josefovy, za Ef ranná: Elišama, syn Amihudův;
za Menaše: Gamliel, syn Pedahcurův;
11 za Binjamina: Abidan, syn Gidoniův;
12 za Dana: Achiezer, syn Amišadaiův;
13 za Ašera: Pagiél, syn Ochranův;
14 za Gada: El jásat, syn Deuelův;

yn:ysi rB;d>miB. hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 1:1
tynIVeh; hn"V'B; ynIVeh; vd,xol; dx'a,B. d[eAm lh,aoB.
`rmoale ~yIr;c.mi #r,a,me ~t'acel.
tybel. ~t'xoP.v.mil. laer'fy. I-ynEB. td;[-] lK' varo-ta, Waf. 2
`~t'l{G>l.gUl. rk'z-" lK' tAmve rP;s.miB. ~t'boa]
laer'f.yIB. ab'c' acey-O lK' hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi 3
`!roh]a;w> hT'a; ~t'aob.cil. ~t'ao Wdq.p.Ti
wyt'boa-] tybel. varo vyai hJ,M;l; vyai vyai Wyh.yI ~k,T.aiw> 4
`aWh
!beWar>li ~k,T.ai Wdm.[;y: rv,a] ~yvin"a]h' tAmv. hL,aew> 5
`rWaydev-. !B, rWcylia/
`yD'v;yrIWc-!B, laeymiluv. !A[m.vil. 6
`bd'n"yMi[-; !B, !Avx.n: hd'Whyli 7
`r['Wc-!B, laen>t;n> rk'XF'yIl. 8
`!l{x-e !B, ba'ylia/ !luWbz>li 9
hV,n:m.li dWhyMi[-; !B, [m'vy' lia/ ~yIr;p.a,l. @seAy ynEb.li 10
`rWchd'P-. !B, laeylim.G:
`ynI[od>G-I !B, !d'ybia] !miy"n>bil. 11
`yD'v;yMi[;-!B, rz<[,yxia] !d'l. 12
`!r'k.[-' !B, laey[ig>P; rvea'l. 13
`laeW[D>-!B, @s'y"l.a, dg"l. 14
`!n"y[e-!B, [r;yxia] yliT'p.n:l. 15
~t'Aba] tAJm; yaeyfin> hd'[eh' ÎyaeWrq.Ð ¿yaeyrIq.À hL,ae 16

15 za Naftalího: Achira, syn Enanův.
16 Tito jsou povolaní obce, knížata kmenů otců svých, náčelníci tisíců
Jisraele jsou tito.
17 I vzali Mojžíš a Ahron tyto muže, kteří byli označeni jmény,
18 a shromáždili celou obec prvního [dne] druhého měsíce, a dali se
zapsati do seznamu narozených u svých rodin, podle domů otců svých,
při počtu jmen, od dvacetiletého a výše, podle hlav svých:
19 jak přikázal Hospodin Mojžíšovi; a sečetl je na poušti Sinaj.
20 A bylo synů Rubena, prvorozeného Jisraele, rodové jejich podle rodin
jejich, podle domů otců jejich, podle počtu jmen, podle hlav jejich, všech
mužů od dvacetiletého a výše, všech, kteří chodí na vojnu:
21 sečtených jejich z kmene Reubenova: čtyřicet šest tisíc a pět set.
22 Ze synů Šimonových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů
otců jejich, sečtených jako podle počtu jmen, podle hlav jejich, všech
mužů od dvacetiletého a výše, každý, jenž chodí na vojnu:
23 sečtených jejich " kmene Šimonova bylo: padesát devět tisíc a tři sta.
24 Ze synů Gadových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů otců
jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý jenž chodí na
vojnu:
25 sečtených jejich z kmene Gadova: čtyřicet pět tisíc a šest set a
padesát.
26 Ze synů Jehudových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů
otců jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, jenž chodí
na vojnu:
27 sečtených jejich z kmene Jehudova: čtyři a sedmdesát tisíc a šest set.
28 Ze synů Jisacharových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů
otců jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí
na vojnu,

`~he laer'f.yI ypel.a; yvear'
WbQ.nI rv,a] hL,aeh' ~yvin"a]h' tae !roh]a;w> hv,mo xQ;YIw: 17
`tAmveB.
ynIVeh; vd,xol; dx'a,B. Wlyhiq.hi hd'[eh-' lK' taew> 18
!B,mi tAmve rP;s.miB. ~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.m-i l[; Wdl.y:t.YIw:
`~t'l{G>l.gUl. hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[,
@ `yn"ysi rB;d>miB. ~deq.p.YIw: hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; 19
~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT laer'f.yI rkoB. !beWar>-ynEb. Wyh.YIw: 20
!B,mi rk'z-" lK' ~t'l{G>l.gUl. tAmve rP;s.miB. ~t'boa] tybel.
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[,
vmex]w: @l,a, ~y[iB'r>a;w> hV'vi !beWar> hJem;l. ~h,ydequP. 21
@ `tAame
~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT !A[m.vi ynEb.li 22
~yrIf.[, !B,mi rk'z-" lK' ~t'l{G>l.gUl. tAmve rP;s.miB. wyd'quP.
`ab'c' aceyO lKo hl'[.mw; " hn"v'
vl{v.W @l,a, ~yVimix]w: h['v.Ti !A[m.vi hJem;l. ~h,ydequP. 23
@ `tAame
rP;s.miB. ~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT dg" ynEb.li 24
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tAmve
vvew> @l,a, ~y[iB'r>a;w> hV'mix] dg" hJem;l. ~h,ydequP. 25
@ `~yVimix]w: tAame
~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT hd'Why> ynEb.li 26
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove rP;s.miB.
vvew> @l,a, ~y[ib.viw> h['B'r>a; hd'Why> hJem;l. ~h,ydequP. 27
@ `tAame
~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT rk'XF'yI ynEb.li 28
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove rP;s.miB.
@l,a, ~yVimix]w: h['B'r>a; rk'XF'yI hJem;l. ~h,ydequP. 29
@ `tAame [B;r>a;w>

na vojnu,
29 sečtených jejich z kmene Jisacharova: čtyři a padesát tisíc a čtyři sta.
30 Ze synů Zebulunových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů
otců jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí
na vojnu,
31 sečtených jejich z kmene Zebulunova: sedm a padesát tisíc a čtyři sta.
32 Ze synů Josefových, ze synů Efraimových, jejich rodové podle rodin
jejich, podle domů otců jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a
výše, každý, který chodí na vojnu,
33 sečtených jejich z kmene Efraimova: čtyřicet tisíc a pět set.
34 Ze synů Menašeových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů
otců jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí
na vojnu,
35 sečtených jejich z kmene Menašeova: dva o třicet tisíc a dvě stě.
36 Ze synů Binjaminových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů
otců jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí
na vojnu,
37 sečtených jejich z kmene Binjaminova: pět a třicet tisíc a čtyři sta.
38 Ze synů Danových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů otců
jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí na
vojnu,
39 sečtených jejich z kmene Danova: dva a šedesát tisíc a sedm set,
40 Ze synů Ašerových, jejich rodové podle rodin jejich, podle domů otců
jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí na
vojnu,
41 sečtených jejich z kmene Ašerova: jeden a čtyřicet tisíc a pět set.
42 Synové Naftaliovi, rodové jejich podle rodin jejich, podle domů otců
jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí na
vojnu,

~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT !luWbz> ynEb.li 30
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove rP;s.miB.
[B;r>a;w> @l,a, ~yVimix]w: h['b.vi !luWbz> hJem;l. ~h,ydequP. 31
@ `tAame
tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT ~yIr;p.a, ynEb.li @seAy ynEb.li 32
aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove rP;s.miB. ~t'boa]
`ab'c'
`tAame vmex]w: @l,a, ~y[iB'r>a; ~yIr'p.a, hJem;l. ~h,ydequP. 33
@
~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT hV,n:m. ynEb.li 34
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tAmve rP;s.miB.
`~yIt'am'W @l,a, ~yvil{v.W ~yIn:v. hV,n:m. hJem;l. ~h,ydequP. 35
@
~t'bao ] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT !miy"n>bi ynEb.li 36
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove rP;s.miB.
[B;r>a;w> @l,a, ~yvil{v.W hV'mix] !miy"n>bi hJem;l. ~h,ydequP. 37
@ `tAame
rP;s.miB. ~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT !d' ynEb.li 38
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove
`tAame [b;v.W @l,a, ~yViviw> ~yIn:v. !d' hJem;l. ~h,ydequP. 39
@
~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT rvea' ynEb.li 40
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove rP;s.miB.
vmex]w: @l,a, ~y[iB'r>a;w> dx'a, rvea' hJem;l. ~h,ydequP. 41
@ `tAame
~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~t'dol.AT yliT'p.n: ynEB. 42
`ab'c' aceyO lKo hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi tmove rP;s.miB.
[B;r>a;w> @l,a, ~yVimix]w: hv'l{v. yliT'p.n: hJem;l. ~h,ydequP. 43
@ `tAame

jejich, podle počtu jmen, od dvacetiletého a výše, každý, který chodí na
vojnu,
43 sečtených jejich z kmene Naf taliová: tři a padesát tisíc a čtyři sta.
44 Tito jsou sečtení, které sečetli Mojžíš a Aharon a knížata Jisraele,
dvanáct mužů, po jednom muži za dům otců jejich, bylo jich.
45 I bylo všech sečtených synů Jisraele podle domů otců jejich od
dvacetiletého a výše, každý, který chodí na vojnu v Jisraeli,
46 bylo všech sečtených: šest set tisíc a tři tisíce a pět set a padesát.
47 Levitové však podle kmene otců jejich nebyli sečteni mezi nimi.
48 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
49 Jen kmen Leviův nepočítej a nezjišťuj počet jejich mezi syny Jisraele.
50 A ustanov levity nad příbytkem svědectví a nade vším nářadím jeho a
nade vším, co k tomu patří; oni mají nositi příbytek a všecko nářadí jeho
a oni mají jej obsloužiti, a kolem příbytku ať utáboří se.
51 A když má táhnouti příbytek, spustí jej levité, a když má stanouti
příbytek, postaví jej levité; cizí [laik] však, jenž se blíží, bude usmrcen.
52 Ať táboří synové Jisraele, každý u svého táboru a každý u svého
praporu podle svých čet.
53 Levité však ať táboří okolo příbytku svědectví, aby nestihl hněv obec
synů Jisraele, a ať dbají levité toho, čeho je dbáti u příbytku svědectví.
54 I učinili synové Jisraele zcela tak, tak přikázal Hospodin Mojžíšovi,

yaeyfin>W !roh]a;w> hv,mo dq;P' rv,a] ~ydIquP.h; hL,ae 44
`Wyh' wyt'boa-] tybel. dx'a-, vyai vyai rf'[' ~ynEv. laer'f.yI
!B,mi ~t'boa] tybel. laer'f.y-I ynEb. ydeWqP.-lK' Wyh.YIw: 45
`laer'f.yIB. ab'c' acey-O lK' hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[,
~ypil'a] tv,l{v.W @l,a, tAame-vve ~ydIquP.h-; lK' Wyh.YIw: 46
`~yVimix]w: tAame vmex]w:
@ `~k'AtB. Wdq.P't.h' al{ ~t'boa] hJem;l. ~YIwIl.h;w> 47
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 48
aF'ti al{ ~v'aro-ta,w> dqop.ti al{ ywIle hJem-; ta, %a; 49
`laer'f.yI ynEB. %AtB.
l[;w> tdu[eh' !K;v.m-i l[; ~YIwIl.h-; ta, dqep.h; hT'a;w> 50
!K'v.Mih-; ta, Waf.yI hM'he Al-rv,a-] lK' l[;w> wyl'K-e lK'
`Wnx]y: !K'v.Mil; bybis'w> Whtur>v'y> ~hew> wyl'K-e lK'-ta,w>
!K'v.Mih; tnOx]b;W ~YIwIl.h; Atao WdyrIAy !K'v.Mih; [;son>biW 51
`tm'Wy breQ'h; rZ"h;w> ~YIwIl.h; Atao Wmyqiy"
Alg>D-I l[; vyaiw> WhnEx]m-; l[; vyai laer'f.yI ynEB. Wnx'w> 52
`~t'aob.cil.
@c,q, hy<h.y-I al{w> tdu[eh' !K;v.mil. bybis' Wnx]y: ~YIwIl.h;w> 53
!K;v.mi tr,m,v.m-i ta, ~YIwIl.h; Wrm.v'w> laer'f.yI ynEB. td;[-] l[;
`tWd[eh'
hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a] lkoK. laer'f.yI ynEB. Wf[]Y:w: 54
@ `Wf[' !Ke

tak učinili.

Kapitola druhá
1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a Aharonovi řka:
2 Každý u svého praporu, podle odznaků domů otců svých ať táboří
synové Jisraele, ve vzdálí okolo stanu úmluvy ať táboří.
3 A ti, kteří tábořili vpřed na východě: prapor tábora Jehu-dova podle čet
jejich, a kníže synů Jehudových: Nachšon, syn Aminadabův.

`rmoale !roh]a-; la,w> hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 2:1
laer'f.yI ynEB. Wnx]y: ~t'boa] tybel. ttoaob. Alg>D-I l[; vyai 2
`Wnx]y: d[eAm-lh,aol. bybis' dg<N<mi
~t'aob.cil. hd'Why> hnEx]m; lg<D, hx'r'z>mi hm'd>qe ~ynIxoh;w> 3

jejich, a kníže synů Jehudových: Nachšon, syn Aminadabův.
4 A jeho vojsko a sečtených jejich: čtyři a sedmdesát tisíc a šest set.
5 A ti, kteří tábořili vedle něho: kmen Jisacharův; a kníže synů
Jisacharových: Netanél, syn Cůarův.
6 A jeho vojsko a sečtených jeho: Čtyři a padesát tisíc a čtyři sta.
7 Kmen Zebulunův; a kníže synů Zebulunových: Eliab, syn Chelonův.
8 A jeho vojsko a sečtených jeho: sedm a padesát tisíc a čtyři sta.
9 Všech sečtených k táboru Jehudovu: sto osmdesát šest tisíc a čtyři sta
podle čet jejich, napřed potáhnou.
10 Prapor tábora Reubenova na jihu podle čet jejich a kníže synů
Reubenových Elicur, syn Šedeurův.
11 A vojsko jeho a sečtených jeho: šest a čtyřicet tisíc a pět set.
12 A ti, kteří tábořili vedle něho: kmen Šimeonův a kníže synů
Šimeonových Šelumiél, syn Curišadajův.
13 A vojsko jeho a sečtených jejich: devět a padesát tisíc a tři sta.
14 A kmen Gadův: a kníže synů Čadových: Eljasof, syn Reuélův.
15 A vojsko jeho a sečtených jejich: pět a čtyřicet tisíc a šest set a
padesát.
16 Všech sečtených k táboru Reubenovu: sto jeden a padesát tisíc a čtyři
sta a padesát podle čet jejich a v druhé řadě potáhnou.
17 Pak potáhne stan úmluvy, tábor levitů uprostřed táborů;
jak tábořili, tak potáhnou, každý na své straně podle svých praporů.
18 Prapor tábora Efraimova podle čet jejich na západ, a kníže synů
Efraimových: Elišama, syn Amihudův.
19 A vojsko jeho a sečtených jejich: čtyřicet tisíc a pět set.
20 A vedle něho kmen Menašeův, a kníže synů Menašeových:
Gamliel, syn Pedacurův.
21 A vojsko jeho a sečtených jejich: dva a třicet tisíc a dvě stě.
22 A kmen Binjaminův, a kníže synů Binjaminových: Abidoo, syn
Gidonův.

`bd'n"yMi[-; !B, !Avx.n: hd'Why> ynEb.li ayfin"w>
`tAame vvew> @l,a, ~y[ib.viw> h['B'r>a; ~h,ydequp.W Aab'c.W 4
rk'XF'yI ynEb.li ayfin"w> rk'XF'yI hJem; wyl'[' ~ynIxoh;w> 5
`r['Wc-!B, laen>t;n>
s `tAame [B;r>a;w> @l,a, ~yVimix]w: h['B'r>a; wyd'qup.W Aab'c.W 6
`!l{x-e !B, ba'ylia/ !luWbz> ynEb.li ayfin"w> !luWbz> hJem; 7
`tAame [B;r>a;w> @l,a, ~yVimix]w: h['b.vi wyd'qup.W Aab'c.W 8
@l,a, ~ynImov.W @l,a, ta;m. hd'Why> hnEx]m;l. ~ydIquP.h-; lK' 9
s `W[S'yI hn"voarI ~t'aob.cil. tAame-[B;r>a;w> ~ypil'a-] tv,vew>
ynEb.li ayfin"w> ~t'aob.cil. hn"m'yTe !beWar> hnEx]m; lg<D, 10
`rWaydev-. !B, rWcylia/ !beWar>
`tAame vmex]w: @l,a, ~y[iB'r>a;w> hV'vi wyd'qup.W Aab'c.W 11
!A[m.vi ynEb.li ayfin"w> !A[m.vi hJem; wyl'[' ~nIAxh;w> 12
`yD'v;-yrIWc-!B, laeymiluv.
`tAame vl{v.W @l,a, ~yVimix]w: h['v.Ti ~h,ydequp.W Aab'c.W 13
`laeW[r>-!B, @s'y"l.a, dg" ynEb.li ayfin"w> dG" hJem;w> 14
tAame vvew> @l,a, ~y[iB'r>a;w> hV'mix] ~h,ydequp.W Aab'c.W 15
`~yVimix]w:
dx'a,w> @l,a, ta;m. !beWar> hnEx]m;l. ~ydIquP.h-; lK' 16
~YInIv.W ~t'aob.cil. ~yVimix]w: tAame-[B;r>a;w> @l,a, ~yVimix]w:
s `W[S'yI
rv,a]K; tnOx]M;h; %AtB. ~YIwIl.h; hnEx]m; d[eAm-lh,ao [s;n"w> 17
s `~h,yleg>dIl. Ady"-l[; vyai W[S'yI !Ke Wnx]y:
ynEb.li ayfin"w> hM'y" ~t'aob.cli . ~yIr;p.a, hnEx]m; lg<D, 18
`dWhyMi[-; !B, [m'v'ylia/ ~yIr;p.a,
`tAame vmex]w: @l,a, ~y[iB'r>a; ~h,ydequp.W Aab'c.W 19
laeylim.G: hV,n:m. ynEb.li ayfin"w> hV,n:m. hJem; wyl'['w> 20
`rWchd'P-. !B,
`~yIt'am'W @l,a, ~yvil{v.W ~yIn:v. ~h,ydequp.W Aab'c.W 21

Gidonův.
23 A vojsko jeho a sečtených jejich: pět a třicet tisíc a čtyři sta.
24 Všech sečtených k táboru Efraimovu sto osm tisíc a sto podle čet
jejich a v třetí řadě potáhnou.
25 Prapor táboru Danova na sever podle čet jejich a kníže synů
Danových: Achiezer, syn Amišadajův.
26 A vojsko jeho a sečtených jejich: dva a šedesát tisíc a sedm set.
27 A ti, kteří vedle něho táboří: kmen Ašerův a kníže synů Ašerových:
Pagiél, syn Ochranův.
28 A vojsko jeho a sečtených jejich: jeden a čtyřicet tisíc a pět set.
29 A kmen Naftaliův a kníže synů Naftaliových Achira, syn Enanův.
30 A vojsko jeho a sečtených jejich: tři a padesát tisíc a čtyři sta.
31 Všech sečtených k táboru Danovu: sto padesát sedm tisíc a šest set; v
poslední řadě potáhnou podle praporů svých.
32 Tito jsou sečteni synů Jisraele podle domů otců jejich. Všech
sečtených táborů podle čet jejich: šest set tisíc a tři tisíce a pět set
padesát.
33 Ale levité nebyli sečteni mezi syny Jisraele, jak přikázal Hospodin
Mojžíšovi.
34 I učinili synové Jisraele zcela tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi,
tak tábořili podle svých praporů a tak táhli každý podle rodin svých u
domů otců svých.

Kapitola třetí
1 A tito jsou potomci Aharonovi a Mojžíšovi v den, [kdy] mluvil
Hospodin s Mojžíšem na hoře Sinaj.
2 A tato jsou jména synů Aharonových: Prvorozený Nadab pak Abihu,
Elazar a Itamar.
3 Tato jsou jména synů Aharonových, pomazaných knězi, které dosadil
[Mojžíš] na úřad [kněžsky], aby sloužili jako knězi.

`ynI[od>G-I !B, !d'ybia] !miy"n>bi ynEb.li ayfin"w> !miy"n>Bi hJem;W 22
`tAame [B;r>a;w> @l,a, ~yvil{v.W hV'mix] ~h,ydequp.W Aab'c.W 23
@l,a, ta;m. ~yIr;p.a, hnEx]m;l. ~ydIquP.h-; lK' 24
s `W[S'yI ~yviliv.W ~t'aob.cil. ha'meW ~ypil'a-] tn:mov.W
!d' ynEb.li ayfin"w> ~t'aob.cil. hn"poc' !d' hnEx]m; lg<D, 25
`yD'v;yMi[;-!B, rz<[,yxia]
`tAame [b;v.W @l,a, ~yViviw> ~yIn:v. ~h,ydequp.W Aab'c.W 26
laey[ig>P; rvea' ynEb.li ayfin"w> rvea' hJem; wyl'[' ~ynIxoh;w> 27
`!r'k.[-' !B,
`tAame vmex]w: @l,a, ~y[iB'r>a;w> dx'a, ~h,ydequp.W Aab'c.W 28
`!n"y[e-!B, [r;yxia] yliT'p.n: ynEb.li ayfin"w> yliT'p.n: hJem;W 29
`tAame [B;r>a;w> @l,a, ~yVimix]w: hv'l{v. ~h,ydequp.W Aab'c.W 30
~yVimix]w: h['b.viw> @l,a, ta;m. !d' hnEx]m;l. ~ydIquP.h-; lK' 31
@ `~h,yleg>dIl. W[s.yI hn"rox]a;l' tAame vvew> @l,a,
ydeWqP.-lK' ~t'boa] tybel. laer'f.y-I ynEb. ydeWqP. hL,ae 32
~ypil'a] tv,l{v.W @l,a, tAame-vve ~t'aob.cil. tnOx]M;h;
`~yVimix]w: tAame vmex]w:
hW"ci rv,a]K; laer'f.yI ynEB. %AtB. Wdq.P't.h' al{ ~YIwIl.h;w> 33
`hv,m-o ta, hw"hy>
hv,m-o ta, hw"hy> hW"c-i rv,a] lkoK. laer'f.yI ynEB. Wf[]Y:w: 34
tyBe-l[; wyt'xoP.v.mil. vyai W[s'n" !kew> ~h,yleg>dIl. Wnx'-!Ke
`wyt'boa]
rB,DI ~AyB. hv,moW !roh]a; tdol.AT hL,aew> WTT Numbers 3:1
`yn"ysi rh;B. hv,m-o ta, hw"hy>
rz"['l.a, aWhybia]w: bd'n" rAkB.h; !roh]a-; ynEB. tAmv. hL,aew> 2
`rm't'yaiw>
aLem-i rv,a] ~yxivuM.h; ~ynIh]Koh; !roh]a; ynEB. tAmv. hL,ae 3

[Mojžíš] na úřad [kněžsky], aby sloužili jako knězi.
4 Zemřeli však Nadab a Abihu před Hospodinem, když přinesli cizí
[nepatřičný] oheň před Hospodina na poušti Sinaj, a neměli synů, a tak
sloužili Elazar a Itamar jako knězi před tváří Aharona, otce svého.
5 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
6 Přiveď kmen Leviův a postav jej před Aharona kněze, aby ho
obsluhovali.
7 A ať dbají služby jeho a služby pro celou obec před stanem úmluvy,
aby konali službu příbytku.
8 A ať opatrují veškeré nářadí stanu úmluvy a dozor nad syny Jisraele,
aby konali službu příbytku.
9 A odevzdej levity Aharonovi a synům jeho; odevzdám, odevzdání jsou
mu ze synů Jisraele.
10 A Aharona a jeho syny ustanovíš [za kněze], aby dbali o svůj kněžský
úřad; ale cizí [laik], který se blíží, bude usmrcen.
11 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
12 A já, hle, vzal jsem si levity ze synů Jisraele místo každého
prvorozeného, který otevírá mateřské lůno, ze synů Jisraele; levité patří
mně.
13 Neboť mně patří všecko prvorozené; v den, když jsem bil všecko
prvorozené v zemi egyptské, zasvětil jsem si všecko prvorozené v
Jisraeli z lidí i z dobytka; ať patří mně, já jsem Hospodin.
14 I pravil Hospodin Mojžíšovi na poušti Sinaj řka:
15 Sečti syny Levího podle domů otců jejich podle rodin jejich; všechny
mužského pohlaví, od [dítěte] jednoho měsíce a výše, sečti je.
16 I sčítal je Mojžíš dle rozkazu Hospodinova, jak bylo mu přikázáno.
17 A tito byli synové Levího se svými jmény Geršon, Kehat a Merari.
18 A tato jsou jména synů Geršona podle rodin jejich: Libni a Šimeí.
19 A synové Kehata podle rodin jejich: Amram, Jichar, Chebron a Uziél.

`!hek;l. ~d'y"
hr'z" vae ~b'rIq.h;B. hw"hy> ynEp.li aWhybia]w: bd'n" tm'Y"w: 4
!hek;y>w: ~h,l' Wyh'-al{ ~ynIb'W yn:ysi rB;d>miB. hw"hy> ynEp.li
@ `~h,ybia] !roh]a; ynEP-. l[; rm't'yaiw> rz"['l.a,
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 5
!heKoh; !roh]a; ynEp.li Atao T'd>m;[]h;w> ywIle hJem-; ta, breq.h; 6
`Atao Wtr>vew>
ynEp.li hd'[eh-' lK' tr,m,v.m-i ta,w> ATr>m;v.m-i ta, Wrm.v'w> 7
`!K'v.Mih; td;bo[-] ta, dbo[]l; d[eAm lh,ao
ynEB. tr,m,v.m-i ta,w> d[eAm lh,ao yleK-. lK'-ta, Wrm.v'w> 8
`!K'v.Mih; td;bo[-] ta, dbo[]l; laer'f.yI
hM'he ~nIWtn> ~nIWtn> wyn"b'l.W !roh]a;l. ~YIwIl.h-; ta, hT't;n"w> 9
`laer'f.yI ynEB. taeme Al
rZ"h;w> ~t'N"huK-. ta, Wrm.v'w> dqop.Ti wyn"B-' ta,w> !roh]a-; ta,w> 10
@ `tm'Wy breQ'h;
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 11
laer'f.yI ynEB. %ATmi ~YIwIl.h-; ta, yTix.q;l' hNEhi ynIa]w: 12
yli Wyh'w> laer'f.yI ynEB.mi ~x,r, rj,P, rAkB.-lK' tx;T;
`~YIwIl.h;
#r,a,B. rAkB.-lk' ytiKoh; ~AyB. rAkB.-lK' yli yKi 13
~d'a'me laer'f.yIB. rAkB.-lk' yli yTiv.D;q.hi ~yIr;c.mi
s `hw"hy> ynIa] Wyh.yI yli hm'heB-. d[;
`rmoale yn:ysi rB;d>miB. hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 14
rk'z-" lK' ~t'xoP.v.mil. ~t'boa] tybel. ywIle ynEB-. ta, dqoP. 15
`~deq.p.Ti hl'[.m;w" vd,x-o !B,mi
`hW"cu rv,a]K; hw"hy> yPi-l[; hv,mo ~t'ao dqop.YIw: 16
`yrIr'm.W th'q.W !Avr>GE ~t'mov.Bi ywIl-e ynEb. hL,a-e Wyh.YIw: 17
`y[im.viw> ynIb.li ~t'xoP.v.mil. !Avr>g-E ynEB. tAmv. hL,aew> 18
`laeyZI[uw> !Arb.x, rh'c.yIw> ~r'm.[; ~t'xoP.v.mil. th'q. ynEb.W 19

20 A synové Merarího podle rodin jejich: Máchli a Muší. To jsou rodiny
Levího podle domů otců jejich.
21 Z Geršona [pochází] rodina Libního a rodina Šimího;
to jsou rodiny Geršonovy.
22 Sečtených jejich podle počtu všech mužského pohlaví, od [dítěte]
jednoho měsíce a výše, sečtených jejich: sedm tisíc a pět set.
23 Rodiny Geršonovy budou tábořiti za příbytkem na západě.
24 A kníže otcovského domu Geršonova: El jásat syn Laelův,
25 A služba synů Geršonových ve stanu úmluvy byl: příbytek a stan,
pokrývka jeho a pokrov u vchodu stanu úmluvy,
26 a záclony nádvoří a pokrov u vchodu do nádvoří, které jest kolem
příbytku a oltáře, a provazy jeho k veškeré práci jeho.
27 Z Kehata: rodina Amramova a rodina Jicharova a rodina Chebronova
a rodina Uzielova; to jsou rodiny Kehatovy.
28 Podle poctu všech mužského pohlaví, od [dítěte] jednoměsíčního a
výše: osm tisíc a šest set, kteří opatrují službu ve svatyni.
29 Rodiny synů Kehatových budou tábořiti na straně příbytku na jihu.
30 A kníže otcovského domu rodin Kehatových: Elicafan syn Uziélův.
31 A jejich dozor byl: schránka, stůl, svícen, oltáře a nářadí svatyně,
kterýmž konají službu, a pokrov a veškerá práce jeho..
32 A kníže knížat [kmene] Levího: Elazar, syn kněze Aharona [má míti]
dozor nad těmi, kdož mají konati službu ve svatyni.
33 Z Merarího rodina Machlího a rodina Mušího, to jsou rodiny
Merarího.
34 A sečtených jejich podle počtu všech mužského pohlaví od
jednoměsíčního a výše: šest tisíc a dvě stě.
35 A kníže otcovského domu rodin Merariových: Curiél syn Abichailův,
na straně příbytku budou tábořiti k severu.
36 A obor služby synů Merariových: prkna příbytku a závory jeho a
sloupy jeho a podstavce jeho a všecko nářadí jeho a všecka práce jeho,

~he hL,ae yviWmW ylix.m; ~t'xoP.v.mil. yrIr'm. ynEb.W 20
`~t'boa] tybel. ywILeh; txoP.v.mi
~he hL,ae y[im.Vih; tx;P;v.miW ynIb.Lih; tx;P;v.mi !Avr>gEl. 21
`yNIvur>GEh; txoP.v.mi
hl'[.m'w" vd,x-o !B,mi rk'z-" lK' rP;s.miB. ~h,ydequP. 22
`tAame vmexw] : ~ypil'a] t[;b.vi ~h,ydequP.
`hM'y" Wnx]y: !K'v.Mih; yrex]a; yNIvur>GEh; txoP.v.mi 23
`lael-' !B, @s'y"l.a, yNIvur>GEl; ba'-tybe ayfin>W 24
lh,aoh'w> !K'v.Mih; d[eAm lh,aoB. !Avr>g-E ynEB. tr,m,v.miW 25
`d[eAm lh,ao xt;P, %s;m'W Whsek.mi
rv,a] rcex'h, xt;P, %s;m-' ta,w> rcex'h, y[el.q;w> 26
lkol. wyr't'yme taew> bybis' x;Bez>Mih-; l[;w> !K'v.Mih-; l[;
`Atd'bo[]
tx;P;v.miW yrIh'c.YIh; tx;P;v.miW ymir'm.[;h; tx;P;v.mi th'q.liw> 27
`ytih'Q.h; txoP.v.mi ~he hL,ae yliaeyZI['h' tx;P;v.miW ynIrob.x,h;
~ypil'a] tn:mov. hl'[.m'w" vd,x-o !B,mi rk'z-" lK' rP;s.miB. 28
`vd,Qoh; tr,m,v.mi yrem.vo tAame vvew>
`hn"m'yTe !K'v.Mih; %r,y< l[; Wnx]y: th'q-. ynEB. txoP.v.mi 29
`laeyZI[-u !B, !p'c'ylia, ytih'Q.h; txoP.v.mil. ba'-tybe ayfin>W 30
ylek.W txoB.z>Mih;w> hr'nOM.h;w> !x'l.Vuh;w> !roa'h' ~T'r>m;v.miW 31
`Atd'bo[] lkow> %s'M'h;w> ~h,B' Wtr>v'y> rv,a] vd,Qoh;
tD;quP. !heKoh; !roh]a-; !B, rz"['l.a, ywILeh; yaeyfin> ayfin>W 32
`vd,Qoh; tr,m,v.mi yrem.vo
~he hL,ae yviWMh; tx;P;v.miW ylix.M;h; tx;P;v.mi yrIr'm.li 33
`yrIr'm. txoP.v.mi
tv,ve hl'[.m'w" vd,x-o !B,mi rk'z-" lK' rP;s.miB. ~h,ydequp.W 34
`~yIt'am'W ~ypil'a]
lyIx'ybia]-!B, laeyrIWc yrIr'm. txoP.v.mil. ba'-tybe ayfin>W 35
`hn"poc' Wnx]y: !K'v.Mih; %r,y< l[;

sloupy jeho a podstavce jeho a všecko nářadí jeho a všecka práce jeho,
37 a sloupy nádvoří kolkolem a podstavce jejich a kolíky jejich a
provazy jejich.
38 Ti však, kteří tábořili před příbytkem, na přední straně před stanem
úmluvy na východ, [byli] MOJŽÍŠ a Aharon a jeho synové, kteří konají
dozor nad svatyní za dozor synů Jisraele, a cizí, jenž se přiblíží, bude
usmrcen.
39 Všech sečtených levitů, které sčítali Mojžíš a Aharon na rozkaz
Hospodinův, podle rodin jejich, všech mužského pohlaví od
jednoměsíčního a výše, bylo: dva a dvacet tisíc.
40 I řekl Hospodin Mojžíšovi: sečti všechny mužské prvorozence synů
Jisraele od jednoměsíčního a výše a zjisti počet jmen jejich.
41 A vezmeš levity pro mne [k službě mé]y já jsem Hospodin, místo
všech prvorozených mezi syny Jisraele a dobytek levitů místo všech
prvorozených mezi dobytkem synů Jisraele.
42 I sečetl Mojžíš, jak Hospodin mu přikázal, všechny prvorozené mezi
syny Jisraele.
43 A bylo všech prvorozených mužského pohlaví podle počtu jmen od
[dítěte] jednoho měsíce a výše podle jejich sečtených: dva a dvacet tisíc
a dvě stě tři a sedmdesát.
44 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
45 Vezmi levity místo všech prvorozených mezi syny Jisraele a dobytek
levitů místo dobytka jejich, a budou levité mojí, já jsem Hospodin.
46 A [jakožto] výkup těch dvou set sedmdesátí tří, kterých jest mezi
prvorozenými synů Jisraele více než levité:
47 vezmi po pěti šekelech [lotech] za hlavu, podle šekelu svatyně vezmi,
dvacet "gerah" [zrn] má šekel,
48 A dej peníze ty Aharonovi a synům jeho jakožto výkupné za
nadpočetné [prvorozence] mezi nimi.

wyx'yrIb.W !K'v.Mih; yver>q; yrIr'm. ynEB. tr,m,v.mi tD;qup.W 36
`Atd'bo[] lkow> wyl'K-e lk'w> wyn"d'a]w: wyd'Mu[;w>
`~h,yret.ymeW ~t'doteywI ~h,ynEd>a;w> bybis' rcex'h, ydeMu[;w> 37
d[eAm-lh,ao ynEp.li hm'd>qe !K'v.Mih; ynEp.li ~ynIxoh;w> 38
vD'q.Mih; tr,m,v.mi ~yrIm.vo wyn"b'W !roh]a;w> hv,mo hx'r'z>mi
`tm'Wy breQ'h; rZ"h;w> laer'f.yI ynEB. tr,m,v.mil.
yPi-l[; !roh]a;w> hv,mo dq;P' rv,a] ~YIwIl.h; ydeWqP.-lK' 39
~yIn:v. hl'[.m;w" vd,x-o !B,mi rk'z-" lK' ~t'xoP.v.mil. hw"hy>
s `@l,a' ~yrIf.[,w>
ynEb.li rk'z" rkoB-. lK' dqoP. hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 40
`~t'mov. rP;s.mi tae af'w> hl'[.m'w" vd,x-o !B,mi laer'f.yI
rkoB-. lK' tx;T; hw"hy> ynIa] yli ~YIwIl.h-; ta, T'x.q;l'w> 41
rAkB.-lK' tx;T; ~YIwIl.h; tm;h/B, taew> laer'f.yI ynEb.Bi
`laer'f.yI ynEB. tm;h/b,B.
rkoB-. lK'-ta, Atao hw"hy> hW"ci rv,a]K; hv,mo dqop.YIw: 42
`laer'f.yI ynEb.Bi
hl'[.m;w" vd,x-o !B,mi tAmve rP;s.miB. rk'z" rAkB.-lk' yhiy>w: 43
~y[ib.viw> hv'l{v. @l,a, ~yrIf.[,w> ~yIn:v. ~h,ydequp.li
@ `~yIt'am'W
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 44
laer'f.yI ynEb.Bi rAkB.-lK' tx;T; ~YIwIl.h-; ta, xq; 45
ynIa] ~YIwIl.h; yli-Wyh'w> ~T'm.h,B. tx;T; ~YIwIl.h; tm;h/B-, ta,w>
`hw"hy>
~ypid>[oh' ~yIt'aM'h;w> ~y[ib.Vih;w> hv'l{V.h; yyEWdP. taew> 46
`laer'f.yI ynEB. rAkB.mi ~YIwIl.h-; l[;
lq,v,B. tl,GOl.GUl; ~yliq'v. tv,mex] tv,mex] T'x.q;l'w> 47
`lq,V'h; hr'GE ~yrIf.[, xQ'Ti vd,Qoh;
`~h,B' ~ypid>[oh' yyEWdP. wyn"b'l.W !roh]a;l. @s,K,h; hT't;n"w> 48
l[; ~ypid>[oh' taeme ~Ayd>Pih; @s,K, tae hv,mo xQ;YIw: 49

49 I vzal Mojžíš, peníze výkupného od těch, kterých bylo více než
vykoupených levita.
50 Od prvorozených synů Jisraele vzal peníze: tisíc a tři sta šedesát pět
podle šekelu svatyně.
51 A dal MOJŽÍŠ peníze výkupného Aharonovi a synům jeho podle
rozkazu Hospodinova, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Kapitola čtvrtá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi a Aharonovi řka:
2 Zjisti počet synů Kehatovýcfc ze synů Leviových podle rodin jejich
podle domů otců jejich,
3 od třicetiletého a výše až do padesátiletého, každého, jenž nastoupí
službu, aby konal práci ve stanu úmluvy.
4 Tato jest služba synů Kehatových ve stanu úmluvy: nejsvětejší svatyně.
5. Přijdou Aharon a synové jeho, když vytáhne tábor, a sejmou oponu
zastření a přikryjí jí schránku svědectví.
6 A dají nad ní přikrývku z kůže "tachašové a rozprostřou [nahoře nad
ní] šat zcela z modré látky a položí [na ni] její tyče.
7 A na stůl [s chleby] na podívanou rozprostřou šat z modré látky a dají
na něj mísy a šálky a lžíce a džbány pro obět nálevní, a chléb stálý bude
na něm.
8 A rozprostřou nad těmi [věcmi] Šat z látky karmezínové a přikryjí jej
pokrývkou z kůže tachašové, a položí tyče jeho.
9 A vezmou šat z modré látky a přikryjí svícen k osvětlování a lampy
jeho a kleště jeho a pánve [na uhlí] a všechny jeho nádoby na olej,
kterýmiž budou jej obsluhovati.
10 A dají jej a všecko nářadí jeho do pokrývky z kůže tachašové a dají
jej na tyč.
11 A nad zlatý oltář rozprostřou šat z modré látky a přikryji jej
pokrývkou z kůže tachašové, a položí na něj tyče jeho.

`~YIwIl.h; yyEWdP.
hV'mix] @s,K'h-; ta, xq;l' laer'f.yI ynEB. rAkB. taeme 50
`vd,Qoh; lq,v,B. @l,a,w" tAame vl{v.W ~yViviw>
yPi-l[; wyn"b'l.W !roh]a;l. ~yIduP.h; @s,K-, ta, hv,mo !TeYIw: 51
@ `hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; hw"hy>

`rmoale !roh]a-; la,w> hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 4:1
~t'xoP.v.mil. ywIle ynEB. %ATmi th'q. ynEB. varo-ta, afon" 2
`~t'boa] tybel.
hn"v' ~yVimix-] !B, d[;w> hl'[.m;w" hn"v' ~yvil{v. !B,mi 3
`d[eAm lh,aoB. hk'al'm. tAf[]l; ab'C'l; aB'-lK'
`~yvid'Q\h; vd,qo d[eAm lh,aoB. th'q-. ynEB. td;bo[] tazO 4
tk,roP' tae WdrIAhw> hn<x]M;h; [;son>Bi wyn"b'W !roh]a; ab'W 5
`tdu[eh' !roa] tae Hb'-WSkiw> %s'M'h;
tl,keT. lyliK.-dg<b, Wfr>p'W vx;T; rA[ yWsK. wyl'[' Wnt.n"w> 6
`wyD'B; Wmf'w> hl'[.m'l.mi
wyl'[' Wnt.n"w> tl,keT. dg<B, Wfr>p.yI ~ynIP'h; !x;l.vu l[;w> 7
%s,N"h; tAfq. taew> tYOQin:M.h-; ta,w> tPoK;h-; ta,w> tro['Q.h-; ta,
`hy<h.yI wyl'[' dymiT'h; ~x,l,w>
hsek.miB. Atao WSkiw> ynIv' t[;l;AT dg<B, ~h,yle[] Wfr>p'W 8
`wyD'B-; ta, Wmf'w> vx;T' rA[
rAaM'h; tr;nOm-. ta, WSkiw> tl,keT. dg<B, Wxq.l'w> 9
yleK.-lK' taew> h'yt,Tox.m-; ta,w> h'yx,q'l.m-; ta,w> h'yt,ron-E ta,w>
`~h,B' Hl'-Wtr>v'y> rv,a] Hn"m.v;
vx;T' rA[ hsek.m-i la, h'yl,Ke-lK'-ta,w> Ht'ao Wnt.n"w> 10
`jAMh;-l[; Wnt.n"w>
Atao WSkiw> tl,keT. dg<B, Wfr>p.yI bh'Z"h; xB;z>mi l[;w> 11

12 A vezmou všecko nářadí k službě, kterýmž konali službu ve svatyni, a
dají [je] do šatu z modré látky a přikryjí je pokrývkou z kůže tachašové,
a dají [je] na tyč.
13 Vyčistí oltář od popela a rozprostřou nad něj šat z látky purpurové
[barvy].
14 A dají na něho všecko nářadí jeho, kterýmž konají službu na něm:
nádobí [na uhlí], vidlice a lopaty a pánve, všecko nářadí oltáře, a
rozprostřou nad něj pokrývku z kůže tachašové a položí do něho tyče.
15 Ukončili-li Aharon a synové jeho přikrytí svatyně a všecko nářadí
svatyně, když táhne tábor, potom teprve přijdou synové Kehatovi k
nošení, aby se nedotkli svatyně a nezemřeli. Tyto [véd] mají nositi
synové Kehatovi u stanu úmluvy.
16 Úkolem Elazara syna Aharona kněze jest [starati se o]:
olej k osvětlování a kadidlo vonných koření a stálou moučnou oběť a olej
k pomazání; dozor nad celým příbytkem a nade vším, co v něm jest
posvátného a jeho nářadí.
17 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k Aharonovi řka:
18 Nedejte vyhladiti kmen rodin Kehatových ze středu levitů;
19 nýbrž toto učiňte jim, aby zůstali na živu a nezemřeli, když přistoupí
k svatosvaté [věci]: ať přijdou Aharon a synové jeho a ustanoví je,
každého [z nich], k jeho službě a co má nositi,
20 aby nevešli dívat se, když zahaleny budou svaté věci, aby nezemřeli.
21 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
22 Zjisti také počet synů Geršonových podle domů otců jejich, podle
rodin jejich.
23 Od třicetiletého a výše až do padesátiletého sečti je, každého, kdo
přichází nastoupit službu, aby konal práci ve stanu úmluvy.
24 To jest služba rodin Geršonových, aby sloužili a nosili:
25 ponesou koberce příbytku a stan úmluvy, pokrývku jeho a pokrývku z
kůže tachašové, která jest nahoře nad ní, a oponu u vchodu do stanu
úmluvy,

`wyD'B-; ta, Wmf'w> vx;T' rA[ hsek.miB.
vd,QoB; ~b'-Wtr>v'y> rv,a] treV'h; yleK-. lK'-ta, Wxq.l'w> 12
vx;T' rA[ hsek.miB. ~t'Aa WSkiw> tl,keT. dg<B-, la, Wnt.n"w>
`jAMh;-l[; Wnt.n"w>
`!m'G"r>a; dg<B, wyl'[' Wfr>p'W x;Bez>Mih-; ta, WnV.dIw> 13
~h,B' wyl'[' Wtr>v'y> rv,a] wyl'K-e lK'-ta, wyl'[' Wnt.n"w> 14
lKo tqor'z>Mih-; ta,w> ~y[iY"h-; ta,w> tgOl'z>Mih-; ta, tTox.M;h;-ta,
`wyD'b; Wmf'w> vx;T; rA[ yWsK. wyl'[' Wfr>p'W x;Bez>Mih; yleK.
yleK.-lK'-ta,w> vd,Qoh-; ta, tSok;l. wyn"b'W-!roh]a; hL'kiw> 15
tafel' th'q-. ynEb. Waboy" !ke-yrex]a;w> hn<x]M;h; [;son>Bi vd,Qoh;
lh,aoB. th'q-. ynEb. aF'm; hL,ae Wtmew" vd,Qoh-; la, W[G>y-I al{w>
`d[eAm
tr,joq.W rAaM'h; !m,v, !heKoh; !roh]a-; !B, rz"['l.a, tD;qup.W 16
tD;quP. hx'v.Mih; !m,v,w> dymiT'h; tx;n>miW ~yMiS;h;
s `wyl'keb.W vd,qoB. AB-rv,a-] lk'w> !K'v.Mih-; lK'
`rmoale !roh]a-; la,w> hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 17
`~YIwIl.h; %ATmi ytih'Q.h; txoP.v.mi jb,v-e ta, WtyrIk.T-; la; 18
vd,q-o ta, ~T'v.gIB. Wtmuy" al{w> Wyx'w> ~h,l' Wf[] tazOw> 19
vyai vyai ~t'Aa Wmf'w> Waboy" wyn"b'W !roh]a; ~yvid'Q\h;
`AaF'm-; la,w> Atd'bo[-] l[;
@ `Wtmew" vd,Qoh-; ta, [L;b;K. tAar>li Waboy-" al{w> 20
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 21
~t'boa] tybel. ~he-~G: !Avr>gE ynEB. varo-ta, afon" 22
`~t'xoP.v.mil.
dqop.Ti hn"v' ~yVimix-] !B, d[; hl'[.m;w" hn"v' ~yvil{v. !B,mi 23
`d[eAm lh,aoB. hd'bo[] dbo[]l; ab'c' aboc.li aB'h-; lK' ~t'Aa
`aF'm;l.W dbo[]l; yNIvur>GEh; txoP.v.mi td;bo[] tazO 24
Whsek.mi d[eAm lh,a-o ta,w> !K'v.Mih; t[oyrIy-> ta, Waf.n"w> 25
xt;P, %s;m-' ta,w> hl'[.m'l.mi wyl'[-' rv,a] vx;T;h; hsek.miW

26 a záclony nádvoří a oponu u vchodu do brány nádvoří, které jest
kolem příbytku a oltáře, a provazy jejich a všecko nářadí k jejich službě
a vše, co má býti jim učiněno, ať dělají.
27 Dle rozkazu Aharona a jeho synů bude celá služba synů Geršonových
při všem, co mají nositi a konati, a nařiďte jim k [službě] dozoru vše, co
mají nositi.
28 To jest služba rodin synů Geršonových ve stanu úmluvy, a dozor
jejich [staníž se] Itamarem, synem Aharona, kněze.
29 Syny Merarího sečti podle jejich rodin, podle domů otců jejich.
30 Od třicetiletého a výše až do padesátiletého sečti je, každého, kdo
přichází nastoupiti službu, aby konal službu při stanu úmluvy.
31 A to jest [služba] dozoru nad tím, co mají nositi, při veškeré službě
jejich ve stanu úmluvy: prkna příbytku a závory jeho a sloupy jeho a
podstavce jeho,
3Í a sloupy nádvoří kolkolem a podstavce jejich a kolíky jejich a provazy
jejich se vším nářadím jejich a se vší prací jejich, a jmenovitě ustanovíte
[jim] nářadí [určené jejich] dozoru, aby je nosili.
33 To jest služba rodin synů Merarího při veškeré službě jejich ve stanu
úmluvy Itamarem, synem Aharona, kněze.
34 I sečtli MOJŽÍŠ a Aharon a knížata obce syny Kehatovy podle rodin
jejich a podle domů otců jejich,
35 od třicetiletého a výše až do padesátiletého, každého, jenž přichází k
službě, k práci ve stanu úmluvy.
36 A bylo sečtených jejich podle rodin jejich: dva tisíce sedm set a
padesát.
37 To jsou sečtení rodin Kehatových, každý, jenž konal službu ve stanu
úmluvy, které sečtli Mojžíš a Aharon dle rozkazu Hospodinova
Mojžíšem [daného].
38 A sečtených synů Geršonových podle rodin jejich a podle domů otců
jejich,
39 od třicetiletého a výše až do padesátiletého, každý, kdo přichází k
službě, k práci ve stanu úmluvy,

`d[eAm lh,ao
rv,a] rcex'h, r[;v; xt;P, %s;m-' ta,w> rcex'h, y[el.q; taew> 26
~h,yret.yme taew> bybis' x;Bez>Mih-; l[;w> !K'v.Mih-; l[;
`Wdb'['w> ~h,l' hf,['yE rv,a-] lK' taew> ~t'd'bo[] yleK-. lK'-ta,w>
yNIvur>GEh; ynEB. td;bo[-] lK' hy<h.Ti wyn"b'W !roh]a; yPi-l[; 27
tr,m,v.miB. ~h,le[] ~T,d>q;p.W ~t'd'bo[] lkol.W ~a'F'm-; lk'l.
`~a'F'm-; lK' tae
d[eAm lh,aoB. yNIvur>GEh; ynEB. txoP.v.mi td;bo[] tazO 28
@ `!heKoh; !roh]a-; !B, rm't'yai dy:B. ~T'r>m;v.miW
`~t'ao dqop.Ti ~t'boa-] tybel. ~t'xoP.v.mil. yrIr'm. ynEB. 29
hn"v' ~yVimix-] !B, d[;w> hl'[.m;w" hn"v' ~yvil{v. !B,mi 30
`d[eAm lh,ao td;bo[-] ta, dbo[]l; ab'C'l; aB'h-; lK' ~deq.p.Ti
d[eAm lh,aoB. ~t'd'bo[-] lk'l. ~a'F'm; tr,m,v.mi tazOw> 31
`wyn"d'a]w: wyd'WM[;w> wyx'yrIb.W !K'v.Mih; yver>q;
~h,yret.ymeW ~t'doteywI ~h,ynEd>a;w> bybis' rcex'h, ydeWM[;w> 32
yleK.-ta, Wdq.p.Ti tmoveb.W ~t'd'bo[] lkol.W ~h,yleK.-lk'l.
`~a'F'm; tr,m,v.mi
lh,aoB. ~t'd'bo[-] lk'l. yrIr'm. ynEB. txoP.v.mi td;bo[] tazO 33
`!heKoh; !roh]a-; !B, rm't'yai dy:B. d[eAm
ytih'Q.h; ynEB.-ta, hd'[eh' yaeyfin>W !roh]a;w> hv,mo dqop.YIw: 34
`~t'boa] tybel.W ~t'xoP.v.mil.
hn"v' ~yVimix-] !B, d[;w> hl'[.m;w" hn"v' ~yvil{v. !B,mi 35
`d[eAm lh,aoB. hd'bo[]l; ab'C'l; aB'h-; lK'
tAame [b;v. ~yIP;l.a; ~t'xoP.v.mil. ~h,ydequp. Wyh.YIw: 36
`~yVimix]w:
lh,aoB. dbe[oh-' lK' ytih'Q.h; txoP.v.mi ydeWqp. hL,ae 37
s `hv,m-o dy:B. hw"hy> yPi-l[; !roh]a;w> hv,mo dq;P' rv,a] d[eAm
`~t'boa] tybel.W ~t'AxP.v.mil. !Avr>gE ynEB. ydeWqp.W 38
hn"v' ~yVimix-] !B, d[;w> hl'[.m;w" hn"v' ~yvil{v. !B,mi 39

službě, k práci ve stanu úmluvy,
40 sečtených jejich podle rodin jejich, podle domů otců jejich bylo: dva
tisíce a šest set a třicet.
41 To jsou sečtení rodin synů Geršonových, každý kdo konal službu ve
stanu úmluvy, které sečtli Mojžíš a Aharon dle rozkazu Hospodina.
42 A sečtených rodin synů Merarího, podle rodin jejich, podle domů otců
jejich,
43 Od třicetiletého a výše až do padesátiletého, každý, kdo přichází k
službě, ku práci ve stanu úmluvy,
44 sečtených jejich podle rodin jejich bylo: tři tisíce a dvě stě.
45 To jsou sečtení rodin synů Merarího, které sečtli Mojžíš a Aharon dle
rozkazu Hospodina Mojžíšem [daného].
46 Všech sečtených, které sedli MOJŽÍŠ a Aharon a knížata Jisraele z
levitů, podle rodin jejich a podle domů otců jejich,
47 od třicetiletého a výše až do padesátiletého, každý, jenž přichází konat
službu práce a službu nošení ve stanu úmluvy,
48 sečtených jejich bylo: osm tisíc a pět set osmdesát.
49 Dle rozkazu Hospodinova ustanovil[i] Mojžíšem, každého k službě
jeho a k tomu, co má nositi, a jeho sečtení [bylo ono] které přikázal
Hospodin Mojžíšovi.

Kapitola pátá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Přikaž synům Jisraelským, aby odeslali z tábora každého
malomocného a každého trpícího výtokem a každého znečištěného
mrtvolou.
3 Jak muže tak ženu odešlete, ven z tábora odešlete je, aby
neznečišťovali své tábory, v jejichž středu sídlím.
4 I učinili tak synové Jisraele a odeslali je ven z tábora, jak mluvil
Hospodin k Mojžíšovi, tak učinili synové Jisraele.

`d[eAm lh,aoB. hd'bo[]l; ab'C'l; aB'h-; lK'
vvew> ~yIP;l.a; ~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. ~h,ydequP. Wyh.YIw: 40
`~yvil{vW. tAame
lh,aoB. dbe[oh-' lK' !Avr>gE ynEB. txoP.v.mi ydeWqp. hL,ae 41
`hw"hy> yPi-l[; !roh]a;w> hv,mo dq;P' rv,a] d[eAm
`~t'boa] tybel. ~t'xoP.v.mil. yrIr'm. ynEB. txoP.v.mi ydeWqp.W 42
hn"v' ~yVimix-] !B, d[;w> hl'[.m;w" hn"v' ~yvil{v. !B,mi 43
`d[eAm lh,aoB. hd'bo[]l; ab'C'l; aB'h-; lK'
`~yIt'am'W ~ypil'a] tv,l{v. ~t'xoP.v.mil. ~h,ydequp. Wyh.YIw: 44
hv,mo dq;P' rv,a] yrIr'm. ynEB. txoP.v.mi ydeWqp. hL,ae 45
`hv,m-o dy:B. hw"hy> yPi-l[; !roh]a;w>
laer'f.yI yaeyfin>W !roh]a;w> hv,mo dq;P' rv,a] ~ydIquP.h-; lK' 46
`~t'boa] tybel.W ~t'xoP.v.mil. ~YIwIl.h-; ta,
hn"v' ~yVimix-] !B, d[;w> hl'[.m;w" hn"v' ~yvil{v. !B,mi 47
lh,aoB. aF'm; td;bo[]w: hd'bo[] td;bo[] dbo[]l; aB'h-; lK'
`d[eAm
`~ynImov.W tAame vmex]w: ~ypil'a] tn:mov. ~h,ydequP. Wyh.YIw: 48
vyai vyai hv,m-o dy:B. ~t'Aa dq;P' hw"hy> yPi-l[; 49
hw"hy> hW"c-i rv,a] wyd'qup.W AaF'm-; l[;w> Atd'bo[-] l[;
@ `hv,m-o ta,
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 5:1
[;Wrc'-lK' hn<x]M;h;-!mi WxL.v;ywI laer'f.yI ynEB-. ta, wc; 2
`vp,n"l' amej' lkow> bz"-lk'w>
~WxL.v;T. hn<x]M;l; #Wxmi-la, WxLev;T. hb'qen-> d[; rk'Z"mi 3
`~k'AtB. !kevo ynIa] rv,a] ~h,ynEx]m-; ta, WaM.j;y> al{w>
#Wxmi-la, ~t'Aa WxL.v;y>w: laer'f.yI ynEB. !ke-Wf[]Y:w: 4
ynEB. Wf[' !Ke hv,m-o la, hw"hy> rB,DI rv,a]K; hn<x]M;l;
@ `laer'f.yI

5 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
6 Mluv k synům Jisraele: muž nebo žena, dopustí-li se [jednoho] ze
všech hříchů člověka, že spáchají nevěrnost proti Hospodinovi a proviníli se tato osoba:
7 ať vyznají hřích svůj, kterého se dopustili, a nahradí [předmět] svého
provinění v celém obnosu a přidá pětinu z toho k tomu, a dá to tomu,
proti komu se provinil.
8 Nemá-li však ten muž vykupitele [příbuzného], aby tomu byl nahrazen
[předmět] provinění, ať náleží [předmět] provinění, který má býti
Hospodinu nahrazen, knězi, kromě berana [oběti] smíření, kterýmž bude
pro něho smíření způsobeno.
9 A všecka dávka ze všech svatých [dávek] synů Jisraele, které přinesou
knězi, ať patří jemu.
10 Svaté dávky každého patří jemu; co však každý dá knězi, bude tomu
patřiti.
11 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
12 Mluv k synům Jisraele a řekni jim: zbloudí-li žena kteréhokoliv muže
a dopustí se nevěrnosti proti němu:
13 a spal[li] muž s ní v souloži a zůstalo to jejímu muži tajné, poněvadž
se skryla, a ona se znečistila, a není svědka proti ní, a ona nebyla
dopadena,
14 a popadl ho duch žárlivosti, takže byl žárlivým na svou ženu a ona se
znečistila, nebo vjel do něho duch žárlivosti a stal se žárlivým na svou
ženu, ale ona se nezně-Čistila:
15 přivede muž svou ženu ke knězi a přinese za ni [jakožto] její oběť:
desetinu éfy ječné mouky; nevylije na ni oleje a nedá na ni kadidla,
neboť jest to moučná oběť žárlivosti, oběť upomínky, připomínající vinu.
16 Přivede ji kněz a postaví ji před Hospodina,
17 a vezme kněz posvátnem vodu v hliněné nádobě a z prachu, který
bývá na půdě příbytku, vezme kněz a dá do vody;
18 a postaví kněz ženu před Hospodina a odkryje hlavu ženy a položí na
ruce její moučnou oběť upomínky, oběť žárlivosti jest to, a v ruce kněze
buďtež vody hořkosti, kletbunosné,

`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 5
Wf[]y: yKi hV'a-i Aa vyai laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 6
vp,N<h; hm'v.a'w> hw"hyB; l[;m; l[om.li ~d'a'h' taJox-; lK'mi
`awhih;
Amv'a-] ta, byvihew> Wf[' rv,a] ~t'aJ'x-; ta, WDw:t.hiw> 7
`Al ~v;a' rv,a]l; !t;n"w> wyl'[' @seyO Atviymix]w: AvaroB.
~v'a'h' wyl'ae ~v'a'h' byvih'l. laeGO vyail' !yae-~aiw> 8
rv,a] ~yrIPuKih; lyae db;L.mi !heKol; hw"hyl; bv'WMh;
`wyl'[' AB-rP,k;y>
WbyrIq.y:-rv,a] laer'f.yI-ynEb. yved>q-' lk'l. hm'WrT.-lk'w> 9
`hy<h.yI Al !heKol;
Al !heKol; !Tey-I rv,a] vyai Wyh.yI Al wyv'd'q\-ta, vyaiw> 10
@ `hy<h.yI
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 11
vyai vyai ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 12
`l[;m' Ab hl'[]m'W ATv.ai hj,f.t-i yKi
Hv'yai ynEy[eme ~l;[.n<w> [r;z-< tb;k.vi Ht'ao vyai bk;v'w> 13
`hf'P't.nI al{ awhiw> HB' !yae d[ew> ha'm'j.nI ayhiw> hr'T.s.nIw>
ha'm'j.nI awhiw> ATv.a-i ta, aNEqiw> ha'n>q-i x;Wr wyl'[' rb;['w> 14
al{ ayhiw> ATv.a-i ta, aNEqiw> ha'n>q-i x;Wr wyl'[' rb;[-' Aa
`ha'm'j.nI
Hn"B'r>q-' ta, aybihew> !heKoh-; la, ATv.a-i ta, vyaih' aybihew> 15
!m,v, wyl'[' qcoy-I al{ ~yrI[of. xm;q, hp'yaeh' trIyfi[] h'yl,['
!ArK'zI tx;n>mi aWh taon"q. tx;n>m-i yKi hn"bol. wyl'[' !Tey-I al{w>
`!wO[' tr,K,z>m;
`hw"hy> ynEp.li Hd'mi[/h,w> !heKoh; Ht'ao byrIq.hiw> 16
rp'['h-, !miW fr,x-' ylik.Bi ~yvidoq. ~yIm; !heKho ; xq;l'w> 17
`~yIM'h;-la, !t;n"w> !heKoh; xQ;yI !K'v.Mih; [q;r>q;B. hy<h.yI rv,a]
varo-ta, [r;p'W hw"hy> ynEp.li hV'aih-' ta, !heKoh; dymi[/h,w> 18

ruce její moučnou oběť upomínky, oběť žárlivosti jest to, a v ruce kněze
buďtež vody hořkosti, kletbunosné,
19 a zapřísáhne ji kněz a řekne ženě: jestliže nespal žádný muž s tebou a
nezbloudila jsi [prohřešte se] nečistotou, jsouc pod svým mužem:
nebudeš poškozena touto vodou hořkosti, kletbunosnou.
20 Jestliže však zbloudila jsi, jsouc pod mocí muže svého, a jestliže jsi se
znečistila a souložil s tebou muž kromě muže tvého:
21 a zapřísahá kněz ženu přísahou zaklínání a řekne kněz ženě: učiň tebe
Hospodin [varujícím příkladem] zaklínání a přísahy uprostřed lidu tvého,
tím, že Hospodin způsobí, aby opadl kyčel tvůj a naduřilo se břicho tvé;
22 a ať vejde tato kletbunosná voda do vnitřností tvých, aby se ti
nadmulo břicho a opadl kyčel tvůj; a žena řekne:
Amen, Amen!
23 A napíše kněz tyto kletby na list a smyje jej vodou hořkostí.
24 A dá ženě píti vodu hořkostí, kletbunosnou, a vejde do ní kletbunosná
voda a stane se hořkou.
25 A vezme kněz z ruky ženy oběť žárlivosti, mává obětí před
Hospodinem a přinese ji k oltáři.
26 A vezme kněz hrst z moučné oběti připomínající [vinu] její a zapálí ji
na oltáři, a potom dá ženě píti vodu.
27 A dá jí píti vodu a stane se; jestliže se znečistila a spáchala nevěrnost
proti muži svému, že vejde do ní kletbunosná voda a stane se hořkou a
nadme se její břicho a opadne její kyčel a žena ta stane se [příkladem]
kletby uprostřed svého národa.
28 Jestliže však se neznečistila žena ta a jest čistá: bude bez škody a
bude roditi děti
29 Toť učení o žárlivosti, jestliže zbloudí žena u svého muže a znečistila
se,
30 nebo jestliže popadl muže duch žárlivosti a bude žárlivým na svou
ženu, postaví ženu před Hospodina a učiní u ní kněz všecko podle tohoto
poučení.

taon"q. tx;n>mi !ArK'ZIh; tx;n>mi tae h'yP,K-; l[; !t;n"w> hV'aih'
`~yrIr]a'm.h; ~yrIM'h; yme Wyh.yI !heKoh; dy:b.W awhi
bk;v' al{-~ai hV'aih-' la, rm;a'w> !heKoh; Ht'ao [;yBiv.hiw> 19
yqiN"hi %veyai tx;T; ha'm.ju tyjif' al{-~aiw> %t'ao vyai
`hL,aeh' ~yrIr]a'm.h; ~yrIM'h; yMemi
vyai !TeYIw: tamej.nI ykiw> %veyai tx;T; tyjif' yKi T.a;w> 20
`%veyai yde[]l.B;mi ATb.k'v-. ta, %B'
rm;a'w> hl'a'h' t[;buv.Bi hV'aih-' ta, !heKoh; [;yBiv.hiw> 21
%AtB. h['buv.liw> hl'a'l. %t'Aa hw"hy> !TeyI hV'ail' !heKoh;
`hb'c' %nEj.B-i ta,w> tl,p,nO %kerey-> ta, hw"hy> tteB. %Me[;
!j,B, tABc.l; %yI[;meB. hL,aeh' ~yrIr>a'm.h; ~yIM;h; Wab'W 22
`!mea' !mea' hV'aih' hr'm.a'w> %rey" lPin>l;w>
yme-la, hx'm'W rp,SeB; !heKoh; hL,aeh' tl{a'h-' ta, bt;k'w> 23
`~yrIM'h;
Wab'W ~yrIr]a'm.h; ~yrIM'h; yme-ta, hV'aih-' ta, hq'v.hiw> 24
`~yrIm'l. ~yrIr]a'm.h; ~yIM;h; Hb'
@ynIhew> taon"Q.h; tx;n>mi tae hV'aih' dY:mi !heKoh; xq;l'w> 25
`x;Bez>Mih-; la, Ht'ao byrIq.hiw> hw"hy> ynEp.li hx'n>Mih-; ta,
ryjiq.hiw> Ht'r'K'z>a-; ta, hx'n>Mih-; !mi !heKoh; #m;q'w> 26
`~yIM'h;-ta, hV'aih-' ta, hq,v.y: rx;a;w> hx'Bez>Mih;
l[;m; l[om.Tiw: ha'm.j.n-I ~ai ht'y>h'w> ~yIMh; ;-ta, Hq'v.hiw> 27
ht'b.c'w> ~yrIm'l. ~yrIr]a'm.h; ~yIM;h; Hb' Wab'W Hv'yaiB.
`HM'[; br,q,B. hl'a'l. hV'aih' ht'y>h'w> Hk'rey> hl'p.n"w> Hn"j.bi
h['r>z>nIw> ht'Q.nIw> awhi hr'hoj.W hV'aih' ha'm.j.nI al{-~aiw> 28
`[r;z"
Hv'yai tx;T; hV'ai hj,f.Ti rv,a] taon"Q.h; tr;AT tazO 29
`ha'm'j.nIw>
aNEqiw> ha'n>qi x;Wr wyl'[' rbo[]T; rv,a] vyai Aa 30
Hl' hf'['w> hw"hy> ynEp.li hV'aih-' ta, dymi[/h,w> ATv.a-i ta,

31 A zproštěn jest muž viny, ale ona žena ponese vinu svou.

Kapitola šestá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Mluv k synům Jisraele a řekni jim: jestliže slíbí [někdo], muž nebo
žena, zvláštní slib zasvěceného, aby se zasvětil Hospodinu,
3 ať se zdrží [jakožto zasvěcený] vína a opojného nápoje, octa z vína ani
octa z opojného nápoje ať nepije, ani šťávy z hroznů nesmí píti, ani
hroznů čerstvých nebo sušených nesmí jísti.
4 Po všecky dny svého zasvěcení nesmí jísti ničeho, co se dělá z vinné
révy, ani vinných zrnek ani slupky.
5 Po všecky dny slibu jeho zasvěcení ať nepřijde břitva po jeho hlavě;
dokud nenaplnily se dny, do kterých se slibem zasvětil Hospodinu, bude
svatým nechávaje si divoce růsti vlasy hlavy své.
6 Po všecky dny, kdy se slibem zasvětil Hospodinu, nesmí přijíti k
mrtvole.
7 Ani otcem svým ani matkou svou, ani bratrem svým a sestrou svou
nesmí se znečistiti, když zemřeli, neboť svěcení jeho Boha jest na hlavě
jeho.
8 Po všechny dny svého svěcení jest svatým [zasvěcen] Hospodinu.
9 Zemře-li však někdo u něho náhle, nenadále a [tak] znečistil jeho
posvěcenou hlavu, ať oholí hlavu svou v den svého očištění, dne
sedmého oholí ji.
10 A dne osmého přinese knězi dvě hrdličky nebo dvě holoubata ke
vchodu do stanu úmluvy,
11 a kněz připraví jednu jakožto oběť za hřích a druhou jakožto celooběť
a zjedná mu odpuštění za to, že se prohřešil u mrtvoly, a zasvětí jeho
hlavu v onen den.
12 Zasvětí se [znovu] Hospodinu po dny jeho zdrželivosti a přinese
jednoroční ovci jakožto oběť za vinu, ale dřívější dny odpadají [nebudou
včítány], neboť jeho svěcení bylo znečištěno,

`taZOh; hr'ATh;-lK' tae !heKoh;
@ `Hn"wO[-] ta, aF'Ti awhih; hV'aih'w> !wO['me vyaih' hQ'nIw> 31
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 6:1
yKi hV'a-i Aa vyai ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 2
`hw"hyl; ryZIh;l. ryzIn" rd,n< rDon>li alip.y:
hT,v.yI al{ rk've #m,xow> !yIy: #m,xo ryZIy: rk'vew> !yIY:mi 3
~yvibeywI ~yxil; ~ybin"[]w: hT,v.yI al{ ~ybin"[] tr;v.m-i lk'w>
`lkeayO al{
~yNIc;r>x;me !yIY:h; !p,G<mi hf,['yE rv,a] lKomi Arz>nI ymey> lKo 4
`lkeayO al{ gz"-d[;w>
Avaro-l[; rbo[]y-: al{ r[;T; Arz>nI rd,n< ymey-> lK' 5
lDeG: hy<h.yI vdoq' hw"hyl; ryZIy:-rv,a] ~miY"h; tal{m-. d[;
`Avaro r[;f. [r;P,
`aboy" al{ tme vp,n-< l[; hw"hyl; AryZIh; ymey>-lK' 6
~t'moB. ~h,l' aM'J;y-I al{ Atxoa;l.W wyxia'l. AMail.W wybia'l. 7
`Avaro-l[; wyh'l{a/ rz<nE yKi
`hw"hyl; aWh vdoq' Arz>nI ymey> lKo 8
Arz>nI varo aMejiw> ~aot.Pi [t;p,B. wyl'[' tme tWmy"-ykiw> 9
`WNx,L.g:y> y[iybiV.h; ~AYB; Atr'h\j' ~AyB. Avaro xL;gIw>
hn"Ay ynEB. ynEv. Aa ~yrIto yTev. abiy" ynIymiV.h; ~AYb;W 10
`d[eAm lh,ao xt;P-, la, !heKoh-; la,
wyl'[' rP,kiw> hl'[ol. dx'a,w> taJ'x;l. dx'a, !heKoh; hf'['w> 11
`aWhh; ~AYB; Avaro-ta, vD;qiw> vp,N"h-; l[; aj'x' rv,a]me
Atn"v-. !B, fb,K, aybihew> Arz>nI ymey-> ta, hw"hyl; ryZIhiw> 12
`Arz>nI amej' yKi WlP.yI ~ynIvoarIh' ~ymiY"h;w> ~v'a'l.
Atao aybiy" Arz>nI ymey> tal{m. ~AyB. ryzIN"h; tr;AT tazOw> 13
`d[eAm lh,ao xt;P-, la,

13 A to jest učení o zasvěceném: v den, ve který uplynuly dny jeho
sebesvěcení, ať přivedou ho ke vchodu do stanu úmluvy,
14 a přinese Hospodinu svou oběť: jednu jednoroční bezvadnou ovci
jakožto celooběf a jedno jednoroční bezvadné jehně jakožto oběť za
hřích a jednoho bezvadného berana jakožto oběť míru.
15 A koš nekvašených chlebů z jemné mouky, koláče zadělané olejem a
placky nekvašené olejem potřené, a moučná oběť jejich a nálevní oběť
jejich.
16 A přinese ji kněz před Hospodina a bude obětovati jeho oběť za hřích
a jeho celooběť.
17 A berana bude obětovati jakožto oběť mírovou Hospodinu s košem
nekvašených chlebů a ať obětuje kněz jeho moučnou a nálevní oběť.
18 A oholí zasvěcený u vchodu do stanu úmluvy zasvěcenou hlavu svou
a vezme vlasy zasvěcené hlavy své a položí je na oheň, který jest pod
obětí míru.
19 Pak vezme kněz vařené plece berana a jeden nekvašený koláč z koše a
jednu nekvašenou placku a položí na ruce zasvěceného, když byl oholil
zasvěcenou hlavu svou.
20 A bude kněz jimi mávati v mávání před Hospodinem, [jakožto] svatá
[věc] náleží knězi s hrudím [mávání], kterýmž bylo máváno a s kýtou
zvířete, [které bylo darováno] vyzdvižením, a potom smí srocený píti
víno.
21 To jest učení o zasvěceném, jenž slibuje Hospodinu svou oběť za své
zasvěcení mimo to, ke kterému vystačí jmění jeho; podle svého slíbil,
který slíbil, tak učiní, mimo [to, co] učení o jeho zasvěcení [určuje].
22 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
23 Mluv k Aharonovi a k synům jeho a řekni: takto budete žehnati
synům Jisraele říkajíce jim:
24 Žehnej ti Hospodin a ochraňuj tě.
25 Ozáříž Hospodin ti tvář svou a budiž ti milostiv.
26 Obrátiž Hospodin tvář svou k tobě a uděl ti mír:

~ymit' Atn"v-. !B, fb,K, hw"hyl; AnB'r>q-' ta, byrIq.hiw> 14
taJ'x;l. hm'ymiT. Ht'n"v-. tB; tx;a; hf'b.k;w> hl'[ol. dx'a,
`~ymil'v.li ~ymiT' dx'a-, lyIa;w>
tACm; yqeyqir>W !m,V,B; tl{WlB. tL{x; tl,so tACm; ls;w> 15
`~h,yKes.nIw> ~t'x'n>miW !m,V'B; ~yxivum.
AtaJ'x-; ta, hf'['w> hw"hy> ynEp.li !heKoh; byrIq.hiw> 16
`Atl'[-o ta,w>
ls; l[; hw"hyl; ~ymil'v. xb;z< hf,[]y: lyIa;h-' ta,w> 17
`AKs.n-I ta,w> Atx'n>m-i ta, !heKoh; hf'['w> tACM;h;
xq;l'w> Arz>nI varo-ta, d[eAm lh,ao xt;P, ryzIN"h; xL;gIw> 18
xb;z< tx;T-; rv,a] vaeh-' l[; !t;n"w> Arz>nI varo r[;f-. ta,
`~ymil'V.h;
hC'm; tL;x;w> lyIa;h-' !mi hl'veB. [;roZ>h-; ta, !heKoh; xq;l'w> 19
ryzIN"h; yPeK-; l[; !t;n"w> dx'a, hC'm; qyqir>W lS;h-; !mi tx;a;
`Arz>n-I ta, AxL.G:t.hi rx;a;
aWh vd,qo hw"hy> ynEp.li hp'WnT. !heKoh; ~t'Aa @ynIhew> 20
rx;a;w> hm'WrT.h; qAv l[;w> hp'WnT.h; hzEx] l[; !heKol;
`!yIy" ryzIN"h; hT,v.yI
Arz>n-I l[; hw"hyl; AnB'r>q' rDoyI rv,a] ryzIN"h; tr;AT tazO 21
hf,[]y: !Ke rDoyI rv,a] Ard>nI ypiK. Ady" gyFiT-; rv,a] db;L.mi
@ `Arz>nI tr;AT l[;
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 22
ynEB-. ta, Wkr]b't. hKo rmoale wyn"B-' la,w> !roh]a-; la, rBeD; 23
s `~h,l' rAma' laer'f.yI
s `^r,m.v.yIw> hw"hy> ^k.r,b'y> 24
s `&'N<xuywI ^yl,ae wyn"P' hw"hy> raey" 25
s `~Alv' ^l. ~fey"w> ^yl,ae wyn"P' hw"hy> aF'yI 26
@ `~ker]b'a] ynIa]w: laer'f.yI ynEB-. l[; ymiv-. ta, Wmf'w> 27

27 Ať pronesou jméno mé nad syny Jisraele a já jim požehnám.

Kapitola sedmá
1 I bylo v den, když končil Mojžíš postaviti příbytek, a pomazal jej a
posvětil jej a všecko nářadí jeho a oltář a všecko nářadí jeho a pomazal je
a posvětil je:
2 přivedli knížata Jisraele, náčelníci domů otců svých, to jsou knížata
kmenů, ti, kteří byli představení sečtených,
3 a přinesli STOU oběť před Hospodina: šest nákladních vozu a dvanáct
dobytčat, po jednom voze [připadlo] na dva knížata, po jednom voli na
jednoho [knížete] a přivedli je před příbytek.
4 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
5 Vezmi [,h] od nich, aby sloužily k službě stanu úmluvy, a předej je
levitům, každému podle služby jeho.
6 I vzal Mojžíš vozy a dobytčata a dal je levitům.
7 Dva vozy a čtyři dobytčata dal synům Geršonovým podle jejich služby,
8 a Čtyři vozy a osm dobytčat dal synům Merarího podle jejich služby za
vedení Itamara, syna Aharona, kněze.
9 Ale synům Kehatovým nedal, neboť služba svatyně přináležela jim, na
ramenu ponesou.
10 Pak přinesli knížata [dary] zasvěcení oltáře v den, kdy jej pomazali, a
přinesli knížata svou oběť před oltář.
11 I pravil Hospodin Mojžíšovi: po jednom knížeti pro den, ať přinesou
svou oběť k posvěcení oltáře.
12 I byl ten, který přinesl prvního dne svou oběť: Nachson, syn
Aminadabův ze kmene Jehudovy.

~yqih'l. hv,mo tALK; ~AyB. yhiy>w: WTT Numbers 7:1
wyl'Ke-lK'-ta,w> Atao vDeq;y>w: Atao xv;m.YIw: !K'v.Mih-; ta,
`~t'ao vDeq;y>w: ~xev'm.YIw: wyl'K-e lK'-ta,w> x;Bez>Mih-; ta,w>
yaeyfin> ~he ~t'boa] tyBe yvear' laer'f.yI yaeyfin> WbyrIq.Y:w: 2
`~ydIquP.h-; l[; ~ydIm.[oh' ~he tJoM;h;
ynEv.W bc' tl{g>[-, vve hw"hy> ynEp.li ~n"B'r>q-' ta, WaybiY"w: 3
WbyrIq.Y:w: dx'a,l. rAvw> ~yaifiN>h; ynEv-. l[; hl'g"[] rq'B' rf'['
`!K'v.Mih; ynEp.li ~t'Aa
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 4
hT't;n"w> d[eAm lh,ao td;bo[-] ta, dbo[]l; Wyh'w> ~T'aime xq; 5
`Atd'bo[] ypiK. vyai ~YIwIl.h-; la, ~t'Aa
~t'Aa !TeYIw: rq'B'h-; ta,w> tl{g"[]h-' ta, hv,mo xQ;YIw: 6
`~YIwIl.h-; la,
!Avr>gE ynEb.li !t;n" rq'B'h; t[;B;r>a; taew> tl{g"[]h' yTev. tae 7
`~t'db' o[] ypiK.
ynEb.li !t;n" rq'B'h; tn:mov. taew> tl{g"[]h' [B;r>a; taew> 8
`!heKoh; !roh]a-; !B, rm't'yai dy:B. ~t'd'bo[] ypiK. yrIr'm.
@teK'B; ~h,le[] vd,Qoh; td;bo[-] yKi !t'n" al{ th'q. ynEb.liw> 9
`WaF'yI
xv;M'hi ~AyB. x;Bez>Mih; tK;nUx] tae ~yaifiN>h; WbyrIq.Y:w: 10
`x;Bez>Mih; ynEp.li ~n"B'r>q-' ta, ~aiyfiN>h; WbyrIq.Y:w: Atao
dx'a, ayfin" ~AYl; dx'a, ayfin" hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 11
s `x;Bez>Mih; tK;nUx]l; ~n"B'r>q-' ta, WbyrIq.y: ~AYl;
!Avx.n: AnB'r>q-' ta, !AvarIh' ~AYB; byrIq.M;h; yhiy>w: 12
`hd'Why> hJem;l. bd'n"yMi[-; !B,
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q'w> 13
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi

Aminadabův ze kmene Jehudovy.
13 A jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet [šekelů] její váha, jedna
stříbrná pánev [kropenice], sedmdesát šekelů ve váze svatyně; obě plné
jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti.
14 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
15 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
16 Jeden kozel k oběti za hřích.
17 A-k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět ovcí
jednoročních; to jest oběť Nachšona, syna Aminadabova.
18 Dne druhého přinesl Netanél syn Cuarův, kníže [kmene] Jisacharova.
19 Přinesl svou oběť [a byla to] jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha,
jedna stříbrná pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné
mouky zadělané olejem k moučné oběti.
20 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
21 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
22 Jeden kozel k oběti za hřích.
23 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět ovcí jednoročních:
toť oběť Netanéla, syna Cuarova.
24 Dne třetího kníže synů Zebulunových: Eliab syn Chelonův.
25 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
26 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
27 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.

`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 14
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 15
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 16
~ydIWT[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 17
!Avx.n: !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `bd'n"yMi[-; !B,
`rk'XF'yI ayfin> r['Wc-!B, laen>t;n> byrIq.hi ynIVeh; ~AYB; 18
ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q-' ta, brIq.hi 19
vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi Hl'q'v.mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem. ~h,ynEv.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 20
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 21
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 22
~ydIWT[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 23
laen>t;n> !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `r['Wc-!B,
`!l{x-e !B, ba'ylia/ !luWbz> ynEb.li ayfin" yviyliV.h; ~AYB; 24
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 25
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 26
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 27
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 28
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 29
ba'ylia/ !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]

28 Jeden kozel k oběti za hřích.
29 A k oběti míru: dva býčí, pět beranu, pět kozlů, pět ovcí jednoročních;
to jest oběť Eliaba, syna Chélonova.
30 Dne čtvrtého kníže synů Roubeno vých: Elicur syn Šede-urův.
31 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
32 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
33 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
34 Jeden kozel k oběti za hřích.
35 A k oběti míru: dva býci, pět beranů, pět kozlů, pět ovcí jednoročních,
to jest oběť Elicura, syna Šedeúrova.
36 Dne pátého kníže synů Simono vých: Šelumiél, syn Curiša-dajův.
37 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
38 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
39 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
40 Jeden kozel k oběti za hřích.
41 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět ovcí jednoročních,
to jest oběť Selumiéla, syna Curišadajova.
42 Dne šestého kníže synů Čadových: Eljasaf, syn Deuélův.
43 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.

@ `!l{x-e !B,
`rWaydev-. !B, rWcylia/ !beWar> ynEb.li ayfin" y[iybir>h' ~AYB; 30
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 31
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 32
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 33
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 34
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 35
rWcylia/ !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `rWaydev-. !B,
laeymiluv. !A[m.vi ynEb.li ayfin" yviymix]h; ~AYB; 36
`yD'v;yrIWc-!B,
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 37
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 38
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 39
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 40
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 41
laeymiluv. !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `yD'v;yrIWc-!B,
`laeW[D>-!B, @s'y"l.a, dg" ynEb.li ayfin" yViVih; ~AYB; 42
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 43
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 44

zadělané olejem k moučné oběti.
44 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
45 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
46 Jeden kozel k oběti za hřích.
47 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět ovcí jednoročních;
to jest oběť Eljasafa, syna Deuelova.
48 Dne sedmého kníže synů Efrajimových: Elisama syn Ami-hudův.
49 Jeho oběť jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
50 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
51 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
52 Jeden kozel k oběti za hřích.
53 A k oběti míru dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět jednoročních ovcí;
to jest obět Elišamy, syna Amihudova.
54 Dne osmého kníže synů Menašeových: Gamliel, syn Peda-curův.
55 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
56 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
57 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
58 Jeden kozel k oběti za hřích.
59 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět jednoročních ovcí,
to jest oběť Gamlielova, syna Pedahcurova.

Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 45
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 46
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 47
@s'y"l.a, !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `laeW[D>-!B,
[m'v'ylia/ ~yIr'p.a, ynEb.li ayfin" y[iybiV.h; ~AYB; 48
`dWhyMi[-; !B,
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 49
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 50
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 51
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 52
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 53
[m'v'ylia/ !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `dWhyMi[-; !B,
laeylim.G: hV,n:m. ynEb.li ayfin" ynIymiV.h; ~AYB; 54
`rWc-hd'P-. !B,
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 55
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 56
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 57
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 58
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 59
laeylim.G: !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]

60 Dne devátého kníže synů Binjaminových: Abidan, syn Gidoního.
61 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
62 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
63 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
64 Jeden kozel k oběti za hřích.
65 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět jednoročních ovcí,
to jest oběť Abidana, syna Gidoního.
66 Dne desátého kníže synů Danových: Achiezer, syn Amiša-dajův.
67 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti,
68 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
69 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
70 Jeden kozel k oběti za hřích.
71 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět jednoročních ovcí,
to jest oběť Achiezera, syna Amišadajova.
72 Dne jedenáctého kníže synů Ašerových: Pagiél, syn Ochranův.
73 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
74 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
75 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.

@ `rWc-hd'P-. !B,
`ynI[od>G-I !B, !d'ybia] !miy"n>bi ynEb.li ayfin" y[iyviT.h; ~AYB; 60
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 61
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 62
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 63
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 64
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 65
!d'ybia] !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `ynI[od>G-I !B,
`yD'v;yMi[;-!B, rz<[,yxia] !d' ynEb.li ayfin" yrIyfi[]h' ~AYB; 66
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 67
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 68
Atn"v-. !B, dx'a,-fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 69
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 70
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 71
rz<[,yxia] !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `yD'v;yMi[-; !B,
laey[ig>P; rvea' ynEb.li ayfin" ~Ay rf'[' yTev.[; ~AyB. 72
`!r'k.[-' !B,
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 73
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 74

76 Jeden kozel k oběti za hřích.
77 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět jednoročních ovcí,
to jest oběť Pagiela, syna Ochranova.
78 Dne dvanáctého kníže synů Naftaliových: Achira, syn Enanův.
79 Jeho oběť: jedna stříbrná mísa, sto třicet její váha, jedna stříbrná
pánev, sedmdesát šekelů ve váze svatyně, obě plné jemné mouky
zadělané olejem k moučné oběti.
80 Jeden šálek z deseti [šekelů] zlata, plný kadidla.
81 Jeden mladý býk, jeden beran, jedna jednoroční ovce k celooběti.
82 Jeden kozel k oběti za hřích.
83 A k oběti míru: dva býčí, pět beranů, pět kozlů, pět jednoročních ovcí,
to jest oběť Achiry, syna Enanova.
84 To jest [dar] posvěcení oltáře v den, když byl pomazán, od knížat
Jisraele: dvanáct stříbrných mís, dvanáct stříbrných pánví, dvanáct
zlatých šálků.
85 Sto třicet [šekelů] stříbra [vážila] jedna mísa a sedmdesát pánev
jedna; všechno stříbro nádob: dva tisíce a čtyři sta [šekelů] ve váze
svatyně.
86 Dvanáct zlatých šálků, plných kadidla, po deseti [šekelů vážila] každý
šálek ve váze svatyně, všechno zlato šálků [vážilo] sto dvacet.
87 Všechen dobytek k celooběti: dvanáct býků, dvanáct beranů, dvanáct
jednoročních ovcí a k tomu moučná oběť, a dvanáct kozlů k oběti za
břich.
88 A všechen dobytek k oběti míru: čtyři a dvacet býků, šedesát beranů,
šedesát kozlů, šedesát jednoročních ovcí. To jest [dar] zasvěcení oltáře,
když byl pomazán.

Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 75
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 76
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 77
laey[ig>P; !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `!r'k.[-' !B,
[r;yxia] yliT'p.n: ynEb.li ayfin" ~Ay rf'[' ~ynEv. ~AyB. 78
`!n"y[e-!B,
Hl'q'v.mi ha'meW ~yvil{v. tx;a; @s,K-, tr;[]q; AnB'r>q' 79
~h,ynEv. vd,Qoh; lq,v,B. lq,v, ~y[ib.vi @s,K, dx'a, qr'z>mi
`hx'n>mil. !m,V,b; hl'WlB. tl,so ~yailem.
`tr,joq. ha'lem. bh'z" hr'f'[] tx;a; @K; 80
Atn"v-. !B, dx'a-, fb,K, dx'a, lyIa; rq'B-' !B, dx'a, rP; 81
`hl'[ol.
`taJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if. 82
~ydITu[; hV'mix] ~liyae ~yIn:v. rq'B' ~ymil'V.h; xb;z<l.W 83
[r;yxia] !B;r>q' hz< hV'mix] hn"v-' ynEB. ~yfib'K. hV'mix]
@ `!n"y[e-!B,
yaeyfin> taeme Atao xv;M'hi ~AyB. x;Bez>Mih; tK;nUx] tazO 84
~ynEv. @s,k-, yqer>z>mi href.[, ~yTev. @s,K, tro[]q; laer'f.yI
`href.[, ~yTev. bh'z" tAPK; rf'['
qr'z>Mih; ~y[ib.viw> @s,K, tx;a;h' hr'['Q.h; ha'meW ~yvil{v. 85
lq,v,B. tAame-[B;r>a;w> ~yIP;l.a; ~yliKeh; @s,K, lKo dx'a,h'
`vd,Qoh;
hr'f'[] hr'f'[] tr,joq. taolem. href.[-, ~yTev. bh'z" tAPK; 86
`ha'meW ~yrIf.[, tAPK;h; bh;z-> lK' vd,Qoh; lq,v,B. @K;h;
rf'[-' ~ynEv. ~liyae ~yrIP' rf'[' ~ynEv. hl'[ol' rq'B'h-; lK' 87
~yZI[i yrey[if.W ~t'x'n>miW rf'[' ~ynEv. hn"v-' ynEB. ~yfib'K.
`taJ'x;l. rf'[' ~ynEv.

šedesát kozlů, šedesát jednoročních ovcí. To jest [dar] zasvěcení oltáře,
když byl pomazán.
89 A když vcházel Mojžíš do stanu úmluvy, aby mluvil s ním [s Bohem],
slyšel hlas mluvící k němu s víka, které bylo nad schránkou svědectví,
mezi dvěma keruby; tak mluvil 'k němu.

Kapitola osmá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Mluv k Aharonovi a řekni mu: když budeš rozsvěcovati lampy, ať svítí
sedm lamp po přední straně svícnu.
3 A učinil Aharon tak, po přední straně svícnu rozsvěcoval jeho lampy
jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
4 A to jest dílo svícnu [práce] vytepání ze zlata, od podstavce až ke
květům jeho byl vytepán, podle vzoru, který Hospodin ukázal Mojžíšovi,
tak učinil svícen.
5 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
6 Vezmi levity ze středu synů Jisraele a očisti je.
7 A tak učiň jim, abys je očistil: postříkej je vodou [k očištění] hříchů, ať
oholí břitvou celé tělo své a vyperou šaty své a očistí se.
8 A vezmou mladého býka a k tomu moučnou oběť; jemnou mouku
zadělanou olejem, a druhého mladého býka vezmeš k oběti za hřích.
9 A přiveď levity před stan úmluvy a shromáždi celou obec synů
Jisraele.
10 A přiveď levity před Hospodina a ať vloží synové Jisraele ruce své na
levity.
11 A Aharon bude mávati levity [máváním] před Hospodinem, od synů
Jisraele [učiní s levity mávání], a budou [připraveni], aby konali službu
Hospodinovi.
12 A levité vloží ruce své na hlavu býků, pak připrav jednoho jakožto
oběť za hřích a druhého jakožto celooběť, abys zjednal smíření pro
levity.

~yrIP' h['B'r>a;w> ~yrIf.[, ~ymil'V.h; xb;z< rq;B. lkow> 88
~yVivi hn"v-' ynEB. ~yfib'K. ~yVivi ~ydITu[; ~yVivi ~liyae
`Atao xv;M'hi yrex]a; x;Bez>Mih; tK;nUx] tazO
[m;v.YIw: ATai rBed;l. d[eAm lh,a-o la, hv,mo abob.W 89
!roa-] l[; rv,a] tr,PoK;h; l[;me wyl'ae rBeD;mi lAQh;-ta,
@ `wyl'ae rBed;y>w: ~ybiruK.h; ynEv. !yBemi tdu[eh'
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 8:1
troNEh-; ta, ^t.l{[]h;B. wyl'ae T'r>m;a'w> !roh]a-; la, rBeD; 2
`tArNEh; t[;b.vi Wryaiy" hr'AnM.h; ynEP. lWm-la,
h'yt,ronE hl'[/h, hr'AnM.h; ynEP. lWm-la, !roh]a; !Ke f[;Y:w: 3
`hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K;
Hx'r>P-i d[; Hk'rey-> d[; bh'z" hv'q.mi hr'nOM.h; hfe[]m; hz<w> 4
!Ke hv,m-o ta, hw"hy> ha'r>h, rv,a] ha,r>M;K; awhi hv'q.mi
@ `hr'nOM.h-; ta, hf'['
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 5
`~t'ao T'r>h;jiw> laer'f.yI ynEB. %ATmi ~YIwIl.h-; ta, xq; 6
taJ'x; yme ~h,yle[] hZEh; ~r'h]j;l. ~h,l' hf,[]t-; hkow> 7
`Wrh'J,hiw> ~h,ydeg>bi WsB.kiw> ~r'f'B-. lK'-l[; r[;t; Wrybi[/h,w>
!m,V'b; hl'WlB. tl,so Atx'nm> iW rq'B-' !B, rP; Wxq.l'w> 8
`taJ'x;l. xQ;Ti rq'B-' !b, ynIv-e rp;W
T'l.h;q.hiw> d[eAm lh,ao ynEp.li ~YIwIl.h-; ta, T'b.r;q.hiw> 9
`laer'f.yI ynEB. td;[-] lK'-ta,
laer'f.yI-ynEb. Wkm.s'w> hw"hy> ynEp.li ~YIwIl.h-; ta, T'b.r;q.hiw> 10
`~YIwIl.h-; l[; ~h,ydey>-ta,
ynEB. taeme hw"hy> ynEp.li hp'WnT. ~YIwIl.h-; ta, !roh]a; @ynIhew> 11
`hw"hy> td;bo[-] ta, dbo[]l; Wyh'w> laer'f.yI
hfe[]w: ~yrIP'h; varo l[; ~h,ydey-> ta, Wkm.s.yI ~YIwIl.h;w> 12

oběť za hřích a druhého jakožto celooběť, abys zjednal smíření pro
levity.
13 Pak postav levity před Aharona a před syny jeho a mávej jimi
máváním před Hospodinem.
14 A odděl levity od synů Jisraele, aby levité náleželi mně.
15 A potom přijdou levitové, aby sloužili ve stanu úmluvy, a očisti je a
mávej jimi [máváním].
16 Neboť dáni, dáni jsou mně ze středu synů Jisraele; místo toho, co
otevírá každé mateřské láno, každého prvorozeného ze synň Jisraele,
vzal jsem si je.
17 Neboť mně [náleží] každé prvorozené mezi syny Jisraele, mezi lidmi
a dobytčaty; v den, když ranil jsem všecko prvorozené v zemi egyptské,
zasvětil jsem si je.
18 A vzal jsem si levity místo každého prvorozeného mezi syny Jisraele,
19 a dal jsem levity, dané Aharonovi a synům jeho ze středu synů
Jisraele, aby konali službu synů Jisraele ve stanu úmluvy, a aby zjednali
smíření synům Jisraele, aby nestihla rána syny Jisraele, když synové
Jisraele přistupují k svatyni.
20 A učinili MOJŽÍŠ a Aharon a celá obec synů Jisraele levitům zcela
tak jak přikázal Hospodin Mojžíšovi co se týče levitů, tak učinili jim
synové Jisraele.
21 A očistili se levité a vyprali své šaty a Aharon mával jimi máváním
před Hospodinem a Aharon zjednal jim smíření, aby je očistil.
22 A potom přišli levitové, aby konali svou službu ve stanu úmluvy před
Aharonem a před syny jeho, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi o levitech,
tak učinili jim.
23 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
24 To jest to, co [platí] o levitech: od pět a dvacetiletého a výše ať
přichází, aby konal službu při práci stanu úmluvy.
25 A od věku padesáti let ať ustoupí od služby práce a nebude dále
sloužiti.

rPek;l. hw"hyl; hl'[o dx'a,h-' ta,w> taJ'x; dx'a,h-' ta,
`~YIwIl.h-; l[;
T'p.n:hew> wyn"b' ynEp.liw> !roh]a; ynEp.li ~YIwIl.h-; ta, T'd>m;[]h;w> 13
`hw"hyl; hp'WnT. ~t'ao
yli Wyh'w> laer'f.yI ynEB. %ATmi ~YIwIl.h-; ta, T'l.D;b.hiw> 14
`~YIwIl.h;
d[eAm lh,a-o ta, dbo[]l; ~YIwIl.h; Waboy" !ke-yrex]a;w> 15
`hp'WnT. ~t'ao T'p.n:hew> ~t'ao T'r>h;jiw>
tx;T; laer'f.yI ynEB. %ATmi yli hM'he ~ynItun> ~ynItun> yKi 16
~t'ao yTix.q;l' laer'f.yI ynEB.mi lKo rAkB. ~x,r-, lK' tr;j.Pi
`yli
~AyB. hm'heB.b;W ~d'a'B' laer'f.yI ynEb.Bi rAkB.-lk' yli yKi 17
`yli ~t'ao yTiv.D;q.hi ~yIr;c.mi #r,a,B. rAkB.-lk' ytiKoh;
`laer'f.yI ynEb.Bi rAkB.-lK' tx;T; ~YIwIl.h-; ta, xQ;a,w" 18
ynEB. %ATmi wyn"b'l.W !roh]a;l. ~ynItun> ~YIwIl.h-; ta, hn"T.a,w" 19
d[eAm lh,aoB. laer'f.y-I ynEB. td;bo[-] ta, dbo[]l; laer'f.yI
@g<n< laer'f.yI ynEb.Bi hy<h.yI al{w> laer'f.yI ynEB-. l[; rPek;l.W
`vd,Qoh-; la, laer'f.yI-ynEB. tv,g<B.
~YIwIl.l; laer'f.y-I ynEB. td;[-] lk'w> !roh]a;w> hv,mo f[;Y:w: 20
~h,l' Wf['-!Ke ~YIwIl.l; hv,m-o ta, hw"hy> hW"c-i rv,a] lkoK.
`laer'f.yI ynEB.
~t'ao !roh]a; @n<Y"w: ~h,ydeg>Bi WsB.k;y>w: ~YIwIl.h; WaJ.x;t.YIw: 21
`~r'h]j;l. !roh]a; ~h,yle[] rPek;y>w: hw"hy> ynEp.li hp'WnT.
lh,aoB. ~t'd'bo[-] ta, dbo[]l; ~YIwIl.h; WaB' !ke-yrex]a;w> 22
hw"hy> hW"ci rv,a]K; wyn"b' ynEp.liw> !roh]a; ynEp.li d[eAm
s `~h,l' Wf[' !Ke ~YIwIl.h-; l[; hv,m-o ta,
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 23
hl'[.m;w" hn"v' ~yrIf.[,w> vmex' !B,mi ~YIwIl.l; rv,a] tazO 24
`d[eAm lh,ao td;bo[]B; ab'c' aboc.li aAby"

sloužiti.
26 Ale ať obsluhuje své bratry ve stanu úmluvy, aby konali dozor, ale
službu nebude dále konati. Tak učiň levitům při jejich dozorech.

dbo[]y: al{w> hd'bo[]h' ab'C.mi bWvy" hn"v' ~yVimix] !B,miW 25
`dA[
hd'bo[]w: tr,m,v.mi rmov.li d[eAm lh,aoB. wyx'a-, ta, trevew> 26
@ `~t'rom.v.miB. ~YIwIl.l; hf,[]T; hk'K' dbo[]y: al{

Kapitola devátá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi na poušti Sinaj v druhém roce po jejich
odchodu ze země egyptské v prvním měsíci řka:
2 Ať vykonají synové Jisraele [obět] Pesach v určitý čas její.
3 Čtrnáctého dne v tomto měsíci k večeru vykonejte ji v určitý čas její:
podle všech ustanovení jejích a podle všech předpisů jejích vykonejte ji.
4 Tu řekl Mojžíš synům Jisraele, aby vykonali [obět] Pesach;
5 a vykonali [obět] Pesach v prvním [měsíci] čtrnáctého dne měsíce k
večeru na poušti Sinaj zcela tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, tak
učinili synové Jisraele.
6 Ale byli muži, kteří byli nečistými mrtvolou člověka a nemohli
vykonati oběť Pesach v tento den; přistoupili k Mojžíšovi a k Aharonovi
v tento den,
7 a tito muži pravili mu: Jsme nečistými mrtvolou člověka;
proč máme býti zkráceni, že nesmíme přinésti oběť Hospodinu v určitý
čas její mezi syny Jisraele?
8 I řekl jim Mojžíš: Počkejte, a uslyším, co přikáže Hospodin [ohledně]
vás.
9 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
10 Mluv k synům Jisraele a řekni: Bude-li někdo nečistý mrtvolou nebo
na daleké cestě, u vás nebo u vašich potomků, a chce konati oběť Pesach
Hospodinu,
11 v druhém měsíci čtrnáctého dne k večeru ať vykonají ji, s
nekvašenými chleby a hořkými bylinami ať ji jedí.

yn:ysi-rB;d>mib. hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 9:1
!AvarIh' vd,xoB; ~yIr;c.mi #r,a,me ~t'acel. tynIVeh; hn"V'B;
`rmoale
`Ad[]AmB. xs;P'h-; ta, laer'f.y-I ynEb. Wf[]y:w> 2
Wf[]T; ~yIBr; >[]h' !yBe hZ<h; vd,xoB; ~Ay-rf'[' h['B'r>a;B. 3
`Atao Wf[]T; wyj'P'v.m-i lk'k.W wyt'Qox-u lk'K. Ad[]AmB. Atao
`xs;P'h; tfo[]l; laer'f.yI ynEB-. la, hv,mo rBed;y>w: 4
vd,xol; ~Ay rf'[' h['B'r>a;B. !AvarIB' xs;P,h-; ta, Wf[]Y:w: 5
hw"hy> hW"ci rv,a] lkoK. yn"ysi rB;d>miB. ~yIB;r>[;h' !yBe
`laer'f.yI ynEB. Wf[' !Ke hv,m-o ta,
Wlk.y"-al{w> ~d'a' vp,n<l. ~yaimej. Wyh' rv,a] ~yvin"a] yhiy>w: 6
ynEp.liw> hv,mo ynEp.li Wbr>q.YIw: aWhh; ~AYB; xs;P,h-; tfo[]l;
`aWhh; ~AYB; !roh]a;
vp,n<l. ~yaimej. Wnx.n:a] wyl'ae hM'heh' ~yvin"a]h' Wrm.aYOw: 7
Ad[]moB. hw"hy> !B;r>q-' ta, brIq.h; yTil.bil. [r;G"nI hM'l' ~d'a'
`laer'f.yI ynEB. %AtB.
hw"hy> hW<c;y>-hm; h['m.v.a,w> Wdm.[i hv,mo ~h,lea] rm,aYOw: 8
@ `~k,l'
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 9
amej-' hy<h.yI-yKi vyai vyai rmoale laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 10
xs;p, hf'['w> ~k,yterodol. Aa ~k,l' hq'xor> %r,d,b. Aa vp,n<l'
`hw"hyl;
Wf[]y: ~yIB;r>[;h' !yBe ~Ay rf'[' h['B'r>a;B. ynIVeh; vd,xoB; 11

12 Ať nenechají z ní nic až do rána a ať nezlámou jí kosti;
podle celého nařízení [oběti] Pesach ať konají ji.
13 Ale muž, jenž je čistým a nebyl na cestě a zameškal konati [obět]
Pesach, tato osoba budiž vyhlazena z lidu svého;
neboť oběť Hospodinu nepřinesl v určitý čas její; za svůj hřích bude
pykati tento muž.
14 A bude-li přebývati u vás cizinec a chce-li konati oběť Pesach
Hospodinu, podle nařízení o oběti Pesach a podle jejího předpisu ať dělá;
totéž ustanovení nechť platí pro vás a pro cizince a domorodce země.
15 A v den, kdy byl postaven příbytek, zakryl oblak příbytek u stanu
úmluvy, a na večer bylo nad příbytkem jako podoba ohně až do rána.
16 Tak bývalo vždycky: mrak zakrýval jej a podoba ohně v noci.
17 A kdykoli se oblak vznesl nad stanem, teprve potom odtáhli synové
Jisraele; a na místě, na kterém spočíval oblak, tam tábořili synové
Jisraele.
18 Na rozkaz Hospodina odtáhli synové Jisraele a na rozkaz Hospodinův
tábořili; po všecky dny, když spočíval oblak nad příbytkem, tábořili.
19 A když oblak dlouho zůstal nad příbytkem, po mnohé dny,
zachovávali synové Jisraele nařízení Hospodinovo a neodtáhli.
20 Stalo se, že byl oblak [jen] několik dnů nad příbytkem:
na rozkaz Hospodinův tábořili a na rozkaz Hospodina odtáhli.
21 A stalo se, že byl oblak od večera do rána: vznesl-li se oblak z rána,
odtáhli; nebo den a noc, a vznesl-li se oblak, odtáhli.
22 Nebo dva dny nebo měsíc nebo rok: zůstal-li oblak dlouho nad
příbytkem, aby spočíval nad ním, tábořili synové Jisraele a neodtáhli, a
když se vznesl, odtáhli.
23 Na rozkaz Hospodinův tábořili a na rozkaz Hospodina odtáhli;
nařízení Hospodina zachovávali, na rozkaz Hospodinův skrze Mojžíše.

`Whluk.ayO ~yrIrom.W tACm;-l[; Atao
Ab-WrB.v.yI al{ ~c,[,w> rq,B-o d[; WNM,mi Wryaiv.y:-al{ 12
`Atao Wf[]y: xs;P,h; tQ;x-u lk'K.
ld;x'w> hy"h'-al{ %r,d,b.W rAhj' aWh-rv,a] vyaih'w> 13
!B;r>q' yKi h'yM,[;me awhih; vp,N<h; ht'r>k.nIw> xs;P,h; tAf[]l;
`aWhh; vyaih' aF'yI Aaj.x, Ad[]moB. byrIq.hi al{ hw"hy>
xs;P,h; tQ;xuK. hw"hyl; xs;p, hf'['w> rGE ~k,T.ai rWgy"-ykiw> 14
rGEl;w> ~k,l' hy<h.yI tx;a; hQ'xu hf,[]y: !Ke AjP'v.mik.W
@ `#r,a'h' xr;z>a,l.W
!K'v.Mih-; ta, !n"['h, hS'Ki !K'v.Mih-; ta, ~yqih' ~Ayb.W 15
vae-haer>m;K. !K'v.Mih-; l[; hy<h.yI br,[,b'W tdu[eh' lh,aol.
`rq,B-o d[;
`hl'y>l' vae-haer>m;W WNS,k;y> !n"['h, dymit' hy<h.yI !Ke 16
ynEB. W[s.yI !ke-yrex]a;w> lh,aoh' l[;me !n"['h, tl{['he ypil.W 17
ynEB. Wnx]y: ~v' !n"['h, ~v'-!K'v.yI rv,a] ~Aqm.biW laer'f.yI
`laer'f.yI
Wnx]y: hw"hy> yPi-l[;w> laer'f.yI ynEB. W[s.yI hw"hy> yPi-l[; 18
`Wnx]y: !K'v.Mih-; l[; !n"['h, !Kov.yI rv,a] ymey-> lK'
Wrm.v'w> ~yBir; ~ymiy" !K'v.Mih-; l[; !n"['h, %yrIa]h;b.W 19
`W[S'yI al{w> hw"hy> tr,m,v.m-i ta, laer'f.y-I ynEb.
yPi-l[; !K'v.Mih-; l[; rP's.mi ~ymiy" !n"['h, hy<h.yI rv,a] vyEw> 20
`W[S'yI hw"hy> yPi-l[;w> Wnx]y: hw"hy>
!n"['h, hl'[]n:w> rq,B-o d[; br,[,me !n"['h, hy<h.y-I rv,a] vyEw> 21
`W[s'n"w> !n"['h, hl'[]n:w> hl'y>l;w" ~m'Ay Aa W[s'n"w> rq,BoB;
!n"['h, %yrIa]h;B. ~ymiy-" Aa vd,x-o Aa ~yIm;y-O Aa 22
W[S'yI al{w> laer'f.y-I ynEb. Wnx]y: wyl'[' !Kov.li !K'v.Mih-; l[;
`W[S'yI Atl{['heb.W
tr,m,v.m-i ta, W[S'yI hw"hy> yPi-l[;w> Wnx]y: hw"hy> yPi-l[; 23
@ `hv,m-o dy:B. hw"hy> yPi-l[; Wrm'v' hw"hy>

Kapitola desátá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Udělej si dvě stříbrné trouby, vytepané udělej je, ať slouží ti ke svolání
obce a k vytáhnutí táborů.
3 Zatroubí-li jimi, shromáždí se k tobě celá obec ke vchodu stanu
úmluvy.
4 Zatroubí-li jednou, shromáždí se k tobě knížata, náčelníci tisíců
Jisraele.
5 Zatroubíte-li na poplach, odtáhnou tábory, které táboří východně.
6 A zatroubíte-li na poplach po druhé, odtáhnou tábory, které táboří na
jihu; hlučně ať troubí při jejich cestách.
7 A při shromáždění obce, zatroubíte, ale netrubte hlučně.
8 A synové Aharonovi, knězi, zatroubí na trouby, a budou [trouby] vám
věčným zákonem pro vaše pokolení.
9 A táhnete-li do války v zemi své proti utiskovateli, který utiskuje vás,
trubte hlučně na trouby, a bude na vás pamatováno před Hospodinem a
bude vám pomoženo od nepřátel vašich.
10 A v den radosti své a o svátcích svých a o novoluních svých trubte na
trouby při svých celoobětech a při svých obětech míru a budou vám na
památku před Bobem vaším, já, Hospodin, jsem Bůh váš.
11 A bylo v druhém roce, v druhém měsíci, dvacátého [dne] měsíce
vznesl se oblak nad příbytkem svědectví.
12 I odtáhli synové Jisraele po cestách svých z pouště Sinaj a oblak
spočíval na poušti Párán.
13 I odtáhli po prvé na rozkaz Hospodinův skrze Mojžíše,
14 I odtáhl prapor tábora synů Jehudových po prvé podle jejich zástupů a
nad jeho zástupem byl Nachšon, syn Aminadabův.
15 A nad zástupem kmene synů Jisacharových Nentanél, syn Cuarův.
16 A nad zástupem kmene synů Zebulunových Eliab, syn Chélonův.
17 Byl-li pak příbytek složen [stržen], táhli synové Gersonovi a synové
Merarího, nositelé příbytku.

`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 10:1
Wyh'w> ~t'ao hf,[]T; hv'q.mi @s,K, troc.Acx] yTev. ^l. hfe[] 2
`tAnx]M;h-; ta, [S;m;l.W hd'[eh' ar'q.mil. ^l.
lh,ao xt;P-, la, hd'[eh-' lK' ^yl,ae Wd[]Anw> !heB' W[q.t'w> 3
`d[eAm
yvear' ~yaiyfiN>h; ^yl,ae Wd[]Anw> W[q't.yI tx;a;B-. ~aiw> 4
`laer'f.yI ypel.a;
`hm'd>qe ~ynIxoh; tAnx]M;h; W[s.n"w> h['WrT. ~T,[q. ;t.W 5
hn"m'yTe ~ynIxoh; tAnx]M;h; W[s.n"w> tynIve h['WrT. ~T,[.q;t.W 6
`~h,y[es.m;l. W[q.t.yI h['WrT.
`W[yrIt' al{w> W[q.t.Ti lh'Q'h-; ta, lyhiq.h;b.W 7
~k,l' Wyh'w> tArc.cox]B; W[q.t.yI ~ynIh]Koh; !roh]a; ynEb.W 8
`~k,yterodol. ~l'A[ tQ;xul.
~k,t.a, rreCoh; rC;h;-l[; ~k,c.r>a;B. hm'x'l.mi Wabot-' ykiw> 9
~k,yhel{a/ hw"hy> ynEp.li ~T,r>K;z>nIw] tArc.cox]B; ~t,[oreh]w:
`~k,ybey>aome ~T,[.v;Anw>
~k,yved>x' yvear'b.W ~k,yde[]Amb.W ~k,t.x;m.fi ~Ayb.W 10
~k,ymel.v; yxeb.zI l[;w> ~k,ytel{[o l[; troc.cox]B; ~T,[.q;t.W
@ `~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] ~k,yhel{a/ ynEp.li !ArK'zIl. ~k,l' Wyh'w>
vd,xoB; ~yrIf.[,B. ynIVeh; vd,xoB; tynIVeh; hn"V'B; yhiy>w: 11
`tdu[eh' !K;v.mi l[;me !n"['h, hl'[]n:
!Kov.YIw: yn"ysi rB;d>Mimi ~h,y[es.m;l. laer'f.y-I ynEb. W[s.YIw: 12
`!r'aP' rB;d>miB. !n"['h,
`hv,m-o dy:B. hw"hy> yPi-l[; hn"voarIB' W[s.YIw: 13
~t'aob.cil. hn"voarIB' hd'Why>-ynEb. hnEx]m; lg<D, [S;YIw: 14
`bd'n"yMi[-; !B, !Avx.n: Aab'c-. l[;w>
`r['Wc-!B, laen>t;n> rk'Xf'yI ynEB. hJem; ab'c-. l[;w> 15

Merarího, nositelé příbytku.
18 I odtáhl prapor tábora Reubenova podle jejich zástupů a nad jeho
zástupem: Elicůr, syn Šedéurův.
19 A nad zástupem kmene synů Šimonových, Šelumiél, syn Curišadajův.
20 A nad zástupem kmene synů Čadových, Eljasaf, syn Deuélův.
21 A odtáhli Kehatové, nositelé svatyně; a postaven byl příbytek, až
dojdou na místo.
22 A odtáhl prapor tábora synů Efraimových podle jejich zástupů, a nad
jeho zástupem EliŠama, syn Amihudův.
23 A nad zástupem kmene synů Menašeových Gamliél, syn Pedacurův.
24 A nad zástupem kmene synů Binjaminových Abidan, syn Gidoního.
25 A odtáhl prapor tábora synů Danových, [jako] zadní voj všech táborů
podle jejich zástupů, a nad zástupem jeho:
Achiézer, syn AmiŠadajův.
26 A nad zástupem kmene synů Ašerových: Pagiél, syn Ochranův.
27 A nad zástupem kmene synů Naftalího: Achira, syn Enanův.
28 To jsou tažení synů Jisraele podle jejich zástupů; tak táhli.
29 I řekl MOJŽÍŠ Chobabovi, synu Reuéla Mitijanského, tchána
Mojžíše: Dáváme se na cestu k místu, o kterém pravil Hospodin: dám je
vám; pojď s námi a budeme ti dobře činiti, neboť Hospodin slíbil dobré
Jisraeli.
30 Řekl mu: Nepůjdu [s vámi], nýbrž do země své a do rodiště svého
půjdu.
31 I řekl [Mojžíš]: Neopouštěj nás - prosím, neboť protože znáš naše
táboření na poušti, můžeš nám býti očima l vůdcem].
32 Půjdeš-li s námi, bude tak: ono dobré, které učiní Hospodin nám,
prokážeme tobě.
33 A táhli od hory Hospodinovy cestou tří dní, a schránka
smlouvy Hospodinovy táhla před nimi cestou tří dní, aby jim vyhledala
[místo k] odpočinku.

`!Alxe-!B, ba'ylia/ !luWbz> ynEB. hJem; ab'c-. l[;w> 16
yaef.nO yrIr'm. ynEb.W !Avr>g-E ynEb. W[s.n"w> !K'v.Mih; dr;Whw> 17
s `!K'v.Mih;
rWcylia/ Aab'c-. l[;w> ~t'aob.cil. !beWar> hnEx]m; lg<D, [s;n"w> 18
`rWaydev-. !B,
`yD'v; yrIWc-!B, laeymiluv. !A[m.vi ynEB. hJem; ab'c-. l[;w> 19
`laeW[D>-!B, @s'y"l.a, dg"-ynEb. hJem; ab'c-. l[;w> 20
!K'v.Mih-; ta, Wmyqihew> vD'q.Mih; yaef.nO ~ytih'Q.h; W[s.n"w> 21
s `~a'B-o d[;
Aab'c-. l[;w> ~t'aob.cil. ~yIr;p.a-, ynEb. hnEx]m; lg<D, [s;n"w> 22
`dWhyMi[-; !B, [m'v'ylia/
`rWc-hd'P-. !B, laeylim.G: hV,n:m. ynEB. hJem; ab'c-. l[;w> 23
s `ynIA[d>G-I !B, !d'ybia] !miy"n>bi ynEB. hJem; ab'c-. l[;w> 24
tnOx]M;h-; lk'l. @Sea;m. !d'-ynEb. hnEx]m; lg<D, [s;n"w> 25
`yD'v;-yMi[;-!B, rz<[,yxia] Aab'c-. l[;w> ~t'aob.cil.
`!r'k.[-' !B, laey[ig>P; rvea' ynEB. hJem; ab'c-. l[;w> 26
`!n"y[e-!B, [r;yxia] yliT'p.n: ynEB. hJem; ab'c-. l[;w> 27
s `W[S'YIw: ~t'aob.cil. laer'f.y-I ynEb. y[es.m; hL,ae 28
hv,mo !texo ynIy"d>Mih; laeW[r>-!B, bb'xol. hv,mo rm,aYOw: 29
!Tea, Atao hw"hy> rm;a' rv,a] ~AqM'h-; la, Wnx.n:a] ~y[is.nO
bAj-rB,DI hw"hy>-yKi %l' Wnb.j;hew> WnT'ai hk'l. ~k,l'
`laer'f.yI-l[;
ycir>a-; la,-~ai yKi %leae al{ wyl'ae rm,aYOw: 30
`%leae yTid>l;Am-la,w>
WntenOx] T'[.d;y" !Ke-l[; yKi Wnt'ao bzO[]T; an"-la; rm,aYOw: 31
`~yIn"y[el. WnL' t'yyIh'w> rB'd>MiB;
byjiyyE rv,a] aWhh; bAJh; hy"h'w> WnM'[i %let-e yKi hy"h'w> 32
`%l' Wnb.j;hew> WnM'[i hw"hy>
!Ara]w: ~ymiy" tv,l{v. %r,D, hw"hy> rh;me W[s.YIw: 33

34 A oblak Hospodinův byl nad nimi za dne, když táhli od [místa]
tábora.
35 Když vytáhla schránka, pravil Mojžíš:
Povstaň, Hospodine, aby se rozptýlili nepřátelé tvoji a aby prchali před
tebou ti, kdož tě nenávidí.
36 A když spočinula, říkával: Navrať se, Hospodine, k miriadám tisíců
Jisraele!

Kapitola jedenáctá
1 I lid stěžoval si zle před ušima Hospodina, a uslyšel to Hospodin a
vzplanul hněv jeho a vyšlehl proti nim oheň Hospodinův a strávil na
okraji tábora.
2 Tu křičel lid na Mojžíše a Mojžíš modlil se k Hospodinovi a oheň
uhasí.
3 I nazval [lid] jméno onoho místa "Tábéra" [hořeliště] neboť hořel proti
nim oheň Hospodinův.
4 Dav [cizích lidí] však, který byl mezi nimi, měl chtíč, a zase plakali
také synové Jisraele a pravili: Kdo dá nám maso k jídlu?
5 Vzpomínáme na ryby, které jsme jídali v Egyptě zdarma, na okurky a
na melouny, na pór, na cibule a na česnek,
6 a nyní jest duše naše vyprahlá, není tu ničeho, jen na manu [dívají se]
oči naše.
7 A mana byla jako semeno koriandrové a mela podobu bedolachu
[pryskyřice],
8 Potuloval se lid, a sbírali a mleli v ručním mlýnku nebo rozdrobili v
moždíři a vařili v hrnci a dělali z ní koláče;
a chuť jeho byla jako chuť sladkého olejového pečiva.
9 A když padala rosa v noci na tábor, padala mana na ni.
10 A slyšel Mojžíš lid plakati, podle jeho rodin, každého u vchodu svého
stanu; tu velmi vzplanul hněv Hospodinův a v očích Mojžíšových [bylo
to] zlé. [Mojžíšovi se nelíbilo.]

~h,l' rWtl' ~ymiy" tv,l{v. %r,D, ~h,ynEp.li [;senO hw"hy>-tyrIB.
`hx'Wnm.
s `! hn<x]M;h-; !mi ~['s.n"B. ~m'Ay ~h,yle[] hw"hy> !n:[]w: 34
Wcpuy"w> hw"hy> hm'Wq hv,mo rm,aYOw: !roa'h' [;son>Bi yhiy>w: 35
`^yn<P'mi ^ya,n>f;m. WsnUy"w> ^yb,y>ao
@ `! laer'f.yI ypel.a; tAbb.rI hw"hy> hb'Wv rm;ayO hxonUb.W 36
hw"hy> ynEz>a'B. [r; ~ynIn>aot.miK. ~['h' yhiy>w: WTT Numbers 11:1
lk;aTow: hw"hy> vae ~B'-r[;b.Tiw: APa; rx;YIw: hw"hy> [m;v.YIw:
`hn<x]M;h; hceq.Bi
[q;v.Tiw: hw"hy>-la, hv,mo lLeP;t.YIw: hv,m-o la, ~['h' q[;c.YIw: 2
`vaeh'
vae ~b' hr'[]b-' yKi hr'[eb.T; aWhh; ~AqM'h-; ~ve ar'q.YIw: 3
`hw"hy>
~G: WKb.YIw: WbvuY"w: hw"a]T; WWa;t.hi ABr>qiB. rv,a] @sup.s;ah'w> 4
`rf'B' Wnlekia]y: ymi Wrm.aYOw: laer'f.yI ynEB.
tae ~N"xi ~yIr;c.miB. lk;anO-rv,a] hg"D'h;-ta, Wnr>k;z" 5
~ylic'B.h;-ta,w> rycix'h-, ta,w> ~yxiJib;a]h' taew> ~yaiVuQih;
`~ymiWVh;-ta,w>
`WnynEy[e !M'h-; la, yTil.Bi lKo !yae hv'bey> Wnvep.n: hT'[;w> 6
`xl;doB.h; !y[eK. Any[ew> aWh dG:-[r;z>Ki !M'h;w> 7
hk'doM.B; Wkd' Aa ~yIx;reb' Wnx]j'w> Wjq.l'w> ~['h' Wjv' 8
~[;j;K. Am[.j; hy"h'w> tAg[u Atao Wf['w> rWrP'B; WlV.biW
`!m,V'h; dv;l.
`wyl'[' !M'h; dreyE hl'y>l' hn<x]M;h;-l[; lJ;h; td,r,b.W 9
xt;p,l. vyai wyt'xoP.v.mil. hk,Bo ~['h-' ta, hv,mo [m;v.YIw: 10
`[r' hv,mo ynEy[eb.W daom. hw"hy> @a;-rx;YIw: Alh\a'

stanu; tu velmi vzplanul hněv Hospodinův a v očích Mojžíšových [bylo
to] zlé. [Mojžíšovi se nelíbilo.]
11 I pravil Mojžíš Hospodinovi: Proč způsobil jsi takové zlo služebníku
svému a proč nenalezl jsem přízeň v očích tvých, že uložil jsi břímě
všeho lidu tohoto na mne?
12 Zdali jsem já počal všecek lid tento nebo jsem já jej porodil, že mi
říkáš: nes jej na ňadrech svých, jak nosívá chůva kojence [a uveď jej] do
země, kterou jsi přísahou slíbil otcům jeho.
13 Odkud mám [vzíti] maso, abych jej dal všemu lidu tomuto? Neboť
pláčí přede mnou a říkají: Dej nám maso, abychom jedli.
14 Nemohu já jediný nésti všechen lid tento, neboť jest mi příliš těžký.
15 A jestliže tak mi děláš, usmrť mne, prosím, nalezl-li jsem přízeň před
tebou, abych neviděl neštěstí svého.
16 I pravil Hospodin Mojžíšovi: Shromáždi ke mně sedmdesát mužů ze
starších Jisraele, o kterých víš, že jsou staršími lidu a jeho dozorci, a
přiveď je k stanu úmluvy, aby se tam postavili vedle tebe.
17 A sestoupím a budu s tebou tam mluviti a odejmu s ducha, který jest
na tobě, a uložím na ně, aby nesli s tebou břímě lidu, abys nenesl ty
jediný.
18 A k lidu mluv: Posvěťte se na zítřek a budete jísti maso, neboť plakali
jste před Hospodinem a pravili jste: Kdo dá nám maso k jídlu? Neboť
lépe [vedlo se] nám v Egyptě. Dá vám tedy Hospodin maso a budete je
jísti.
19 Ne jen jeden den budete [míti co] jísti, ani jen dva dny, ani jen pět
dnů, ani jen deset dnů, ani jen dvacet dnů;
20 po celý měsíc, až vám poleze nosem a zhnusí se vám;
poněvadž jste pohrdli Hospodinem, který jest uprostřed vás, a plakali jste
před ním a pravili jste: Proč pak vyšli jsme z Egypta?
21 I řekl Mojžíš: Šest set tisíc pěších má tento lid, v jehož středu se
nalézám, a ty pravíš: Dám jim maso, aby měli co jísti po celý měsíc.

hM'l'w> ^D,b.[;l. t'[oreh] hm'l' hw"hy>-la, hv,mo rm,aYOw: 11
hZ<h; ~['h-' lK' aF'm-; ta, ~Wfl' ^yn<y[eB. !xe ytic'm-' al{
`yl'['
WhyTid>liy> ykinOa-' ~ai hZ<h; ~['h-' lK' tae ytiyrIh' ykinOa'h, 12
!meaoh' aF'yI rv,a]K; ^q,yxeb. Whaef' yl;ae rm;ato-yKi
`wyt'boa]l; T'[.B;v.nI rv,a] hm'd'a]h' l[; qnEYOh-; ta,
yl;[' WKb.y-I yKi hZ<h; ~['h-' lk'l. ttel' rf'B' yli !yIa;me 13
`hl'keanOw> rf'b' WnL'-hn"T. rmoale
yKi hZ<h; ~['h-' lK'-ta, tafel' yDIb;l. ykinOa' lk;Wa-al{ 14
`yNIM,mi dbek'
ytiac'm-' ~ai groh' an" ynIgEr>h' yLi hf,[-o T.a; hk'K-' ~aiw> 15
@ `yti['r'B. ha,r>a-, la;w> ^yn<y[eB. !xe
ynEq.ZImi vyai ~y[ib.vi yLi-hp's.a, hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 16
T'x.q;l'w> wyr'j.vow> ~['h' ynEq.zI ~he-yKi T'[.d;y" rv,a] laer'f.yI
`%M'[i ~v' WbC.y:t.hiw> d[eAm lh,a-o la, ~t'ao
rv,a] x;Wrh'-!mi yTil.c;a'w> ~v' ^M.[i yTir>B;dIw> yTid>r;y"w> 17
~['h' aF'm;B. ^T.ai Waf.n"w> ~h,yle[] yTim.f;w> ^yl,['
`^D,b;l. hT'a; aF't-i al{w>
yKi rf'B' ~T,l.k;a]w: rx'm'l. WvD>q;t.hi rm;aTo ~['h-' la,w> 18
bAj-yKi rf'B' Wnlekia]y: ymi rmoale hw"hy> ynEz>a'B. ~t,ykiB.
`~T,l.k;a]w: rf'B' ~k,l' hw"hy> !t;n"w> ~yIr'c.miB. Wnl'
~ymiy" hV'mix] al{w> ~yIm'Ay al{w> !Wlk.aTo dx'a, ~Ay al{ 19
`~Ay ~yrIf.[, al{w> ~ymiy" hr'f'[] al{w>
~k,l' hy"h'w> ~k,P.a;me acey-E rv,a] d[; ~ymiy" vd,xo d[; 20
WKb.Tiw: ~k,B.r>qiB. rv,a] hw"hy>-ta, ~T,s.a;m-. yKi ![;y: ar'z"l.
`~yIr'c.Mimi Wnac'y" hZ< hM'l' rmoale wyn"p'l.
ykinOa' rv,a] ~['h' ylig>r; @l,a, tAame-vve hv,mo rm,aYOw: 21
vd,xo Wlk.a'w> ~h,l' !Tea, rf'B' T'r>m;a' hT'a;w> ABr>qiB.
`~ymiy"

nalézám, a ty pravíš: Dám jim maso, aby měli co jísti po celý měsíc.
22 Zda mají býti brav a skot zaříznuti pro ně, aby jim to stačilo? Nebo
zda mají býti všechny ryby moře sebrány, aby jim to stačilo?
23 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Zdali jest ruka [moc] Hospodinova
krátká? Nyní uvidíš, zdali se splní slovo mé čili nic.
24 A vyšel Mojžíš a pravil lidu slova Hospodinova, a shromáždil
sedmdesát mužů ze starších lidu a postavil je okolo stanu.
25 I sestoupil Hospodin v oblaku a mluvil k němu a odňal s ducha, který
byl na něm a dal na sedmdesát mužů, [na] starší, a bylo: když spočíval na
nich ten duch, prorokovali, ale nepokračovali [v tom] dále.
26 Zůstali však dva muži v táboře, jméno jednoho bylo Eldad a jméno
druhého Médad; a spočíval na nich duch a byli mezi sepsanými, ale
nevyšli ke stanu, nýbrž prorokovali v táboře.
27 Tu běžel hoch a oznámil Mojžíšovi řka: Eldad a Médad prorokují v
táboře.
28 I odvětil Jehošua, syn Nunův, služebník Mojžíšův od svého mládí, a
pravil: Pane můj, Mojžíši, zabraň jim!
29 Mojžíš však pravil mu: Horlíš-li pro mne? Kéž by byl všechen lid
Hospodinův [lidem] proroků, aby dal Hospodin ducha svého na ně.
30 A Mojžíš odebral se do tábora, on a starší Jisraele.
31 Vítr pak zdvihl se od Hospodina a přihnal křepelky od moře a spustil
[je] na tábor, asi cestu jednoho dne [daleko] tu a asi cestu jednoho dne
tam, kolem tábora, a asi dva lokty [vysoko] nad zemí.
32 I vstal lid celý tento den a celou noc a celý následující den a sbírali
křepelky; kdo málo sbíral, sbíral deset chomerů, a rozprostírali je sobě [k
úzení] kolem tábora.
33 Maso bylo ještě mezi zuby jejich, ještě nebylo stráveno, a hněv
Hospodinův vzplanul proti lidu, a Hospodin bil lid velmi velikou ranou.
34 I nazváno jméno tohoto místa: Kibrot hataava [hroby chtivosti], neboť
tam pohřbili lid chtivý.

ygED>-lK'-ta, ~ai ~h,l' ac'm'W ~h,l' jxeV'yI rq'b'W !acoh] 22
@ `~h,l' ac'm'W ~h,l' @sea'yE ~Y"h;
ha,r>ti hT'[; rc'q.Ti hw"hy> dy:h] hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 23
`al{-~ai yrIb'd> ^r>q.yIh]
@soa/Y<w: hw"hy> yreb.DI tae ~['h-' la, rBed;y>w: hv,mo aceYEw: 24
`lh,aoh' tboybis. ~t'ao dme[]Y:w: ~['h' ynEq.ZImi vyai ~y[ib.vi
rv,a] x;Wrh'-!mi lc,aY"w: wyl'ae rBed;y>w: !n"['B, hw"hy> dr,YEw: 25
~h,yle[] x;AnK. yhiy>w: ~ynIqeZ>h; vyai ~y[ib.v-i l[; !TeYIw: wyl'['
`Wps'y" al{w> WaB.n:t.YIw: x;Wrh'
~vew> dD'l.a, dx'a,h' ~ve hn<x]M;B; ~yvin"a-] ynEv. Wra]V'YIw: 26
al{w> ~ybituK.B; hM'hew> x;Wrh' ~h,yle[] xn:T'w: dd'yme ynIVeh;
`hn<x]M;B; WaB.n:t.YIw: hl'h/aoh' Wac.y"
dd'ymeW dD'l.a, rm;aYOw: hv,mol. dGEY:w: r[;N:h; #r'Y"w: 27
`hn<x]M;B; ~yaiB.n:t.mi
ynIdoa] rm;aYOw: wyr'xuB.mi hv,mo trev'm. !Wn-!Bi [;vuAhy> ![;Y:w: 28
`~ael'K. hv,mo
~[;-lK' !TeyI ymiW yli hT'a; aNEq;m.h; hv,mo Al rm,aYOw: 29
`~h,yle[] AxWr-ta, hw"hy> !Tey-I yKi ~yaiybin> hw"hy>
`laer'f.yI ynEq.zIw> aWh hn<x]M;h-; la, hv,mo @sea'YEw: 30
vJoYIw: ~Y"h-; !mi ~ywIl.f; zg"Y"w: hw"hy> taeme [s;n" x;Wrw> 31
tAbybis. hKo ~Ay %r,d,k.W hKo ~Ay %r,d,K. hn<x]M;h-; l[;
`#r,a'h' ynEP-. l[; ~yIt;M'a;k.W hn<x]Mh; ;
~Ay lkow> hl'y>L;h;-lk'w> aWhh; ~AYh;-lK' ~['h' ~q'Y"w: 32
hr'f'[] @s;a' jy[im.M;h; wl'F.h-; ta, Wps.a;Y:w: tr'x\M'h;
`hn<x]M;h; tAbybis. x;Ajv' ~h,l' Wxj.v.YIw: ~yrIm'x\
hr'x' hw"hy> @a;w> treK'yI ~r,j, ~h,yNEvi !yBe WNd,A[ rf'B'h; 33
`daom. hB'r; hK'm; ~['B' hw"hy> %Y:w: ~['b'
~v'-yKi hw"a]T;h; tArb.qi aWhh; ~AqM'h-; ~ve-ta, ar'q.YIw: 34
`~yWIa;t.Mih; ~['h-' ta, Wrb.q'

tam pohřbili lid chtivý.
35 Od "hrobů chtivosti" táhl lid do Chacerot a zůstali v Chacerot.

Kapitola dvanáctá
1 I mluvila Mirjam a Aharon proti Mojžíšovi pro ženu kušskou, kterou si
vzal, neboť ženu kušskou byl si vzal.
2 A pravili: Zdali jen s Mojžíšem mluvil Hospodin? Zdali nemluvil také
s námi? A slyšel to Hospodin.
3 A muž Mojžíš byl velmi skromný, více než všichni lidé, kteří jsou na
zemi.
4 I mluvil Hospodin náhle k Mojžíšovi a k Aharonovi a k Mírjam: Jděte
vy tři ven ke stanu úmluvy. A vyšli tito tři.
5 I sestoupil Hospodin ve sloupu oblakovém a stál u vchodu stanu a
volal: Aharone a Mirjam. A vyšli oba.
6 A pravil: Slyšte slova má! Je-li prorok mezi vámi, [já] Hospodin se
zjevím mu ve vidění, ve snu mluvím s ním.
7 Není tak můj služebník, Mojžíš; v celém domě mém jest důvěry
hodným.
8 Ústy k ústům mluvím s ním a zjevně, nikoliv v hádankách, a podobu
Hospodinovu vidí. A proč nebáli jste se mluviti proti služebníku mému,
proti Mojžíšovi?
9 I vzplanul hněv Hospodina proti nim a odešel.
10 A když ustoupil oblak od stanu, lile, byla Mirjam malomocná, [bílá]
jako sníh; a Aharon obrátil se k Mirjam a hle, byla malomocná.
11 A pravil Aharon Mojžíšovi: Prosím, pane můj, neulož nám přece vinu
[za to], že jsme jednali zpozdile a že jsme zhřešili.
12 Ať není jako mrtvý [plod], jehož tělo, když právě vychází z lůna
mateřského, jest zpola shnilé.
13 Tu volal Mojžíš k Hospodinu a pravil: Bože, prosím, zhoj ji!
14 I pravil Hospodin Mojžíšovi: Kdyby byl plivnul její otec do její tváře,
nebyla by se styděla sedm dnů? Budiž zavřena sedm dnů za táborem a
potom zase přijata.

@ `tArcex]B; Wyh.YIw: tArcex] ~['h' W[s.n" hw"a]T;h; tArb.Qimi 35
tAdao-l[; hv,moB. !roh]a;w> ~y"r>mi rBed;T.w: WTT Numbers 12:1
`xq'l' tyviku hV'a-i yKi xq'l' rv,a] tyviKuh; hV'aih'
WnB'-~G: al{h] hw"hy> rB,DI hv,moB-. %a; qr;h] Wrm.aYOw: 2
`hw"hy> [m;v.YIw: rBedI
rv,a] ~d'a'h' lKomi daom. ÎwY"nI[]Ð ¿wn"['À hv,mo vyaih'w> 3
s `hm'd'a]h' ynEP-. l[;
~y"r>m-i la,w> !roh]a-; la,w> hv,m-o la, ~aot.Pi hw"hy> rm,aYOw: 4
`~T'v.l'v. Wac.YEw: d[eAm lh,a-o la, ~k,T.v.l'v. Wac.
ar'q.YIw: lh,aoh' xt;P, dmo[]Y:w: !n"[' dWM[;B. hw"hy> dr,YEw: 5
`~h,ynEv. Wac.YEw: ~y"r>miW !roh]a;
hw"hy> ~k,a]ybin> hy<h.yI-~ai yr'b'd> an"-W[m.vi rm,aYOw: 6
`AB-rB,d;a] ~Alx]B; [D'w:t.a, wyl'ae ha'r>M;B;
`aWh !m'a/n< ytiyBe-lk'B. hv,mo yDIb.[; !ke-al{ 7
tn:mut.W tdoyxib. al{w> ha,r>m;W AB-rB,d;a] hP,-la, hP, 8
`hv,mob. yDIb.[;B. rBed;l. ~t,arey> al{ [;WDm;W jyBiy: hw"hy>
`%l;YEw: ~B' hw"hy> @a; rx;YIw: 9
gl,V'K; t[;r;com. ~y"r>mi hNEhiw> lh,aoh' l[;me rs' !n"['h,w> 10
`t[;r'com. hNEhiw> ~y"r>m-i la, !roh]a; !p,YIw:
Wnyle[' tvet' an"-la; ynIdoa] yBi hv,m-o la, !roh]a; rm,aYOw: 11
`Wnaj'x' rv,a]w: Wnl.a;An rv,a] taJ'x;
lkea'YEw: AMai ~x,r,me AtaceB. rv,a] tMeK; yhit. an"-la; 12
`Arf'b. ycix]
@ `Hl' an" ap'r> an" lae rmoale hw"hy>-la, hv,mo q[;c.YIw: 13
al{h] h'yn<p'B. qr;y" qroy" h'ybia'w> hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 14
hn<x]M;l; #Wxmi ~ymiy" t[;b.vi rgES'Ti ~ymiy" t[;b.vi ~leK'ti

potom zase přijata.
15 I byla Mirjam zamčena za táborem sedm dnů, a lid neodtáhl, až byla
Mirjam zase přijata.
16 A potom odtáhl lid od Chacerot a tábořil na poušti Párán.

Kapitola třináctá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Pošli [si] muže, aby vyzvěděli zemi Kenaanskou, kterou dávám synům
Jisraele: po jednom muži z kmene otců jeho pošlete, každý [budiž] kníže
mezi nimi.
3 I vyslal je Mojžíš z pouště Párán na rozkaz Hospodinův;
všichni tito muži byli náčelníci synů Jisraele.
4 A to jsou jména jejich: ze kmene Reubenova Šamua, syn Zakurův;
5 ze kmene Šimonova Šafat, syn Chorího;
6 ze kmene Jehudova Kaleb, syn Jefuneův;
7 ze kmene Jisacharova Jigal, syn Josefův;
8 ze kmene Efraimova Hošea, syn Nunův;
9 ze kmene Binjaminova Palti, syn Rafuův;
10 ze kmene Zebulunova Gadiel, syn Sodího;
11 ze kmene Josefova, z kmene MenaŠeova Gadi, syn Susího;
12 ze kmene Danova Amiél, syn Gemalího;
13 ze kmene AŠerova Setur, syn Michaelův;
14 ze kmene Naf taliová Nachbi, syn Vofsiho;
15 ze kmene Čadová Geuél, syn Machího.
16 To jsou jména mužů, které poslal Mojžíš, aby vyzvěděli zemi; a
nazval Mojžíš Hošeu, syna Nunova, Jehošua.
17 A poslal je Mojžíš, aby vyzvěděli zemi Kenaanskou, a pravil jim:
Vytáhněte nahoru zde v jižní [krajině] a vystupte na pohoří.

`@sea'Te rx;a;w>
al{ ~['h'w> ~ymiy" t[;bv. i hn<x]M;l; #Wxmi ~y"r>mi rgES'Tiw: 15
`~y"r>mi @sea'h-e d[; [s;n"
@ `!r'aP' rB;d>miB. Wnx]Y:w: tArcex]me ~['h' W[s.n" rx;a;w> 16
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 13:1
!tenO ynIa-] rv,a] ![;n:K. #r,a-, ta, Wrtuy"w> ~yvin"a] ^l.-xl;v. 2
wyt'boa] hJem;l. dx'a, vyai dx'a, vyai laer'f.yI ynEb.li
`~h,b' ayfin" lKo Wxl'v.Ti
~L'Ku hw"hy> yPi-l[; !r'aP' rB;d>Mimi hv,mo ~t'ao xl;v.YIw: 3
`hM'he laer'f.yI-ynEb. yvear' ~yvin"a]
`rWKz:-!B, [;WMv; !beWar> hJem;l. ~t'Amv. hL,aew> 4
`yrIAx-!B, jp'v' !A[m.vi hJem;l. 5
`hN<puy-> !B, bleK' hd'Why> hJem;l. 6
`@seAy-!B, la'g>yI rk'XF'yI hJem;l. 7
`!Wn-!Bi [;veAh ~yIr'p.a, hJem;l. 8
`aWpr'-!B, yjil.P; !miy"n>bi hJem;l. 9
`ydIAs-!B, laeyDIG: !luWbz> hJem;l. 10
`ysiWs-!B, yDIG: hV,n:m. hJem;l. @seAy hJem;l. 11
`yLim;G-> !B, laeyMi[; !d' hJem;l. 12
`laek'ymi-!B, rWts. rvea' hJem;l. 13
`ysip.w-" !B, yBix.n: yliT'p.n: hJem;l. 14
`ykim-' !B, laeWaG> dg" hJem;l. 15
rWtl' hv,mo xl;v-' rv,a] ~yvin"a]h' tAmv. hL,ae 16
`[;vuAhy> !Wn-!Bi [;veAhl. hv,mo ar'q.YIw: #r,a'h-' ta,
rm,aYOw: ![;n"K. #r,a-, ta, rWtl' hv,mo ~t'ao xl;v.YIw: 17
`rh'h'-ta, ~t,yli[]w: bg<N<B; hz< Wl[] ~h,lea]
h'yl,[' bveYOh; ~['h-' ta,w> awhi-hm; #r,a'h-' ta, ~t,yair>W 18

18 A ohledejte zemi, jaká jest, a lid, který v ni bydlí, zdali jest silný nebo
slabý, je-li málo či mnoho [lidi},
19 a jaká jest země, ve které bydlí, je-li dobrá či špatná, a jaká jsou
města, ve kterých bydlí, zda v táborech či v pevnostech.
20 A jaká je půda, zda tučná nebo chudá, zda jsou v ní stromy čili nic, a
osmělujte se a vezměte z plodů země. A doba byla doba zralých hroznů.
21 Vytáhli nahoru a procestovali zemi od pouště Cin až do Rechob
směrem ku Chamot.
22 Vytáhli nahoru v jižní krajině a přišli až do Chebron a tam byli
Achiman, Šéšaj a Talmaj, potomci Anakovi. Chebron byl vystavěn o
sedm let dříve než Coan v Egyptě.
23 Když přišli až do údolí Eškol, uřízli tam révu a jeden vinný hrozen, a
nesli jej na tyči po dvou; také z granátových jablek a z fíků [vzali].
24 Toto místo nazvali údolí Eškol [hroznů] pro hrozen, který uřízli odtud
synové Jisraele.
25 A navrátili se od procestování země po čtyřiceti dnech.
26 A šli a přišli k Mojžíšovi a k Aharonovi a k celé obci synů Jisraele do
pouště Párán do Kadeš a podali jim a celé obci zprávu a ukázali jim
plody země.
27 A vyprávěli mu a pravili: Přišli jsme do země, do které jsi nás poslal,
a také oplývá mlékem a medem a tento jest plod její.
28 Jenže silným jest lid, který bydlí v zemi, a města jsou opevněna,
velmi veliká a také potomky Anakovy viděli jsme tam.
29 Amalek bydlí v zemi jihu a Chetský a Jebusský a Emorský bydlí v
pohoří a Kenaanský bydlí u moře a na břehu Jardenu.
30 Tu uklidňoval Kaleb lid [v jeho chování] k Mojžíšovi a pravil:
Vytáhneme nahoru a dobudeme ji, neboť přemůžeme ji.
31 Ale muži, kteří vytáhli s ním nahoru, pravili: Nemůžeme táhnouti
proti lidu, neboť jest silnější než my.

`br'-~ai aWh j[;m.h; hp,r'h] aWh qz"x'h,
h['r'-~ai awhi hb'Ajh] HB' bveyO aWh-rv,a] #r,ah' ' hm'W 19
~ai ~ynIx]m;B.h; hN"heB' bveAy aWh-rv,a] ~yrI['h, hm'W
`~yrIc'b.miB.
#[e HB'-vyEh] hz"r'-~ai awhi hn"meV.h; #r,a'h' hm'W 20
ymey> ~ymiY"h;w> #r,a'h' yrIP.mi ~T,x.q;l.W ~T,q.Z:x;t.hiw> !yIa-; ~ai
`~ybin"[] yreWKBi
abol. bxor-> d[; !ci-rB;d>Mimi #r,a'h-' ta, WrtuY"w: Wl[]Y:w: 21
`tm'x]
ym;l.t;w> yv;ve !m;yxia] ~v'w> !Arb.x-, d[; aboY"w: bg<N<b; Wl[]Y:w: 22
![;co ynEp.li ht'n>b.nI ~ynIv' [b;v, !Arb.x,w> qn"[]h' ydeyliy>
`~yIr'c.mi
lAKv.a,w> hr'Amz> ~V'mi Wtr>k.YIw: lKov.a, lx;n-: d[; WaboY"w: 23
~ynIMorIh'-!miW ~yIn"v.Bi jAMb; WhauF'YIw: dx'a, ~ybin"[]
`~ynIaeT.h-; !miW
lAKv.a,h' tAdao l[; lAKv.a, lx;n: ar'q' aWhh; ~AqM'l; 24
`laer'f.yI ynEB. ~V'mi Wtr>K-' rv,a]
`~Ay ~y[iB'r>a; #Qemi #r,a'h' rWTmi WbvuY"w: 25
td;[-] lK'-la,w> !roh]a-; la,w> hv,m-o la, WaboY"w: Wkl.YEw: 26
rb'D' ~t'Aa WbyviY"w: hv'deq' !r'aP' rB;d>m-i la, laer'f.yI-ynEB.
`#r,a'h' yrIP-. ta, ~War>Y:w: hd'[eh-' lK'-ta,w>
WnT'x.l;v. rv,a] #r,a'h-' la, WnaB' Wrm.aYOw: Al-WrP.s;y>w: 27
`Hy"r>P-i hz<w> awhi vb;d>W bl'x' tb;z" ~g:w>
tArcuB. ~yrI['h,w> #r,a'B' bveYOh; ~['h' z[;-yKi sp,a, 28
`~v' Wnyair' qn"[]h' ydeliy-> ~g:w> daom. tl{doG>
yrImoa/h'w> ysiWby>h;w> yTixih;w> bg<N<h; #r,a,B. bveAy qlem'[] 29
`!Der>Y:h; dy: l[;w> ~Y"h-; l[; bveyO ynI[]n:K.h;w> rh'B' bveAy
hl,[]n: hl{[' rm,aYOw: hv,m-o la, ~['h-' ta, bleK' sh;Y:w: 30
`Hl' lk;Wn lAky"-yKi Ht'ao Wnv.r;y"w>

32 A roznášeli pomluvu o zemi, kterou propátrali, mezi syny Jisraele a
řekli: Země, kterou jsme procestovali, abychom ji vyzvěděli, jest země,
která zžírá [ničí] obyvatele své, a všichni lidé, které jsme viděli v ní, jsou
muži [vysoké] míry.
33 A tam viděli jsme obry, syny Anakovy, z [pokolení] obrů, a byli jsme
v očích svých jako kobylky a tak byli jsme v očích jejich.

Kapitola čtrnáctá
1 Tu pozdvihla celá obec [hlasu svého] a vykřikla hlasité a lid plakal v
oné noci.
2 A reptali proti Mojžíšovi a proti Aharonovi všichni synové Jisraele a
pravila jim celá obec: Kéž bychom byli zemřeli v zemi egyptské, nebo
kéž bychom byli zemřeli na této poušti.
3 A proč uvádí nás Hospodin do této země, abychom padli mečem. Naše
ženy a naše děti stanou se kořistí. Zda není lépe pro nás, vrátiti se do
Egypta?
4 A řekli jeden druhému: Ustanovme si náčelníka a vrátíme se do
Egypta!
5 Tu padli Mojžíš a Aharon na tvář svou před celým shromážděním obce
synů Jisraele.
6 A Jehošua, syn Nunův, a Kaleb, syn Jefuneův, z těch, kteří propátrali
zemi, roztrhli roucha svá,
7 a mluvili k celé obci synů Jisraele a pravili: země, kterou jsme
procestovali, abychom ji propátrali, jest velmi, velmi dobrá země.
8 Má-li Hospodin zalíbení v nás, uvede nás do této země a dá ji nám,
zemi, která oplývá mlékem a medem.
9 Jen nevzpírejte se proti Hospodinu a nebojte se lidu země, neboť naším
pokrmem jsou oni. Zmizel stín [ochrance] jejich od nich, ale Hospodin
jest s námi! Nebojte se jich.

tAl[]l; lk;Wn al{ Wrm.a' AM[i Wl['-rv,a] ~yvin"a]h'w> 31
`WNM,mi aWh qz"x-' yKi ~['h-' la,
laer'f.yI ynEB.-la, Ht'ao WrT' rv,a] #r,a'h' tB;DI WayciAYw: 32
tl,k,ao #r,a, Ht'ao rWtl' Hb' Wnr>b;[' rv,a] #r,a'h' rmoale
`tADmi yven>a; Hk'Atb. Wnyair-' rv,a] ~['h-' lk'w> awhi h'yb,v.Ay
yhiN>w: ~ylipiN>h-; !mi qn"[] ynEB. ~yliypiN>h-; ta, Wnyair' ~v'w> 33
`~h,ynEy[eB. WnyyIh' !kew> ~ybig"x]K; WnynEy[eb.
~l'Aq-ta, WnT.YIw: hd'[eh-' lK' aF'Tiw: WTT Numbers 14:1
`aWhh; hl'y>L;B; ~['h' WKb.YIw:
Wrm.aYOw: laer'f.yI ynEB. lKo !roh]a-; l[;w> hv,m-o l[; WnL{YIw: 2
rB'd>MiB; Aa ~yIr;c.mi #r,a,B. Wnt.m-; Wl hd'[eh-' lK' ~h,lea]
`Wnt.m-' Wl hZ<h;
lPon>li taZOh; #r,a'h-' la, Wnt'ao aybime hw"hy> hm'l'w> 3
bWv Wnl' bAj aAlh] zb;l' Wyh.yI WnPej;w> Wnyven" br,x,B;
`hm'y>r'c.mi
`hm'y>r'c.mi hb'Wvn"w> varo hn"T.nI wyxia-' la, vyai Wrm.aYOw: 4
td;[] lh;q-. lK' ynEp.li ~h,ynEP-. l[; !roh]a;w> hv,mo lPoYIw: 5
`laer'f.yI ynEB.
#r,a'h-' ta, ~yrIT'h-; !mi hN<puy-> !B, blek'w> !Wn-!Bi [;vuAhywI 6
`~h,ydeg>Bi W[r>q'
rv,a] #r,a'h' rmoale laer'f.y-I ynEB. td;[-] lK'-la, Wrm.aYOw: 7
`daom. daom. #r,a'h' hb'Aj Ht'ao rWtl' Hb' Wnr>b;['
taZOh; #r,a'h-' la, Wnt'ao aybihew> hw"hy> WnB' #pex-' ~ai 8
`vb'd>W bl'x' tb;z" awhi-rv,a] #r,a, Wnl' Hn"t'n>W
~[;-ta, War>yTi-la; ~T,a;w> Wdrom.T-i la; hw"hyB; %a; 9
WnT'ai hw"hyw: ~h,yle[]me ~L'ci rs' ~he Wnmex.l; yKi #r,a'h'
`~aur'yTi-la;

jest s námi! Nebojte se jich.
10 Tu zamýšlela celá obec kamenovati je, ale velebnost Hospodinova
zjevila se všem synům Jisraele ve stanu úmluvy.
11 I pravil Hospodin Mojžíšovi: jak dlouho ještě bude se mi rouhati tento
lid a jak dlouho ještě nebudou důvěřovati ve mne při všech znameních,
která jsem vykonal uprostřed nich?
12 Udeřím jej morem a vypudím jej, ale tebe učiním na rodem, větším a
mocnějším než on jest.
13 I pravil Mojžíš Hospodinovi: uslyší to Egypťané - neboť vyvedl jsi
silou svou tento lid ze středu jejich -.
14 a řeknou obyvatelům této země, [kteří již] slyšeli, že ty Hospodine,
uprostřed tohoto lidu jsi, že ty Hospodine, zjevil jsi se [mu] tváří v tvář a
oblak tvůj nad nimi stoji a že kráčíš před nimi ve sloupu oblakovém ve
dne a ve sloupu ohnivém v noci 15 a usmrtíš-li tento lid jako jednoho muže, pak řeknou národové, kteří
slyšeli zvěst o tobě, takto:
16 poněvadž Hospodin není s to, aby uvedl tento lid do země, kterou jim
přislíbil, proto zabil je na poušti.
17 A nyní kéž vzroste síla Pána, jak jsi pravil řka:
18 Hospodin jest shovívavý a pln milosti, odpouští vinu a poklesek, ale
nenechává zcela bez trestu, pamatuje na vinu otců u dětí do třetího a do
čtvrtého pokolení.
19 Odpusť přece vinu tohoto lidu podle velikosti lásky své a jak jsi
promíjel lidu tomuto od Egypta až sem.
20 I pravil Hospodin: odpouštím podle slova tvého.
21 Avšak: [jako že] jsem živ a [jako že] je naplněna celá země velebností
Hospodinovou:
22 [pravím], že nikdo z mužů, kteří viděli velebnost mou a znamení má,
která jsem vykonal v Egyptě a na poušti, a [přece] mne pokoušeli již
desetkrát a neposlouchali hlasu mého,

dAbk.W ~ynIb'a]B' ~t'ao ~AGr>li hd'[eh-' lK' Wrm.aYOw: 10
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~h,ynEp.li %leho hT'a; !n"[' dMu[;b.W ~h,le[] dme[o ^n>n"[]w:
`hl'y>l' vae dWM[;b.W ~m'Ay
~yIAGh; Wrm.a'w> dx'a, vyaiK. hZ<h; ~['h-' ta, hT'm;hew> 15
`rmoale ^[]m.v-i ta, W[m.v-' rv,a]
#r,a'h-' la, hZ<h; ~['h-' ta, aybih'l. hw"hy> tl,koy> yTil.Bimi 16
`rB'd>MiB; ~jex'v.YIw: ~h,l' [B;v.n-I rv,a]
`rmoale T'r>B;DI rv,a]K; yn"doa] x;Ko an"-lD;g>yI hT'[;w> 17
al{ hQen:w> [v;p'w" !wO[' afenO ds,x-, br;w> ~yIP;a; %r,a, hw"hy> 18
`~y[iBer-I l[;w> ~yviLev-i l[; ~ynIB-' l[; tAba' !wO[] dqePo hQ,n:y>
rv,a]k;w> ^D,s.x; ld,gOK. hZ<h; ~['h' !wO[]l; an"-xl;s. 19
`hN"h-e d[;w> ~yIr;c.Mimi hZ<h; ~['l' ht'af'n"
`^r,b'd>Ki yTix.l;s' hw"hy> rm,aYOw: 20
`#r,a'h-' lK'-ta, hw"hy>-dAbk. aleM'yIw> ynIa-' yx; ~l'Waw> 21
yt;toa-o ta,w> ydIboK-. ta, ~yairoh' ~yvin"a]h-' lk' yKi 22
rf,[, hz< ytiao WSn:y>w: rB'd>Mib;W ~yIr;c.mib. ytiyfi[-' rv,a]
`yliAqB. W[m.v' al{w> ~ymi['P.
~t'boa]l; yTi[.B;v.nI rv,a] #r,a'h-' ta, War>y-I ~ai 23
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desetkrát a neposlouchali hlasu mého,
23 neuvidí zemi, kterou jsem přislíbil otcům jejich, a nikdo z těch, kteří
se mně rouhají, neuzří ji.
24 Ale služebníka svého Kaleba, za to, že byl jiný duch v něm a
následoval mne, uvedu do země, do které přišel, a potomstvo jeho bude ji
míti v majetku.
25 A Amalekita a Kanaanský bydlí v údolí, [proto] obraťte se zítra a
táhněte do pouště cestou k moři rákosovému.
26 I pravil Hospodin Mojžíšovi a Aharonovi řka:
27 Jak dlouho [mám odpouštěti] této zlé obci, že reptají proti mně?
reptání synů Jisraele, kterýmž reptají proti mně, slyšel jsem.
28 Řekni jim: [jako že] jsem živ, dí Hospodin: zdali neučiním vám tak,
jak jste mluvili před ušima mými.
29 Na této poušti padnou vaše mrtvoly a všichni vaši sečtení podle
celého poetu vašeho od dvacetiletého a výše, kteří jste reptali proti mně.
30 Nevejdete do země, [nad] kterou jsem zvedl ruku svou [k přísaze], že
usadím vás v ní, kromě Kaleba, syna Jefuneova, a Jehošuy, syna
Nunova.
31 Vaše děti však, o kterých jste řekli: budou kořistí, uvedu [je], a
poznají zemi, kterou jste pohrdali.
32 Vaše mrtvoly však padnou na této poušti.
33 A vaši synové budou [se potulovati jako] pastýři po poušti čtyřicet let
a pykati za vaši nevěrnost, až konečně zhynou vaše mrtvoly na poušti.
34 Podle počtu dnů, ve kterých jste propátrali zemi, čtyřicet dnů, rok za
každý den, budete pykati za svá provinění: čtyřicet let; a poznáte
[následky] mého odvrácení se [od vás].
35 Já, Hospodin pravil jsem: jisté učiním to veškeré této zlé obci, která
se shromáždila proti mne; na této poušti zahynou a tam zemrou.
36 Muži však, které Mojžíš poslal, aby propátrali zemi, a se vrátivše
popudili celou obec k reptání proti němu vydávajíce pomluvu o zemi -

aLem;y>w: AM[i tr,x,a; x;Wr ht'y>h' bq,[e blek' yDIb.[;w> 24
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`~k,l' hf,[/a, !Ke yn"z>a'B. ~T,r>B;DI
~k,ydequP-. lk'w> ~k,yreg>pi WlP.yI hZ<h; rB'd>MiB; 29
~t,nOylih] rv,a] hl'[.m'w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi ~k,r>P;s.m-i lk'l.
`yl'['
ydIy"-ta, ytiaf'n" rv,a] #r,a'h-' la, WaboT' ~T,a-; ~ai 30
`!Wn-!Bi [;vuAhywI hN<puy-> !B, bleK-' ~ai yKi HB' ~k,t.a, !Kev;l.
~t'ao ytiaybehew> hy<h.yI zb;l' ~T,r>m;a] rv,a] ~k,P.j;w> 31
`HB' ~T,s.a;m. rv,a] #r,a'h-' ta, W[d>y"w>
`hZ<h; rB'd>MiB; WlP.yI ~T,a; ~k,yreg>piW 32
Waf.n"w> hn"v' ~y[iB'r>a; rB'd>MiB; ~y[iro Wyh.yI ~k,ynEb.W 33
`rB'd>MiB; ~k,yreg>Pi ~To-d[; ~k,yteWnz>-ta,
~Ay ~y[iB'r>a; #r,a'h-' ta, ~T,r>T-; rv,a] ~ymiY"h; rP;s.miB. 34
~y[iB'r>a; ~k,ytenOwO[-] ta, Waf.Ti hn"V'l; ~Ay hn"V'l; ~Ay
`ytia'WnT.-ta, ~T,[.d;ywI hn"v'
hd'[eh-' lk'l. hf,[/a, tazO al{-~ai yTir>B;DI hw"hy> ynIa] 35
~v'w> WMT;yI hZ<h; rB'd>MiB; yl'[' ~ydI['ANh; taZOh; h['r'h'
`Wtmuy"
WbvuY"w: #r,a'h-' ta, rWtl' hv,mo xl;v-' rv,a] ~yvin"a]h'w> 36
hB'dI ayciAhl. hd'[eh-' lK'-ta, wyl'[' ÎWnyLiY:w:Ð ¿WnALYIw:À
`#r,a'h-' l[;

popudili celou obec k reptání proti němu vydávajíce pomluvu o zemi 37 tito muži, kteří vydávali zlou pověst o zemi, zemřeli ranou před
Hospodinem.
38 Ale Jehošua, syn Nunův a Kaleb syn Jefuneův zůstali na živu z oněch
mužů, kteří šli propátrat zemi.
39 I mluvil Mojžíš slova tato ke všem synům Jisraele a lid velice truchlil.
40 Vstali pak časně ráno a vystoupili na vrchol hory a pravili: tu jsme a
vytáhneme nahoru na místo, o kterém mluvil Hospodin; neboť zhřešili
jsme.
41 I pravil Mojžíš: proč tedy přestupujete rozkaz Hospodinův? to se
nepodaří.
42 Nevystupujte, neboť Hospodin není uprostřed vás, abyste nebyli
poraženi před nepřáteli svými.
43 Neboť Amalekita a Kennanský jsou tam před vámi a padnete mečem;
neboť poněvadž odvrátili jste se od Hospodina, nebude Hospodin s vámi.
44 A opovážili se vystoupiti na vrchol hory; ale schránka smlouvy
Hospodinovy a Mojžíš neustoupli z tábora.
45 Tu sestoupili Amalekité a Kenaanští, kteří bydleli na této hoře, a
porazili a rozptýlili je až ke Chořme.

Kapitola patnáctá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Mluv k synům Jisraele a řekni jim: příjdete-li do země sídel svých,
kterou vám dám,
3 a připravíte Hospodinu oběť ohnivou, celooběť nebo oběť [díku nebo
míru], aby splnil slib, nebo za dobrovolný dar nebo o svých svátcích,
abyste připravili Hospodinu příjemnou vůni, z dobytčat nebo z bravu:
4 ať přinese ten, jenž přináší svou oběť Hospodinu, oběť moučnou,
desetinu jemné mouky zadělané čtvrtinou hinu oleje.
5 A víno, čtvrtinu hinu, připrav jakožto oběť nálevní při celo oběti nebo
k oběti [k jídlu], pro jednu ovci,

hp'GEMB; ; h['r' #r,a'h-' tB;dI yaeciAm ~yvin"a]h' WtmuY"w: 37
`hw"hy> ynEp.li
~heh' ~yvin"a]h-' !mi Wyx' hN<puy-> !B, blek'w> !Wn-!Bi [;vuAhywI 38
`#r,a'h-' ta, rWtl' ~ykil.hoh;
laer'f.yI ynEB.-lK'-la, hL,aeh' ~yrIb'D>h;-ta, hv,mo rBed;y>w: 39
`daom. ~['h' WlB.a;tY. Iw:
WNN<hi rmoale rh'h-' varo-la, Wl[]Y:w: rq,Bob; WmKiv.Y:w: 40
`Wnaj'x' yKi hw"hy> rm;a-' rv,a] ~AqM'h-; la, Wnyli['w>
hw"hy> yPi-ta, ~yrIb.[o ~T,a; hZ< hM'l' hv,mo rm,aYOw: 41
`xl'c.ti al{ awhiw>
ynEp.li Wpg>N"Ti al{w> ~k,B.r>qiB. hw"hy> !yae yKi Wl[]T;-la; 42
`~k,ybey>ao
br,x'B, ~T,l.p;n>W ~k,ynEp.li ~v' ynI[]n:K.h;w> yqilem'[]h' yKi 43
`~k,M'[i hw"hy> hy<h.yI-al{w> hw"hy> yrex]a;me ~T,b.v; !Ke-l[;-yKi
hw"hy>-tyrIB. !Ara]w: rh'h' varo-la, tAl[]l; WlPi[.Y:w: 44
`hn<x]M;h; br,Q,mi Wvm'-al{ hv,moW
~WKY:w: aWhh; rh'B' bveYOh; ynI[]n:K.h;w> yqilem'[]h' dr,YEw: 45
@ `hm'r>x'h-; d[; ~WtK.Y:w:

`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 15:1
Wabot' yKi ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 2
`~k,l' !tenO ynIa] rv,a] ~k,ytebov.Am #r,a-, la,
Aa rd,n-< aLep;l. xb;z-< Aa hl'[o hw"hyl; hV,ai ~t,yfi[]w: 3
hw"hyl; x;xoynI x;yre tAf[]l; ~k,yde[]moB. Aa hb'd'n>bi
`!aCoh-; !mi Aa rq'B'h-; !mi
!ArF'[i tl,so hx'n>mi hw"hyl; AnB'r>q' byrIq.M;h; byrIq.hiw> 4
`!m,v' !yhih; ty[ibir>Bi lWlB'

k oběti [k jídlu], pro jednu ovci,
6 nebo [je-li] pro berana, připrav moučnou oběť: dvě desetiny jemné
mouky zadělané s třetinou hinu oleje.
7 A víno k oběti nálevní, třetinu hinu obětuj k vůni příjemné Hospodinu.
8 Budeš-li však obětovati býčka jako celo oběť nebo oběť [k jídlu], abys
plnil slib, nebo jako oběť míru Hospodinu,
9 ať přinese k býčku [jako] moučnou oběť: tři desetiny jemné mouky
zadělané polovicí hinu oleje.
10 A víno přines k nálevní oběti: polovici hinu, [jest to] oběť zápalná, k
vůni příjemné Hospodinu.
11 Tak budiž učiněno při každém jednotlivém býku nebo beranu nebo při
jehněti z ovcí nebo z koz.
12 Podle počtu [obětí], které připravíte, učiníte tak při každém
[dobytčeti], podle počtu jejich.
13 Každý domorodec ať připravuje tak tyto [věci], aby přinesl zápalnou
oběť, vůni příjemnou Hospodinu.
14 A bydlí-li u vás cizinec nebo kdo [žije] mezi vámi ve vašich
pokoleních a připraví zápalnou oběť, vůni příjemnou Hospodinu: jak
učiníte, tak ať učiní.
15 Shromáždění! Jeden zákon [platí] vám a cizinci, jenž dlí [mezi vámi];
věčný zákon pro vaše pokolení: jako vy, tak budiž cizinec před
Hospodinem.
16 Jedno učení a jedno právo platí vám a cizinci, jenž u vás přebývá.
17 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
18 Mluv k synům Jisraele a řekni jim: když přijdete do země, do které
vás uvedu,
19 darujte, když budete jísti z chleba země, dar Hospodinu.
20 Jako prvotinu těsta svého darujte koláč jako dar, jako dar z humna
darujte jej.
21 Z prvotin svého těsta dejte Hospodinu dar po svá pokolení.
22 Zmýlíte-li se a nebudete-li konati všechny tyto zákony, které
Hospodin sdělil Mojžíšovi,
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23 cokoliv Hospodin přikázal vám Mojžíšem ode dne, kdy přikázal
Hospodin a dále pro vaše pokolení:
24 bylo-li [skrytě] před očima obce učiněno omylem, ať připraví celá
obec jednoho mladého býka k celo oběti, k vůni příjemné Hospodinu, a k
tomu oběť moučnou a oběť nálevní podle předpisu a jednoho kozla jako
oběť za hřích.
25 A kněz zjedná smíření celé obci synů Jisraele a bude jim odpuštěno,
neboť jest to omyl [stalo se to omylem], a oni přinesli oběť svou jako
oběť zápalnou Hospodinu a oběť svou za hřích před Hospodina pro svůj
omyl
26 A bude odpuštěno celé obci synů Jisraelských a cizinci, jenž přebývá
mezi nimi, neboť všemu lidu přihodilo se [to] omylem.
27 A zhřeší-li jednotlivá osoba omylem, ať přinese jednoroční kozu, jako
oběť za hřích,
28 a zjedná kněz osobě nerozvážné [která se omýlila], která se dopustila
hříchu omylem, smíření před Hospodinem, aby zjednal jí smíření, a bude
jí odpuštěno.
29 Pro domorodce mezi syny Jisraele a cizinci, jenž přebývá mezi nimi,
jedno učení budiž vám pro toho, jenž [něco] dělá omylem.
30 Ale osoba, která to dělá s vztaženou rukou [ze zpupnosti], z
domorodců a z cizinců, rouhá se Hospodinu; tato osoba budiž vyhlazena
ze středu lidu svého.
31 Neboť slovem Hospodina pohrdal a příkaz jeho porušil; vyhlazena
budiž tato osoba, její vina [lpi] na ní.
32 I byli synové Jisraele na poušti a nalezli muže, jenž sbíral dříví v den
sabatu.
33 I přivedli ho ti, kteří ho nalezli sbírati dříví, k Mojžíšovi a k
Aharonovi a k celé obci.
34 I nechali ho ve vazbě [dali ho do vazby], neboť nebylo vysvětleno, co
s ním učiniti.
35 I pravil Hospodin Mojžíšovi: usmrcen budiž ten muž, ať ukamenuje
ho celá obec za táborem.

hL,aeh' twOc.Mih-; lK' tae Wf[]t; al{w> WGv.ti ykiw> 22
`hv,m-o la, hw"hy> rB,DI-rv,a]
~AYh;-!mi hv,m-o dy:B. ~k,ylea] hw"hy> hW"ci rv,a-] lK' tae 23
`~k,yterodol. ha'l.h'w" hw"hy> hW"ci rv,a]
Wf['w> hg"g"vl. i ht'f.[,n< hd'[eh' ynEy[eme ~ai hy"h'w> 24
hw"hyl; x;xoynI x;yrel. hl'[ol. dx'a, rq'B-' !B, rP; hd'[eh-' lk'
`tJ'x;l. dx'a, ~yZI[-i ry[if.W jP'v.MiK; AKs.nIw> Atx'n>miW
~h,l' xl;s.nIw> laer'f.yI ynEB. td;[-] lK'-l[; !heKoh; rP,kiw> 25
hw"hyl; hV,ai ~n"B'r>q-' ta, Waybihe ~hew> awhi hg"g"v-. yKi
`~t'g"g>v-i l[; hw"hy> ynEp.li ~t'aJ'x;w>
yKi ~k'AtB. rG"h; rGEl;w> laer'f.yI ynEB. td;[-] lk'l. xl;s.nIw> 26
s `hg"g"v.Bi ~['h-' lk'l.
Ht'n"v-. tB; z[e hb'yrIq.hiw> hg"g"v.bi aj'x/T, tx;a; vp,n-< ~aiw> 27
`taJ'x;l.
ynEp.li hg"g"v.bi ha'j.x,B. tg<g<Voh; vp,N<h-; l[; !heKoh; rP,kiw> 28
`Al xl;s.nIw> wyl'[' rPek;l. hw"hy>
tx;a; hr'AT ~k'AtB. rG"h; rGEl;w> laer'f.yI ynEb.Bi xr'z>a,h' 29
`hg"g"v.Bi hf,[ol' ~k,l' hy<h.yI
rGEh;-!miW xr'z>a,h-' !mi hm'r' dy"B. hf,[]T-; rv,a] vp,N<h;w> 30
`HM'[; br,Q,mi awhih; vp,N<h; ht'r>k.nIw> @Deg:m. aWh hw"hy>-ta,
treK'Ti treK'hi rp;he Atw"c.m-i ta,w> hz"B' hw"hy>-rb;d> yKi 31
@ `Hb' hn"wO[] awhih; vp,N<h;
~yci[e vveqom. vyai Wac.m.YIw: rB'd>MiB; laer'f.y-I ynEb. Wyh.YIw: 32
`tB'V;h; ~AyB.
hv,m-o la, ~yci[e vveqom. Atao ~yaic.Moh; Atao WbyrIq.Y:w: 33
`hd'[eh-' lK' la,w> !roh]a-; la,w>
s `Al hf,['Y-E hm; vr;po al{ yKi rm'v.MiB; Atao WxyNIY:w: 34
Atao ~Agr' vyaih' tm;Wy tAm hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 35
`hn<x]M;l; #Wxmi hd'[eh-' lK' ~ynIb'a]b'

36 A vyvedla ho celá obec ven za tábor, a házeli po něm kamením, takže
zemřel, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.
37 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
38 Mluv k synům Jisraele a řekni jim, aby si dělali cicit [třásně] na
cípech svých oděvů, pro pokolení svá, a aby dali na třásně cípu niť z
modré [látky].
39 A bude vám [památnou] třásní, abyste se dívali na ni a abyste si
vzpomínali všech příkazů Hospodinových a abyste je vykonávali a
abyste se nepouštěli podle srdce svého a za očima svýma, za kterýmiž
následujete zálet-nicky.
40 Abyste pamatovali [si] a vykonávali všechny příkazy mé a abyste byli
svatými Bohu svému.
41 Já jsem Hospodin, Bůh váš, jenž vyvedl jsem vás ze země Egyptské,
abych byl vám Bohem; já jsem Hospodin, Bůh
váš.

WmG>r>YIw: hn<x]M;l; #Wxmi-la, hd'[eh-' lK' Atao WayciYOw: 36
@ `hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; tmoY"w: ~ynIb'a]B' Atao
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 37
~h,l' Wf['w> ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 38
@n"K'h; tciyci-l[; Wnt.n"w> ~t'rodol. ~h,ydeg>bi ypen>K-; l[; tciyci
`tl,keT. lytiP.
~T,r>k;z>W Atao ~t,yair>W tciycil. ~k,l' hy"h'w> 39
yrex]a; Wrtut-' al{w> ~t'ao ~t,yfi[]w: hw"hy> twOc.m-i lK'-ta,
`~h,yrex]a; ~ynIzO ~T,a-; rv,a] ~k,ynEy[e yrex]a;w> ~k,b.b;l.
~yvidoq. ~t,yyIh.wI yt'wOc.m-i lK'-ta, ~t,yfi[]w: WrK.z>Ti ![;m;l. 40
`~k,yhel{ale
#r,a,me ~k,t.a, ytiaceAh rv,a] ~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] 41
@ `~k,yhel{a/ hw"hy> ynIa] ~yhil{ale ~k,l' tAyh.li ~yIr;c.mi

Kapitola šestnáctá
1 I vzal Korach, syn Jic-hara, syna Kehata, syna Levího, a Datan a
Abiram, synové Eliabovi a On, syn Peletův, synové Reubenovi [své
přívržence],
2 a povstali před Mojžíšem, a dvě stě padesát mužů ze synů Jisraelských,
knížata obce, povoláni do shromážděni, muži [slavného] jména.
3 A shromáždili se proti Mojžíšovi a Aharonovi a pravili jim: osobujete
si mnoho! neboť celá obec, všichni jsou svatí a mezi nimi jest Hospodin.
A proč povznášíte se nad shromáždění Hospodinovo?
4 Když to uslyšel Mojžíš, padl na tvář svou.
5 A pravil Korachovi a celé obci jeho řka: ráno, a oznámí Hospodin toho,
jenž jest jeho, a svatého, [kterému dovolí] aby se mu blížil; a kterého si
vyvolí, [tomu dovolí]', aby se mu blížil.
6 Učiňte toto: vezmete si kadidelnice, Korach a celá jeho obec,
7 a dejte do nich oheň a položte na ně kadidlo zítra před Hospodinem, a
pak bude: ten muž, koho si vyvolí Hospodin, jest posvátným; mnoho si
[žádáte], synové Levího.

ywIle-!B, th'q-. !B, rh'c.yI-!B, xr;qo xQ;YIw: WTT Numbers 16:1
`!beWar> ynEB. tl,P-, !B, !Aaw> ba'ylia/ ynEB. ~r'ybia]w: !t'd'w>
~yVimix] laer'f.y-I ynEB.mi ~yvin"a]w: hv,mo ynEp.li WmquY"w: 2
`~ve-yven>a; d[eAm yaerIq. hd'[e yaeyfin> ~yIt'am'W
~k,l-' br; ~h,lea] Wrm.aYOw: !roh]a-; l[;w> hv,m-o l[; Wlh]Q'YIw: 3
[;WDm;W hw"hy> ~k'Atb.W ~yvidoq. ~L'Ku hd'[eh-' lk' yKi
`hw"hy> lh;q.-l[; WaF.n:t.Ti
`wyn"P-' l[; lPoYIw: hv,mo [m;v.YIw: 4
[d;yOw> rq,Bo rmoale Atd'[-] lK'-la,w> xr;q-o la, rBed;y>w: 5
taew> wyl'ae byrIq.hiw> vAdQ'h-; ta,w> Al-rv,a-] ta, hw"hy>
`wyl'ae byrIq.y: AB-rx;b.yI rv,a]
`Atd'[-] lk'w> xr;qo tATx.m; ~k,l-' Wxq. Wf[] tazO 6
rx'm' hw"hy> ynEp.li tr,joq. !h,yle[] Wmyfiw> vae !heb' Wnt.W 7

pak bude: ten muž, koho si vyvolí Hospodin, jest posvátným; mnoho si
[žádáte], synové Levího.
8 I pravil Mojžíš Korachovi: slyšte přece, synové Levího!
9 je vám [to] málo, že Bůh Jisraele oddělil vás z obce Jisraele a přivedl
vás k sobě, abyste konali službu v příbytku Hospodinově a abyste stáli
před obcí, abyste jí sloužili?
10 A přivedl [k sobě] tebe a všecky bratry tvé, syny Levího, s tebou - tu
žádáte také kněžství?
11 Proto - - - - ty a celá obec tvá, kteří [jste] se shromáždili proti
Hospodinovi! Aharon však - čím jest on, že reptáte proti němu?
12 A Mojžíš poslal a dal zavolati Datana a Abírama, syny Elijabovy; oni
však řekli: nepůjdeme nahoru.
13 Je-li málo, že jsi vyvedl nás ze země oplývající mlékem a medem,
abys nás nechal pomříti na poušti, že chceš státi se také panovníkem nad
námi?
14 Ani neuvedl jsi nás do země oplývající mlékem a medem, ani nedal
jsi nám pole a vinici ve vlastnictví. Chceš-li těmto lidem [nám] vyloupali
oči? Nepřijdeme!
15 A velmi mrzelo Mojžíše a řekl Hospodinovi: nenakloň se [přízní] k
oběti jejich. Ani jednoho osla nevzal jsem od nich a ani jednomu z nich
neučinil jsem zlého.
16 I řekl Mojžíš Korachovi: Ty a celá tvoje obec, buďte před
Hospodinem, ty a oni a Aharon, zítra.
17 A vezměte každý svou kadidelnici, a dejte na ně kadidlo a přineste,
každý svou kadidelnici před Hospodina, dvě stě padesát kadidelnic, a
[také] ty a Aharon, každý svou kadidelnici.
18 Tu vzali, každý svou kadidelnici, a dali na ně oheň a položili na ně
kadidlo a postavili se ku vchodu do stanu úmluvy, a také Mojžíš a
Aharon.
19 A Korach shromáždil proti nim celou obec ke vchodu do stanu
úmluvy a zjevila se velebnost Hospodinova celé obci.

~k,l-' br; vAdQ'h; aWh hw"hy> rx;b.y-I rv,a] vyaih' hy"h'w>
`ywIle ynEB.
`ywIle ynEB. an"-W[m.vi xr;q-o la, hv,mo rm,aYOw: 8
td;[]me ~k,t.a, laer'f.yI yhel{a/ lyDIb.hi-yKi ~K,mi j[;m.h; 9
!K;v.mi td;bo[-] ta, dbo[]l; wyl'ae ~k,t.a, byrIq.h;l. laer'f.yI
`~t'r>v'l. hd'[eh' ynEp.li dmo[]l;w> hw"hy>
~T,v.Q;biW %T'ai ywIl-e ynEb. ^yx,a-; lK'-ta,w> ^t.ao breq.Y:w: 10
`hN"huK-. ~G:
!roh]a;w> hw"hy>-l[; ~ydI['NOh; ^t.d'[-] lk'w> hT'a; !kel' 11
`wyl'[' ÎWnyLit;Ð ¿WnALtiÀ yKi aWh-hm;
ba'ylia/ ynEB. ~r'ybia]l;w> !t'd'l. aroq.li hv,mo xl;v.YIw: 12
`hl,[]n: al{ Wrm.aYOw:
Wnteymih]l; vb;d>W bl'x' tb;z" #r,a,me Wnt'yli[/h, yKi j[;m.h; 13
`rreT'f.hi-~G: Wnyle[' rreT'f.t-i yKi rB'd>MiB;
Wnt'aoybih] vb;d>W bl'x' tb;z" #r,a-, la, al{ @a; 14
rQen:T. ~heh' ~yvin"a]h' ynEy[eh; ~r,k'w" hd,f' tl;x]n: Wnl'-!T,Tiw:
`hl,[]n: al{
!p,T-e la; hw"hy>-la, rm,aYOw: daom. hv,mol. rx;YIw: 15
yti[oreh] al{w> ytiaf'n" ~h,me dx'a, rAmx] al{ ~t'x'n>m-i la,
`~h,me dx;a-; ta,
ynEp.li Wyh/ ^t.d'[-] lk'w> hT'a; xr;q-o la, hv,mo rm,aYOw: 16
`rx'm' !roh]a;w> ~hew" hT'a; hw"hy>
~T,b.r;q.hiw> tr,joq. ~h,yle[] ~T,t;n>W AtT'x.m; vyai Wxq.W 17
hT'a;w> tTox.m; ~yIt;am'W ~yVimix] AtT'x.m; vyai hw"hy> ynEp.li
`AtT'x.m; vyai !roh]a;w>
~h,yle[] WmyfiY"w: vae ~h,yle[] WnT.YIw: AtT'x.m; vyai Wxq.YIw: 18
`!roh]a;w> hv,moW d[eAm lh,ao xt;P, Wdm.[;Y:w: tr,joq.
lh,ao xt;P-, la, hd'[eh-' lK'-ta, xr;qo ~h,yle[] lheq.Y:w: 19
@ `hd'[eh-' lK'-la, hw"hy>-dAbk. ar'YEw: d[eAm

úmluvy a zjevila se velebnost Hospodinova celé obci.
20 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k Aharonovi řka:
21 Oddělte se od této obce, a zničím je okamžitě.
22 Tu padli na tvář svou a řekli: Všemohoucí, Bože duchů všech těl!
Jeden muž hřeší a na celou obec se rozhněváš?
23 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
24 Mluv k obci a řekni: Vzdalte se z okolí příbytku Koracha, Datana a
Abirama.
25 A vstal Mojžíš a šel k Datanovi a Abiramovi a šli za ním starší
Jisraele.
26 I mluvil k obci řka: ustupte od stanů těchto zlých mužů a nedotýkejte
se ničeho, co jim patří, abyste nebyli zničeni pro všechny hříchy jejich.
27 I vzdálili se od příbytku Koracha, Datana a Abirama kolkolem, a
Datan a Abiram vyšli a stáli u vchodu svých stanů se svými ženami, syny
a dětmi.
28 Tu pravil Mojžíš: po tomto poznáte, že Hospodin mě poslal, abych
vykonal všechny tyto skutky, že ne [stalo se] dle mého srdce:
29 Zemrou-li tito jako všichni lidé mrou, a bude-li osud všech lidí jim
přisouzen: neposlal mne Hospodin.
30 Stvoří-li však Hospodin [nové] stvoření, že otevře země ústa svá a
pohltí je a vše, co jim patří, a sestoupí-li za živa do hrobu; pak poznáte,
že tito muži rouhali se Hospodinu.
31 I stalo se, když domluvil všechna tato slova, rozštěpila se půda, která
byla pod nimi,
32 a země otevřela ústa svá a pohltila je a domy jejich a všechny lidi,
kteří náleželi Korachovi, a všechen majetek.
33 A sklesli oni a vše, co jim patřilo, za živa do hrobu, a přikryla je země
a zmizeli ze shromáždění.
34 A všichni Jisraelité, kteří byli kolem nich, utíkali při křiku jejich,
neboť pravili, aby nepohltila země [také] nás.

`rmoale !roh]a-; la,w> hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 20
`[g:r'K. ~t'ao hL,k;a;w: taZOh; hd'[eh' %ATmi Wld>B'hi 21
txoWrh' yhel{a/ lae Wrm.aYOw: ~h,ynEP-. l[; WlP.YIw: 22
@ `@coq.Ti hd'[eh-' lK' l[;w> aj'x/y< dx'a, vyaih' rf'B-' lk'l.
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 23
xr;q-o !K;v.mil. bybiS'mi Wl['he rmoale hd'[eh-' la, rBeD; 24
`~r'ybia]w: !t'D'
wyr'x]a; Wkl.YEw: ~r'ybia]w: !t'D-' la, %l,YEw: hv,mo ~q'Y"w: 25
`laer'f.yI ynEq.zI
yleh\a' l[;me an" WrWs rmoale hd'[eh-' la, rBed;y>w: 26
~h,l' rv,a-] lk'B. W[G>T-i la;w> hL,aeh' ~y[iv'r>h' ~yvin"a]h'
`~t'aJox-; lk'B. WpS'T-i !P,
!t'd'w> bybiS'mi ~r'ybia]w: !t'D' xr,q-o !K;v.mi l[;me Wl['YEw: 27
~h,ynEb.W ~h,yven>W ~h,yleh\a' xt;P, ~ybiC'nI Wac.y" ~r'ybia]w:
`~P'j;w>
tAf[]l; ynIx;l'v. hw"hy>-yKi !W[d>Te tazOB. hv,mo rm,aYOw: 28
`yBiLimi al{-yKi hL,aeh' ~yfi[]M;h;-lK' tae
~d'a'h-' lK' tD;qup.W hL,ae !Wtmuy> ~d'a'h-' lK' tAmK.-~ai 29
`ynIx'l'v. hw"hy> al{ ~h,yle[] dqeP'yI
h'yPi-ta, hm'd'a]h' ht'c.p'W hw"hy> ar'b.yI ha'yrIB-. ~aiw> 30
hl'aov. ~yYIx; Wdr>y"w> ~h,l' rv,a-] lK'-ta,w> ~t'ao h['l.b'W
`hw"hy>-ta, hL,aeh' ~yvin"a]h' Wca]nI yKi ~T,[.d;ywI
[q;B'Tiw: hL,aeh' ~yrIb'D>h-; lK' tae rBed;l. AtL{k;K. yhiy>w: 31
`~h,yTex.T; rv,a] hm'd'a]h'
~h,yTeB'-ta,w> ~t'ao [l;b.Tiw: h'yPi-ta, #r,a'h' xT;p.Tiw: 32
`vWkr]h-' lK' taew> xr;qlo . rv,a] ~d'a'h-' lK' taew>
sk;T.w: hl'aov. ~yYIx; ~h,l' rv,a-] lk'w> ~he Wdr>YEw: 33
`lh'Q'h; %ATmi Wdb.aYOw: #r,a'h' ~h,yle[]
Wrm.a' yKi ~l'qol. Wsn" ~h,yteboybis. rv,a] laer'f.y-I lk'w> 34

35 A oheň vyšel od Hospodina a strávil dvě stě padesát mužů, kteří
přinesli kadidlo.

Kapitola sedmnáctá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 řekni Elazarovi, synu Aharona, kněze, aby vyzvedl kadidel-nice z
požáru, a oheň rozmetej daleko, neboť jsou posvěcenými;
3 Kadidelnice těchto hříšníků [kteří zhřešili] na sobě, a ať udělají z nich
kované plechy za povlak pro oltář; neboť přinesli je před Hospodina,
[tím] staly se posvátnými a ať zůstanou synům Jisraele znamením.
4 I vzal Elazar, kněz, měděné kadidelnice, které přinesli spálení, a
rozkoval je za povlak pro oltář,
5 na památku pro syny Jisraele, aby se neblížil žádný cizí muž, jenž není
z potomstva Aharonova, aby obětoval kadidlo před Hospodinem, a aby
nebyl jako Korach a jeho obec, jak pověděl mu Hospodin Mojžíšem,
6 I reptala celá obec synů Jisraele druhého dne proti Mojžíšovi a proti
Aharonovi a pravila: vy jste usmrtili lid Hospodinův.
7 I bylo, když se shromáždila obec proti Mojžíšovi a proti Aharonovi,
obrátili se ke stanu úmluvy, a hle oblak přikryl jej, a zjevila se velebnost
Hospodinova.
8 A přišli Mojžíš a Aharon ke stanu úmluvy.
9 Tu pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
10 Vzdalte se od této obce a zničím je okamžitě. Tu padli na svou tvář.
11 I pravil Mojžíš Aharonovi: vezmi kadidelnici a dej na ni oheň s oltáře
a polož kadidlo a přines rychle k obci a zjednej jim smíření, neboť
vypukl hněv od Hospodina, začala [již] pohroma.
12 A vzal [je] Aharon, jak pravil Mojžíš, a běžel mezi lid, a hle, začala
pohroma v lidu, dal kadidlo [na ni] a zjednal lidu odpuštění.

`#r,a'h' Wn[el'b.T-i !P,
~yIt;am'W ~yVimix]h; tae lk;aTow: hw"hy> taeme ha'c.y" vaew> 35
@ `tr,joQ.h; ybeyrIq.m; vyai
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 17:1
tTox.M;h-; ta, ~rey"w> !heKoh; !roh]a-; !B, rz"['l.a-, la, rmoa/ 2
`Wvdeq' yKi ha'l.h-' hrez> vaeh-' ta,w> hp'reF.h; !yBemi
~t'ao Wf['w> ~t'vop.n:B. hL,aeh' ~yaiJ'x;h; tATx.m; tae 3
hw"hy>-ynEp.li ~buyrIq.hi-yKi x;Bez>Mil; yWPci ~yxip; y[eQurI
`laer'f.yI ynEb.li tAal. Wyh.yIw> WvD'q.YIw:
WbyrIq.hi rv,a] tv,xoN>h; tATx.m; tae !heKoh; rz"['l.a, xQ;YIw: 4
`x;Bez>Mil; yWPci ~W[Q.r;y>w: ~ypiruF.h;
rz" vyai br;q.yI-al{ rv,a] ![;m;l. laer'f.yI ynEb.li !ArK'zI 5
hw"hy> ynEp.li tr,joq. ryjiq.h;l. aWh !roh]a; [r;Z<mi al{ rv,a]
hv,m-o dy:B. hw"hy> rB,DI rv,a]K; Atd'[]k;w> xr;qok. hy<h.y-I al{w>
`Al
hv,m-o l[; tr'x\M'mi laer'f.y-I ynEB. td;[-] lK' WnL{YIw: 6
`hw"hy> ~[;-ta, ~T,mih] ~T,a; rmoale !roh]a-; l[;w>
Wnp.YIw: !roh]a-; l[;w> hv,m-o l[; hd'[eh' lheQ'hiB. yhiy>w: 7
`hw"hy> dAbK. ar'YEw: !n"['h, WhS'ki hNEhiw> d[eAm lh,a-o la,
@ `d[eAm lh,ao ynEP-. la, !roh]a;w> hv,mo aboY"w: 8
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 9
WlP.YIw: [g:r'K. ~t'ao hL,k;a]w: taZOh; hd'[eh' %ATmi WMrohe 10
`~h,ynEP-. l[;
h'yl,['-!t,w> hT'x.M;h-; ta, xq; !roh]a-; la, hv,mo rm,aYOw: 11
hd'[eh-' la, hr'hem. %leAhw> tr,joq. ~yfiw> x;Bez>Mih; l[;me vae
`@g<N"h; lxehe hw"hy> ynEp.Limi @c,Q,h; ac'y-" yKi ~h,yle[] rPek;w>
lh'Q'h; $AT-la, #r'Y"w: hv,mo rB,DI rv,a]K; !roh]a; xQ;YIw: 12

13 A stál mezi mrtvými a živými a přestala pohroma.
14 A bylo těch, kteří zemřeli pohromou, čtrnáct tisíc a sedm set, kromě
těch, kteří zemřeli ve příčině Korachově
15 A Aharon vrátil se k Mojžíšovi ku vchodu do stanu úmluvy a
pohroma přestala.
16 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
17 Mluv k synům Jisraele a vezmi od nich po jedné holi pro otcovský
dům, od všech knížat jejich pro dům otců jejich, dvanáct holí; jméno
každého napiš na hůl jeho.
18 A jméno Aharona napiš na hůl Levího, neboť jedna hůl [budiž] pro
náčelníka domu otců jejich.
19 A polož je ve stanu úmluvy před [schránku] svědectví, kde se vám
osvědčím.
20 I bude: hůl muže, kteréhož vyvolím, pokvete; a utiším reptání synů
Jisraele, kterýmiž reptají proti vám.
21 Tu mluvil Mojžíš ke synům Jisraele a dali mu všichni knížata jejich
po jedné holi za každého knížete domu otců jejich, dvanáct holí, a hůl
Aharona mezi holemi jejich.
22 A Mojžíš položil hole před Hospodina ve stanu svědectví.
23 I bylo druhého dne, když přišel Mojžíš ke stanu svědectví, hle, tu
kvetla hůl Aharonova z domu Levího, vypustila květ a vyháněla poupata
a [na ní] zrály mandle.
24 A Mojžíš vynesl všechny hole od Hospodina ku všem synům Jisraele;
viděli to a vzali, každý svou hůl.
25 I řekl Hospodin Mojžíšovi: polož zase hůl Aharonovu před [schránku]
svědectví k uschování, na [památné] znamení pro [syny] způrné, a udělej
konec s reptáním jejich přede mnou, aby nezemřeli.

rPek;y>w: tr,joQ.h;-ta, !TeYIw: ~['B' @g<N<h; lxehe hNEhiw>
`~['h-' l[;
`hp'GEM;h; rc;['Tew: ~yYIx;h; !ybeW ~ytiMeh-; !yBe dmo[]Y:w: 13
[b;v.W @l,a, rf'[' h['B'r>a; hp'GEM;B; ~ytiMeh; Wyh.YIw: 14
`xr;q-o rb;D>-l[; ~ytiMeh; db;L.mi tAame
hp'GEM;h;w> d[eAm lh,ao xt;P-, la, hv,m-o la, !roh]a; bv'Y"w: 15
@ `hr'c'[/n<
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 16
tybel. hJ,m; hJ,m; ~T'aime xq;w> laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 17
tAJm; rf'[' ~ynEv. ~t'boa] tybel. ~h,aeyfin-> lK' taeme ba'
`WhJem-; l[; bTok.Ti Amv.-ta, vyai
dx'a, hJ,m; yKi ywIle hJem-; l[; bTok.Ti !roh]a; ~ve taew> 18
`~t'Aba] tyBe varol.
~k,l' d[eW"ai rv,a] tWd[eh' ynEp.li d[eAm lh,aoB. ~T'x.N:hiw> 19
`hM'v'
ytiKovih]w: xr'p.yI WhJem; AB-rx;b.a, rv,a] vyaih' hy"h'w> 20
`~k,yle[] ~nIyLim; ~he rv,a] laer'f.yI ynEB. tANluT-. ta, yl;['me
wyl'ae WnT.YIw: laer'f.yI ynEB-. la, hv,mo rBed;y>w: 21
dx'a, ayfin"l. hJ,m; dx'a, ayfin"l. hJ,m; ~h,yaeyfin-> lK'
%AtB. !roh]a; hJem;W tAJm; rf'[' ~ynEv. ~t'boa] tybel.
`~t'AJm;
`tdu[eh' lh,aoB. hw"hy> ynEp.li tJoM;h-; ta, hv,mo xN:Y:w: 22
hNEhiw> tWd[eh' lh,a-o la, hv,mo aboY"w: tr'x\M'mi yhiy>w: 23
lmog>YIw: #yci #ceY"w: xr;p, aceYOw: ywIle tybel. !roh]a-; hJem; xr;P'
`~ydIqev.
ynEB-. lK'-la, hw"hy> ynEp.Limi tJoM;h-; lK'-ta, hv,mo aceYOw: 24
s `WhJem; vyai Wxq.YIw: War>YIw: laer'f.yI
ynEp.li !roh]a; hJem-; ta, bveh' hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 25
~t'NOWlT. lk;t.W yrIm-, ynEb.li tAal. tr,m,v.mil. tWd[eh'

26 A Mojžíš učinil, jak Hospodin mu přikázal, tak učinil.
27 I pravili synové Jisraele řkouce: hle, hyneme, jsme ztraceni, všichni
jsme ztraceni.
28 Každý, kdo se přibližuje ke příbytku Hospodina, zemře, zda máme
úplně hynouti?

Kapitola osmnáctá
1 I pravil Hospodin Aharonovi: Ty a synové tvoji a dům otce tvého s
tebou budete pykati za provinění proti svatyni, a ty a synové tvoji s tebou
budete pykati za provinění proti svému kněžství.
2 A také bratry své, kmen Levího, kmen otce svého, přiveď s sebou, ať
se přidružují k tobě a obsluhují tě, [kdežto] ty a tvoji synové s tebou jste
před stanem svědectví.
3 Ať dbají služby tvé a služby celého stanu, avšak k nářadí posvátnému
ani k oltáři ať se nepřibližují, aby nezemřeli, ani oni ani vy.
4 Ať se přidružují k tobě a ať zachovávají dozor nad stanem úmluvy při
veškeré službě stanu, ale cizí ať nepřibližuje se k vám.
5 Zachovávejte dozor nad svatyní a dozor nad oltářem, aby nebylo zase
hněvu na syny Jisraele.
6 Já, hle, vybral jsem bratry vaše, levity, ze středu synu Jisraele; vám
jako dar dáni [posvěceni] Hospodinovi, aby konali službu při stanu
úmluvy.
7 Ty však a tvoji synové s tebou zachovávejte svůj kněžský úřad ve
všech věcech oltáře a uvnitř za oponou konejte službu; jako službu daru
dávám vám kněžský úřad váš, ale cizí, jenž se přibližuje, zemře.
8 I pravil Hospodin Aharonovi: A já, hle, odevzdal jsem ti dozor nad
dávkami [mně věnovanými], ze všeho zasvěceného synů Jisraele dal
jsem je ti a synům tvým [jako dar] za pomazání jako věčný podíl.
9 To bude patřiti tobě za svatosvatých [obětí] z ohně: každá jejich oběť
ze všech moučných obětí jejich a ze všech jejich obětí za hřích a ze
všech obětí jejich za provinění, které mně splatí, jako svatosvatá [patři]
tobě a synům tvým.

`Wtmuy" al{w> yl;['me
s `hf'[' !Ke Atao hw"hy> hW"ci rv,a]K; hv,mo f[;Y:w: 26
Wnd>b;a' Wn[.w:G" !he rmoale hv,m-o la, laer'f.yI ynEB. Wrm.aYOw: 27
`Wnd>b;a' WnL'Ku
Wnm.T; ~aih; tWmy" hw"hy> !K;v.m-i la, breQ'h; breQ'h; lKo 28
s `[;wOg>li
^yn<b'W hT'a; !roh]a-; la, hw"hy> rm,aYOw: WTT Numbers 18:1
^yn<b'W hT'a;w> vD'q.Mih; !wO[-] ta, Waf.Ti %T'ai ^ybia-' tybeW
`~k,t.N:huK. !wO[-] ta, Waf.Ti %T'ai
%T'ai breq.h; ^ybia' jb,ve ywIle hJem; ^yx,a-; ta, ~g:w> 2
lh,ao ynEp.li %T'ai ^yn<b'W hT'a;w> ^Wtr>v'ywI ^yl,[' WwL'yIw>
`tdu[eh'
yleK.-la, %a; lh,aoh-' lK' tr,m,v.miW ^T.r>m;v.mi Wrm.v'w> 3
~he-~g: Wtmuy-" al{w> Wbr'q.yI al{ x;Bez>Mih-; la,w> vd,Qoh;
`~T,a-; ~G:
lkol. d[eAm lh,ao tr,m,v.m-i ta, Wrm.v'w> ^yl,[' Wwl.nIw> 4
`~k,ylea] br;q.y-I al{ rz"w> lh,aoh' td;bo[]
x;Bez>Mih; tr,m,v.mi taew> vd,Qoh; tr,m,v.mi tae ~T,r>m;v.W 5
`laer'f.yI ynEB-. l[; @c,q, dA[ hy<h.y-I al{w>
ynEB. %ATmi ~YIwIl.h; ~k,yxea-] ta, yTix.q;l' hNEhi ynIa]w: 6
td;bo[-] ta, dbo[]l; hw"hyl; ~ynItun> hn"T'm; ~k,l' laer'f.yI
`d[eAm lh,ao
rb;D>-lk'l. ~k,t.N:huK-. ta, Wrm.v.Ti ^T.ai ^yn<b'W hT'a;w> 7
!Tea, hn"T'm; td;bo[] ~T,d>b;[]w: tk,roP'l; tyBemil.W x;Bez>Mih;
s `tm'Wy breQ'h; rZ"h;w> ~k,t.N:huK-. ta,
^l. yTit;n" hNEhi ynIa]w: !roh]a-; la, hw"hy> rBed;y>w: 8
^l. laer'f.yI-ynEb. yved>q-' lk'l. yt'moWrT. tr,m,v.m-i ta,

ze všech moučných obětí jejich a ze všech jejich obětí za hřích a ze
všech obětí jejich za provinění, které mně splatí, jako svatosvatá [patři]
tobě a synům tvým.
10 Na svatém místě [v nádvoří] máš to jísti, každý mužský [kněz] smí to
jísti, svatým ti to buď.
11 A to bude tvoje jako dávka jejich daru ze všech máváním
[věnovaných] obětí synů Jisraelských; dal jsem je ti a synům tvým a
dcerám tvým s tebou jako věčný podíl; každý čistý v domě tvém smí to
jísti:
12 Všecko nejlepší oleje a všecko nejlepší moštu a obilí, první dar jejich,
který dají Hospodinu, dal jsem tobě.
13 Prvotina všeho, co jest v zemi jejich, co přinesou Hospodinu, bude
tobě [patřiti], každý čistý v domě tvém smí to jísti.
14 Každá klatbou [stížená věc] v Jisraeli bude tvoje.
15 Vše, co otevírá mateřské lůno u všech živočichů, které přinášejí
Hospodinu, ať je to člověk nebo dobytče, bude tvoje; ale vykoupiti musíš
prvorozeného člověka a prvorozené nečistého dobytčete máš vykoupiti.
16 A výkupné jeho [za dítě] jeden měsíc staré dáš podle svého ocenění
pět stříbrných šekelů na váze svatyně, 20 gera [zrn] má [šekel].
17 Avšak prvorozence krávy nebo prvorozence ovce nebo prvorozence
kozy nevykoupíš, svatými jsou; krev jejich vykropíš na oltář a tuk jejich
spálíš jako zápalnou oběť
k vůni příjemné Hospodinovi.
18 Ale maso jejich má tobě patřiti, jako hrudí [oběti] máváním
[obětované] a jako pravé plece bude tobě patřiti.
19 Všechny dávky posvátné, které odvádějí synové Jisraele Hospodinu,
dal jsem tobě a synům tvým a dcerám tvým s tebou jako věčný podíl.
Smlouva věčné soli [platnosti] jest to před Hospodinem tobě a potomstvu
tvému s tebou.
20 I pravil Hospodin Aharonovi: V jejich zemi nedostaneš dědičného
majetku a nebudeš míti podílu mezi nimi; já jsem úděl tvůj a dědičný
majetek tvůj mezi syny Jisraele.

`~l'A[-qx'l. ^yn<b'l.W hx'v.m'l. ~yTit;n>
~n"B'r>q-' lK' vaeh-' !mi ~yvid'Q\h; vd,Qomi ^l. hy<h.yI-hz< 9
Wbyviy" rv,a] ~m'v'a-] lk'l.W ~t'aJ'x-; lk'l.W ~t'x'n>m-i lk'l.
`^yn<b'l.W aWh ^l. ~yvid'q' vd,qo yli
vd,qo Atao lk;ayO rk'z-" lK' WNl,k]aTo ~yvid'Q\h; vd,qoB. 10
`%L'-hy<h.yI
^l. laer'fy. I ynEB. tpoWnT.-lk'l. ~n"T'm; tm;WrT. ^L.-hz<w> 11
rAhj'-lK' ~l'A[-qx'l. ^T.ai ^yt,nOb.liw> ^yn<b'l.W ~yTit;n>
`Atao lk;ayO ^t.ybeB.
~t'yviare !g"d'w> vAryTi bl,x-e lk'w> rh'c.yI bl,xe lKo 12
`~yTit;n> ^l. hw"hyl; WnT.y-I rv,a]
^l. hw"hyl; Waybiy"-rv,a] ~c'r>a;B. rv,a-] lK' yreWKBi 13
`WNl,k]ayO ^t.ybeB. rAhj'-lK' hy<h.yI
`hy<h.yI ^l. laer'f.yIB. ~r,xe-lK' 14
~d'a'B' hw"hyl; WbyrIq.y-: rv,a] rf'B-' lk'l. ~x,r, rj,P,-lK' 15
~d'a'h' rAkB. tae hD,p.ti hdoP' %a; %L'-hy<h.yI hm'heB.b;W
`hD,p.Ti ha'meJ.h; hm'heB.h;-rAkB. taew>
tv,mex] @s,K, ^K.r>[,B. hD,p.Ti vd,x-o !B,mi wy"Wdp.W 16
`aWh hr'GE ~yrIf.[, vd,Qoh; lq,v,B. ~yliq'v.
al{ z[e rAkb.-Aa bf,K, rAkb.-Aa rAv-rAkB. %a; 17
x;Bez>Mih-; l[; qroz>Ti ~m'D-' ta, ~he vd,qo hD,p.ti
`hw"hyl; x;xoynI x;yrel. hV,ai ryjiq.T; ~B'l.x-, ta,w>
^l. !ymiY"h; qAvk.W hp'WnT.h; hzEx]K; %L'-hy<h.yI ~r'f'b.W 18
`hy<h.yI
hw"hyl; laer'f.yI-ynEb. WmyrIy" rv,a] ~yvid'Q\h; tmoWrT. lKo 19
tyrIB. ~l'A[-qx'l. ^T.ai ^yt,nOb.liw> ^yn<b'l.W ^l. yTit;n"
`%T'ai ^[]r>z:l.W ^l. hw"hy> ynEp.li awhi ~l'A[ xl;m,
ql,xew> lx'n>ti al{ ~c'r>a;B. !roh]a-; la, hw"hy> rm,aYOw: 20
ynEB. %AtB. ^t.l'x]n:w> ^q.l.x, ynIa] ~k'AtB. ^l. hy<h.y-I al{

majetek tvůj mezi syny Jisraele.
21 Synům Levího však hle, dal jsem všechen desátek v dědičný majetek
v náhradu za službu, kterou konají při službě stanu úmluvy.
22 A ať se synové Jisraele více nepřibližují k stanu úmluvy, aby neuvalili
[na sebe] hřích a nezemřeli.
23 Ať koná levita sám službu stanu úmluvy a oni budou pykati za své
provinění; jest to věčný zákon pro vaše pokolení, a mezi syny
Jisraelskými nedostanou dědičného majetku.
24 Neboť desátek synů Jisraele, který odváděti mají Hospodinu jako
dávku, dal jsem levitům jako dědičný majetek. Proto pravil jsem: Mezi
syny Jisraele nedostanete dědičného majetku.
25 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
26 K levitům však mluv a řekni jim: Vezmete-li od synu Jisraelských
desátek, který dal jsem vám od nich jako váš dědičný majetek, oddělte
od něho dávku Hospodinovu, desátek z desátku.
27 A bude vám přičítána vaše dávka jako [dávka] obilí z mlatu a jako
přebytek [vína] z lisu.
28 Tak máte také vy odděliti dávku Hospodinovu od všech svých
desátků, které obdržíte od synů Jisraelských, a dejte z toho dávku
Hospodinovu Aharonovi knězi.
29 Ze všech darů [vám daných] máte odděliti všechnu dávku Hospodinu,
z veškeré nejlepší části její, jako posvěcený [dar] její.
30 A řekni jim: Když oddělíte nejlepší část její [dávky], bude levitům
přičítána jako výtěžek mlatu a jako výtěžek lisu.
31 A smíte ji jísti na každém místě, vy a vaše rodina, neboť odměna jest
to vám, odplata za vaši službu ve stanu úmluvy.
32 A neuvalíte na sebe hřích, když oddělíte nejlepší část [jako desátek] a
neznesvěcujte svátostí synů Jisraelských, abyste [pro to] nezemřeli.

s `laer'f.yI
hl'x]n:l. laer'f.yIB. rfe[]m-; lK' yTit;n" hNEhi ywIle ynEb.liw> 21
`d[eAm lh,ao td;bo[-] ta, ~ydIb.[o ~he-rv,a] ~t'd'bo[] @l,xe
tafel' d[eAm lh,a-o la, laer'f.yI ynEB. dA[ Wbr>q.y-I al{w> 22
`tWml' aj.xe
Waf.yI ~hew> d[eAm lh,ao td;bo[-] ta, aWh ywILeh; db;['w> 23
al{ laer'f.yI ynEB. %Atb.W ~k,yterodol. ~l'A[ tQ;xu ~n"wO[]
`hl'x]n: Wlx]n>yI
hm'WrT. hw"hyl; WmyrIy" rv,a] laer'f.yI-ynEB. rf;[.m-; ta, yKi 24
ynEB. %AtB. ~h,l' yTir>m;a' !Ke-l[; hl'x]n:l. ~YIwIl.l; yTit;n"
@ `hl'x]n: Wlx]n>yI al{ laer'f.yI
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 25
taeme Wxq.t-i yKi ~h,lea] T'r>m;a'w> rBed;T. ~YIwIl.h-; la,w> 26
~T'ami e ~k,l' yTit;n" rv,a] rfe[]M;h-; ta, laer'f.y-I ynEB.
rfe[]m; hw"hy> tm;WrT. WNM,mi ~t,moreh]w: ~k,t.l;x]n:B.
`rfe[]M;h-; !mi
ha'lem.k;w> !r,GOh-; !mi !g"D'K; ~k,t.m;WrT. ~k,l' bv;x.n<w> 27
`bq,Y"h-; !mi
~k,yterof.[.m; lKomi hw"hy> tm;WrT. ~T,a-; ~g: WmyrIT' !Ke 28
tm;WrT.-ta, WNM,mi ~T,t;n>W laer'f.yI ynEB. taeme Wxq.Ti rv,a]
`!heKoh; !roh]a;l. hw"hy>
hw"hy> tm;WrT.-lK' tae WmyrIT' ~k,ytenOT.m; lKomi 29
`WNM,mi AvD>q.m-i ta, ABl.x-, lK'mi
bv;x.n<w> WNM,mi ABl.x-, ta, ~k,m.yrIh]B; ~h,lea] T'r>m;a'w> 30
`bq,y" ta;Wbt.kiw> !r,GO ta;Wbt.Ki ~YIwIl.l;
rk'f'-yKi ~k,t.ybeW ~T,a; ~Aqm'-lk'B. Atao ~T,l.k;a]w: 31
`d[eAm lh,aoB. ~k,t.d;bo[] @l,xe ~k,l' aWh
WNM,mi ABl.x-, ta, ~k,m.yrIh]B; aj.xe wyl'[' Waf.t-i al{w> 32
@ `WtWmt' al{w> WlL.x;t. al{ laer'f.y-I ynEb. yved>q-' ta,w>

Kapitola devatenáctá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi a Aharonovi řka:
2 Toto jest Ustanovení učení, které přikázal Hospodin řka: Mluv k
synům Jisraelským, aby vzali [a přivedli] ti červenou, bezvadnou krávu,
na které není vady, na kterou nebylo vloženo jho.
3 A dejte ji Elazarovi knězi, aby ji vyvedl ven za táborem a [kněz]
zařízne ji před ním.
4 A vezme Elazar kněz z krve její prstem svým a pokropí krví její
směrem k přední části stanu úmluvy sedmkrát.
5 A spálí [kněz] krávu před očima jeho: kůži její a maso její a krev její s
lejnem jejím ať spálí.
6 A vezme kněz dříví cedrové a yzop a bavlnu karmazínové [barvy] a
hodí do požáru krávy.
7 A vypere kněz svá roucha a umyje tělo své ve vodě a potom smí vejíti
do tábora, ale nečistým zůstane kněz až do večera.
8 A také ten, jenž ji spaluje, vypere roucha svá ve vodě a umyje tělo své
ve vodě a zůstane nečistým do večera.
9 A sebere čistý muž popel krávy a uloží jej za táborem na čistém místě a
bude obci synů Jisraelských k uschování pro vodu očištění, jest to oběť
za hřích.
10 A vypere ten, který sebral popel krávy, roucha svá a zůstane nečistým
až do večera; a bude to synům Jisraelským a cizinci, jenž přebývá mezi
nimi, zákonem věčným.
11 Kdo se dotkne mrtvoly kterékoli lidské osoby, jest nečistým sedm
dnů.
12 Ať očistí se touto [vodou] dne třetího a dne sedmého, pak bude čistý;
jestliže však neočistil se dne třetího a dne sedmého, nebude čistý.
13 Každý, kdo se dotkne mrtvoly lidské osoby, která zemřela, a neočistil
se, znečišťuje příbytek Hospodinův; a ona osoba bude vyhlazena z
Jisraele, neboť vodou očistnou nebyl pokropen, zůstane nečistým, ještě

!roh]a-; la,w> hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 19:1
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~yIM'B; Arf'B. #x;r'w> ~yIM;B; wyd'g"B. sBek;y> Ht'ao @reFoh;w> 8
`br,['h-' d[; amej'w>
#Wxmi x;yNIhiw> hr'P'h; rp,ae tae rAhj' vyai @s;a'w> 9
laer'f.yI-ynEB. td;[]l; ht'y>h'w> rAhj' ~Aqm'B. hn<x]M;l;
`awhi taJ'x; hD'nI ymel. tr,m,v.mil.
amej'w> wyd'g"B-. ta, hr'P'h; rp,a-e ta, @seaoh' sB,kiw> 10
~k'AtB. rG"h; rGEl;w> laer'f.yI ynEb.li ht'y>h'w> br,['h-' d[;
`~l'A[ tQ;xul.
`~ymiy" t[;b.vi amej'w> ~d'a' vp,n-< lk'l. tmeB. [;gENOh; 11
rh'j.yI y[iybiV.h; ~AYb;W yviyliV.h; ~AYB; Ab-aJ'x;t.yI aWh 12
al{ y[iybiV.h; ~AYb;W yviyliV.h; ~AYB; aJ'x;t.yI al{-~aiw>
`rh'j.yI
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se, znečišťuje příbytek Hospodinův; a ona osoba bude vyhlazena z
Jisraele, neboť vodou očistnou nebyl pokropen, zůstane nečistým, ještě
zůstane na něm nečistota jeho.
14 To jest učení: Zemře-li člověk ve stanu, bude vše, co vchází do stanu,
a vše, co jest ve stanu, nečistým sedm dnů.
15 A každá otevřená nádoba, na které není víko připevněné, jest nečistá.
16 A vše, co se dotkne na povrchu pole mečem zabitého, nebo
zemřelého, nebo kosti člověka, nebo hrobu, bude nečistým sedm dnů.
17 Ať vezmou pro nečistého z popele spálené oběti za hřích a ať dá
[nalijí] na něho živou vodu do nádoby.
18 Ať vezme čistý muž izop a namočí jej do vody a pokropí jí stan a
všechny nádoby a osoby, které byly tam, a toho, jenž se dotkl kosti nebo
zabitého nebo zemřelého nebo hrobu.
19 A pokropí čistý nečistého dne třetího a dne sedmého, a očistí ho dne
sedmého a vypere šaty své a vykoupá se ve vodě a bude čistý na večer.
20 Kdo však bude nečistým a neočistil se, tato osoba bude vyhlazena z
obce, neboť znečistil svatyni Hospodinovu, voda očištění nebyla vylita
na něho, nečistým jest.
21 Budiž jim zákonem věčným. A kdo kropí vodou očištění, ať vypere
šaty své, a kdo se dotkne vody očištění, bude nečistým až do večera.
22 A vše, čehož se dotkne nečistý, bude nečistým, a osoba, která se [ho]
dotkne, bude nečistou až do večera.
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@ `br,['h-' d[;

Kapitola dvacátá
1 I přišli synové Jisraelští, celá obec na poušť Cin, prvního měsíce a lid
usadil se v Kadeš, a zemřela tam Mirjam a byla tam pochována.
2 A obec neměla vody, a shromáždili se proti Mojžíšovi a proti
Aharonovi.

!ci-rB;d>mi hd'[eh-' lK' laer'f.yI-ynEb. WaboY"w: WTT Numbers 20:1
~y"r>mi ~v' tm'T'w: vdeq'B. ~['h' bv,YEw: !AvarIh' vd,xoB;
`~v' rbeQ'Tiw:

3 A lid se hádal s Mojžíšem a řekli: Kéž bychom byli zahynuli, když
zahynuli naši bratři před Hospodinem!
4 A proč jste přivedli shromáždění Hospodinovo na tuto poušť, abychom
tam zemřeli, my a dobytek náš.
5 A proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na toto zlé místo?
Není to místo setby a fíků a vína a granátových jablek - ani vody není k
pití.
6 I šli Mojžíš a Aharon pryč od shromáždění ke vchodu do stanu úmluvy
a padli na tvář svou. Tu zjevila se jim velebnost Hospodinova.
7 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
8 Vezmi hůl a shromáždi obec, ty a Aharon, bratr tvůj, a mluvte ke skále
před očima jejich, aby vydala svou vodu a vyvedeš jim vodu ze skály a
dáš píti obci a jejímu dobytku.
9 A vzal Mojžíš hůl [od jejího místa] před Hospodinem, jak mu přikázal.
10 I shromáždili Mojžíš a Aharon obec před skalou a [Mojžíš] řekl jim:
Slyšte, vzpurní! Zda z této skály vyvedeme vám vodu?
11 I zdvihl Mojžíš ruku svou a udeřil do skály se svou holí dvakrát a
vyprýštilo se mnoho vody a pila obec a [pil] její dobytek.
12 Tu pravil Hospodin Mojžíšovi a Aharonovi: Poněvadž nedůvěřovali
jste ve mne, abyste mne posvětili před očima synů Jisraelských, proto
nepřivedete tuto obce do země, kterou jsem dal jim.
13 Toto jsou "vody sváru", kde se svářili synové Jisraelští s Hospodinem
a byl posvěcen mezi nimi.
14 I poslal Mojžíš posly z Kádeš ke králi Edomskému: Tak praví Jisrael,
bratr tvůj: ty znáš veškerou svízel, která nás potkala:
15 Sestoupili naši otcové do Egypta a sídlili jsme v Egyptě po dlouhý čas
a Egypťané zle učinili nám a otcům našim.
16 Tu křičeli jsme k Hospodinovi a slyšel hlas náš a poslal posla a
vyvedl nás z Egypta, a hle, jsme v Kadeš, městě to na hranicích tvého
území.
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území.
17 Chtěli bychom projíti zemí tvou, neprotáhneme přes pole a vinice a
nebudeme píti vody ze studně; cestou královskou [veřejnou] půjdeme,
nebudeme se uchylovati ani vpravo ani vlevo, dokud neprošli jsme
uzemím tvým.
18 Tu vzkázal mu Edom: Neprotáhneš územím mým, jinak bych vytáhl
mečem proti tobě.
19 Vzkázali mu synové Jisraelští: Po silnici potáhneme nahoru, a
budeme-li píti tvou vodu, já nebo můj dobytek, dám její kupní cenu, nic
jiného [nežádáme], jen pěšky chtěl bych projíti.
20 Tu vzkázal: Neprojdeš! Edom vytáhl proti němu s četným lidem a
silnou mocí.
21 I zdráhal se Edom dovoliti Jisraeli průchod svým územím a Jisrael
odchýlil se od něho.
22 I odtáhli od Kádeš a přišli synové Jisraelští, celá obec, k hoře Hor.
23 Tu pravil Hospodin Mojžíšovi a Aharonovi u hory Hor na pomezí
země Edomské řka:
24 Aharon bude připojen k lidu svému, neboť nevejde do země, kterou
jsem dal synům Jisraelským, proto, že jste vzdorovali příkazu mému u
vody sváru.
25 Vezmi Aharona a Elazara, syna jeho, a veď je na horu Hor.
26 A svlékni s Aharona roucha jeho a oblec v ně Elazara, syna jeho, a
Aharon bude shromážděn [k lidu svému] a zemře tam.
27 I učinil Mojžíš jak přikázal Hospodin a vstoupili na horu Hor před
očima celé obce.
28 A svlékl Mojžíš s Aharona roucha jeho a oblékl v ně Elazara, syna
jeho. I zemřel Aharon tam na vrcholu hory. Mojžíš a Elazar pak
sestoupili s hory.
29 A viděla celá obec, že skonal Aharon; a oplakával celý dům Jisraelský
Aharona třicet dnů.

`Wnyteboa]l;w> ~yIr;c.mi Wnl' W[reY"w:
WnaeciYOw: %a'l.m; xl;v.YIw: Wnleqo [m;v.YIw: hw"hy>-la, q[;c.NIw: 16
`^l,Wbg> hceq. ry[i vdeq'b. Wnx.n:a] hNEhiw> ~yIr'c.Mimi
al{w> ~r,k,b.W hd,f'B. rbo[]n: al{ ^c,r>a;b. aN"-hr'B.[.n: 17
!ymiy" hJ,nI al{ %lenE %l,M,h; %r,D, raeb. yme hT,v.nI
`^l,WbG> rbo[]n-: rv,a] d[; lwamof.W
aceae br,x,B-; !P, yBi rbo[]t; al{ ~Ada/ wyl'ae rm,aYOw: 18
`^t,ar'q.li
^ym,yme-~aiw> hl,[]n: hL'sim.B; laer'f.yI-ynEB. wyl'ae Wrm.aYOw: 19
yl;g>r;B. rb'D'-!yae qr; ~r'k.mi yTit;n"w> yn:q.miW ynIa] hT,v.nI
`hr'bo[/a,
dbeK' ~[;B. Atar'q.li ~Ada/ aceYEw: rbo[]t; al{ rm,aYOw: 20
`hq'z"x] dy"b.W
jYEw: Albug>Bi rbo[] laer'f.y-I ta, !ton> ~Ada/ !aem'y>w: 21
@ `wyl'['me laer'f.yI
`rh'h' rho hd'[eh'-lK' laer'f.yI-ynEb. WaboY"w: vdeQ'mi W[s.YIw: 22
rh'h' rhoB. !roh]a;-la,w> hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 23
`rmoale ~Ada/-#r,a, lWbG>-l[;
rv,a] #r,a'h-' la, aboy" al{ yKi wyM'[-; la, !roh]a; @sea'yE 24
ymel. yPi-ta, ~t,yrIm-. rv,a] l[; laer'f.yI ynEb.li yTit;n"
`hb'yrIm.
`rh'h' rho ~t'ao l[;h;w> AnB. rz"['l.a-, ta,w> !roh]a-; ta, xq; 25
rz"['l.a-, ta, ~T'v.B;l.hiw> wyd'g"B-. ta, !roh]a-; ta, jvep.h;w> 26
`~v' tmeW @sea'yE !roh]a;w> AnB.
rh'h' rho-la, Wl[]Y:w: hw"hy> hW"ci rv,a]K; hv,mo f[;Y:w: 27
`hd'[eh-' lK' ynEy[el.
~t'ao vBel.Y:w: wyd'g"B-. ta, !roh]a-; ta, hv,mo jvep.Y:w: 28
dr,YEw: rh'h' varoB. ~v' !roh]a; tm'Y"w: AnB. rz"['l.a-, ta,
`rh'h'-!mi rz"['l.a,w> hv,mo

Aharona třicet dnů.

Kapitola dvacátá první
1 Když uslyšel Kenaanský, král Arad/ský/, jenž sídlil na jihu, že přitáhl
Jisrael cestou ha-Atarim [vyzvědačů], bojoval proti Jisraeli a odvedl od
něho zajatce.
2 Tu slíbil Jisrael Hospodinu slib a pravil: Dáš-li tento lid do moci mé,
dám města jejich do klatby.
3 I vyslyšel Hospodin hlas Jisraelův a vydal [mu všanc] Kenaanské a
zničil je a města jejich, a nazval jméno místa Chorma [klatba].
4 I táhli od hory Hor cestou k moři rákosovému, aby obešli zemi Edom;
a lid stal se malomyslným na cestě.
5 A lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z
Egypta, abychom zemřeli na poušti? Neboť není tu chleba ani vody, a
hnusí se nám toto lehké [bídné] jídlo.
6 Tu pustil Hospodin proti lidu hady pálivé [jedovaté] a uštkli lid a
mnoho lidu zemřelo v Jisraeli.
7 Tu přisel lid k Mojžíšovi a pravili: Zhřešili jsme, že jsme mluvili proti
Hospodinovi a proti tobě, modli se k Hospodinu, aby odňal od nás hady.
A Mojžíš modlil se za lid.
8 A Hospodin pravil Mojžíšovi: Udělej si [obraz] hada a postav jej na tyč
a budiž: každý uštknutý dívej se na něho a zůstane na živu.
9 I udělal Mojžíš měděného hada a postavil jej na tyč, a stalo se: uštknul
- li had muže, díval se [tento] na měděného hada a zůstal na živu.
10 Potom táhli synové Jisraelští a utábořili se v Obot.
11 I odtáhli od Obot a utábořili se v Jjé ha-Abarim na poušti, která jest
před Moabem k východu slunce.
12 Odtud táhli a utábořili se u potoka Zered.
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`~h,yre['-ta, yTim.r;x]h;w> ydIy"B. hZ<h; ~['h-' ta,
~rex]Y:w: ynI[]n:K.h-; ta, !TeYIw: laer'f.yI lAqB. hw"hy> [m;v.YIw: 3
@ `hm'r>x' ~AqM'h-; ~ve ar'q.YIw: ~h,yre[-' ta,w> ~h,t.a,
~Ada/ #r,a-, ta, bbos.li @Ws-~y: %r,D, rh'h' rhome W[s.YIw: 4
`%r,D'B; ~['h-' vp,n< rc;q.Tiw:
~yIr;c.Mimi Wntuyli[/h, hm'l' hv,mob.W ~yhil{aBe ~['h' rBed;y>w: 5
hc'q' Wnvep.n:w> ~yIm; !yaew> ~x,l, !yae yKi rB'd>MiB; tWml'
`lqel{Q.h; ~x,L,B;
WkV.n:y>w: ~ypir'F.h; ~yvix'N>h; tae ~['B' hw"hy> xL;v;y>w: 6
`laer'f.YImi br'-~[; tm'Y"w: ~['h-' ta,
hw"hyb; Wnr>B;d-I yKi Wnaj'x' Wrm.aYOw: hv,m-o la, ~['h' aboY"w: 7
lLeP;t.YIw: vx'N"h-; ta, Wnyle['me rsey"w> hw"hy>-la, lLeP;t.hi %b'w"
`~['h' d[;B. hv,mo
Atao ~yfiw> @r'f' ^l. hfe[] hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 8
`yx'w" Atao ha'r'w> %WvN"h-; lK' hy"h'w> snE-l[;
%v;n-" ~ai hy"h'w> sNEh-; l[; Whmefiy>w: tv,xon> vx;n> hv,mo f[;Y:w: 9
`yx'w" tv,xoN>h; vx;n-> la, jyBihiw> vyai-ta, vx'N"h;
`tboaoB. Wnx]Y:w: laer'f.yI ynEB. W[s.YIw: 10
rv,a] rB'd>MiB; ~yrIb'[]h' yYE[iB. Wnx]Y:w: tboaome W[s.YIw: 11
`vm,V'h; xr;z>Mimi ba'Am ynEP-. l[;
`dr,z" lx;n:B. Wnx]Y:w: W[s'n" ~V'mi 12

13 Odtud táhli a utábořili se za Arnonem, který jest na poušti, který
vychází z území Ernorého, neboť Arnon [tvoří] hranice moabské mezi
Moabem a Emority.
14 Proto praví se v knize bojů Hospodinových: Vaheb ve Sufě a potoky
[které tvoří] Arnon.
15 A odtok potoků, který se táhne k sídlu Ar a opírá se o hranice
moabské.
16 A odtud [táhli] do Beér [studné], t. j. studně, o které pravil Hospodin
Mojžíšovi: Shromáždi lid a dám jim vodu.
17 Tehdy zpíval Jisrael tuto píseň: Vystup, studnice! Zapějte jí,
18 studnice, kterou kopali knížata, vyhrabali vznešení lidu žezlem, svými
holemi! A z pouště do Mátaný.
19 A z Mátaný do Nachaliélu a z Nachaliélu do Bamatu.
20 A z Bamatu do údolí, které jest v území Moabském, na návrší Pisgy, a
[které] hledí dolů na pustinu.
21 Tu poslal Jisrael posly k Sichonovi, králi Emoritů, a vzkázal [mu]:
22 Chtěl bych projíti zemí tvou, neuchýlíme se na pole ani na vinice,
nebudeme píti vody ze studně, půjdeme po cestě krále, až protáhneme
územím tvým.
23 Ale Sichon nedovolil Jisraeli, aby protáhl jeho územím, a Sichon
shromáždil všechen lid svůj a vytáhl proti Jisraeli na poušť, přišel do
Jahac a bojoval proti Jisraeli.
24 A porazil ho Jisrael ostřím meče a dobyl země jeho od Arnonu až k
Jaboku, až [k území] synů Amonských, neboť Až [pevné?] bylo území
synů Amonských.
25 I zabral Jisrael všechna tato města a usadil se Jisrael ve všech městech
Emorských, v Chešbonu a ve všech městečkách [osadách] jeho.
26 Neboť Chešbon byl [hradním] městem Sichona, krále Emorského; a
on bojoval proti dřívějšímu králi Moab-skérnu a odňal celou zemi jeho z
moci jeho až k Arnonu.

aceYOh; rB'd>MiB; rv,a] !Anr>a; rb,[eme Wnx]Y:w: W[s'n" ~V'mi 13
!ybeW ba'Am !yBe ba'Am lWbG> !Anr>a; yKi yrImoa/h' lWbG>mi
`yrImoa/h'
hp'WsB. bhew-" ta, hw"hy> tmox]l.mi rp,seB. rm;a'yE !Ke-l[; 14
`!Anr>a; ~ylix'N>h-; ta,w>
lWbg>li ![;v.nIw> r[' tb,v,l. hj'n" rv,a] ~ylix'N>h; dv,a,w> 15
`ba'Am
hv,mol. hw"hy> rm;a' rv,a] raeB.h; awhi hr'aeB. ~V'miW 16
s `~yIm' ~h,l' hn"T.a,w> ~['h-' ta, @soa/
`Hl'-Wn[/ raeb. yli[] taZOh; hr'yVih-; ta, laer'f.yI ryviy" za' 17
qqexom.Bi ~['h' ybeydIn> h'WrK' ~yrIf' h'Wrp'x] raeB. 18
`hn"T'm; rB'd>MimiW ~t'nO[]v.miB.
`tAmB' laeylix]N:miW laeylix]n: hn"T'M;miW 19
hG"s.Pih; varo ba'Am hdef.Bi rv,a] ay>G:h; tAmB'miW 20
@ `!moyviy>h; ynEP-. l[; hp'q'v.nIw>
yrImoa/h-' %l,m, !xoysi-la, ~ykia'l.m; laer'f.yI xl;v.YIw: 21
`rmoale
hT,v.nI al{ ~r,k,b.W hd,f'B. hJ,nI al{ ^c,r>a;b. hr'B.[.a, 22
`^l,buG> rbo[]n-: rv,a] d[; %lenE %l,M,h; %r,d,B. raeb. yme
!xoysi @soa/Y<w: Albug>Bi rbo[] laer'f.y-I ta, !xoysi !t;n-" al{w> 23
aboY"w: hr'B'd>Mih; laer'f.yI tar;q.li aceYEw: AM[;-lK'-ta,
`laer'f.yIB. ~x,L'YIw: hc'h.y"
!nOr>a;me Acr>a-; ta, vr;yYIw: br,x-' ypil. laer'f.yI WhKeY:w: 24
`!AM[; ynEB. lWbG> z[; yKi !AM[; ynEB-. d[; qBoy-: d[;
laer'f.yI bv,YEw: hL,aeh' ~yrI['h-, lK' tae laer'f.yI xQ;YIw: 25
`h'yt,nOB-. lk'b.W !ABv.x,B. yrImoa/h' yre[-' lk'B.
~x;l.nI aWhw> awhi yrImoa/h' %l,m, !xoysi ry[i !ABv.x, yKi 26
AdY"mi Acr>a-; lK'-ta, xQ;YIw: !AvarIh' ba'Am %l,m,B.
`!nOr>a-; d[;

moci jeho až k Arnonu.
27 Proto říkají básníci [přísloví]: Pojďte do Chešbonu! Budiž stavěno,
[znovu] založeno město Sichonovo,
28 Neboť oheň vyšel z Chešbonu, plamen z města Sichonova; strávil ArMoab, [zničil] občany Bamot-Arnonu u [výšin Amonských].
29 Běda ti, Moabe! Ztracen jsi, lide Kemošův! Hnal syny své na útěk,
dcery své do zajetí [ku] králi Emorskému, Sichonovi.
30 A postříleli jsme je. Ztracen jest Chešbon až k Dibonu! Zpustošili
jsme až k Nofachu, který sahá až k Medba.
31 Tak usadil se Jisrael v zemi Emorské.
32 A poslal Mojžíš vyzvědět Jázer; a dobyli jeho městeček, a vyhnal
Emority, kteří tam [byli].
33 Pak obrátili se a táhli nahoru cestou k Bašanu; tu vytáhl Og, král
Bašanský, proti nim, on a všechen lid jeho, do boje, do Edrei.
34 I pravil Hospodin Mojžíšovi: Neboj se ho! Neboť do moci tvé dal
jsem ho a všechen lid jeho a zemi jeho, a učiň mu, jak jsi učinil
Sichonovi, králi Emorskému, jenž sídlil v Chešbonu.
35 I pobili ho a syny jeho a všechen lid jeho, takže neponechali mu
uprchlíka, a dobyli jeho země.

Kapitola dvacátá druhá
1 Potom odtáhli synové Jisraelští a utábořili se v nížinách Moabských za
Jordánem [naproti] Jerichu.
2 Když viděl Balak, syn Ciporův, vše, co učinil Jisrael Emoritům,
3 tu bál se Moab lidu velmi, poněvadž byl [tak] četný, a Moab zděsil se
synů Jisraelských.
4 I pravil Moab starším Midjanským: Nyní užere tento dav lidu všechno
okolí naše jak sžírá vůl zelení [trávu] pole. A Balak, syn Ciporův, byl
králem Moabským onoho času.

!nEAKtiw> hn<B'Ti !ABv.x, WaBo ~yliv.Moh; Wrm.ayO !Ke-l[; 27
`!Axysi ry[i
hl'k.a' !xoysi ty:r>Qimi hb'h'l, !ABv.x,me ha'c.y" vae-yKi 28
`!nOr>a; tAmB' yle[]B; ba'Am r['
~jiyleP. wyn"B' !t;n" vAmK.-~[; T'd>b;a' ba'Am ^l.-yAa 29
`!Axysi yrImoa/ %l,m,l. tybiV.B; wyt'nOb.W
rv,a] xp;n-O d[; ~yViN:w: !AbyDI-d[; !ABv.x, db;a' ~r'yNIw: 30
`ab'd>yme-d[;
`yrImoa/h' #r,a,B. laer'f.yI bv,YEw: 31
¿vr,yYIw:À h'yt,nOB. WdK.l.YIw: rzE[.y-: ta, lGEr;l. hv,mo xl;v.YIw: 32
`~v'-rv,a] yrImoa/h-' ta, Îvr,AYw:Ð
!v'B'h-; %l,m, gA[ aceYEw: !v'B'h; %r,D, Wl[]Y:w: Wnp.YIw: 33
`y[ir,d>a, hm'x'l.Mil; AM[;-lk'w> aWh ~t'ar'q.li
yTit;n" ^d>y"b. yKi Atao ar'yTi-la; hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 34
t'yfi[' rv,a]K; AL t'yfi['w> Acr>a-; ta,w> AM[;-lK'-ta,w> Atao
`!ABv.x,B. bveAy rv,a] yrImoa/h' %l,m, !xoysil.
yTil.Bi-d[; AM[;-lK'-ta,w> wyn"B-' ta,w> Atao WKY:w: 35
`Acr>a-; ta, Wvr>yYIw: dyrIf' Al-ryaiv.hi

ba'Am tAbr>[;B. Wnx]Y:w: laer'f.yI ynEB. W[s.YIw: WTT Numbers 22:1
s `Axrey> !Der>y:l. rb,[eme
laer'f.yI hf'['-rv,a-] lK' tae rAPci-!B, ql'B' ar>Y:w: 2
`yrImoa/l'
ba'Am #q'Y"w: aWh-br; yKi daom. ~['h' ynEP.mi ba'Am rg"Y"w: 3
`laer'f.yI ynEB. ynEP.mi
lh'Q'h; Wkx]l;y> hT'[; !y"d>mi ynEq.z-I la, ba'Am rm,aYOw: 4
ql'b'W hd,F'h; qr,y< tae rAVh; %xol.Ki Wnyteboybis-. lK'-ta,

5 A poslal posly k Bileamovi, synu Beorovu, do Petoru, který [leží] u
řeky, do země svých soukmenovců, aby ho zavolal a vzkázal mu: Hle, lid
vytáhl z Egypta, hle, přikryje -povrch země a bydlí naproti mně.
6 A nyní přijď - prosím - proklej (mi) tento lid, neboť jest mocnější než
já, snad mohu ho poraziti a vyhnati ze země; neboť vím: komu požehnáš,
ten jest požehnán, a koho prokleješ, ten jest proklet.
7 Tu šli starší Moabští a starší Midjanští a odměnu za kouzelnictví měli v
ruce a přišli k Bileamovi a pověděli mu slova Balakova,
8 On však řekl jim: Zůstaňte zde přes noc, pak dám vám odpověď,jak
bude Hospodin ke mně mluviti. I zůstali knížata Moabská u Bileama.
9 I přišel Bůh k Bileamovi a pravil: Kdo jsou tito muži u tebe?
10 I řekl Bileam Bohu: Balak, syn Cyporův, král Moabský, poslal ke
mně:
11 Hle, lid, který vytáhl z Egypta, přikryl povrch země; nuže, přijď,
proklej (mi) ho, snad budu moci bojovati s ním a zaženu jej.
12 Tu pravil Bůh Bileamovi: Nejdi s nimi, neproklínej lid tento, neboť
jest požehnaný.
13 I vstal Bileam ráno a řekl knížatům Balakovým: Jděte do své země,
neboť Hospodin zdráhá se dovoliti mně, abych šel s vámi.
14 I vstali knížata Moabští a přišli k Balákovi a pravili:. Zdráhá se
Bileam jíti s námi.
15 Tu poslal Balak opět knížata, četnější a váženější než tito byli.
16 Přišli k Bileamovi a řekli mu: Takto praví Balak, syn Ciporův: Nedej
se zdržeti přijíti ke mně.
17 Neboť budu tě velmi uctívati a učiním vše, co mi řekneš; přijď,
prosím, a proklej [mi] tento lid.
18 Tu odpověděl Bileam a řekl služebníkům Balakovým: I kdyby mi dal
Balak svůj dům pln stříbra a zlata, nemohu přestoupiti rozkaz
Hospodinův, Boha svého, abych učinil něco malého nebo velkého.

`awhih; t[eB' ba'Aml. %l,m, rAPci-!B,
rv,a] hr'AtP. rA[B.-!B, ~['l.B-i la, ~ykia'l.m; xl;v.YIw: 5
ac'y" ~[; hNEhi rmoale Al-aroq.li AM[;-ynEB. #r,a, rh'N"h-; l[;
`yliMumi bveyO aWhw> #r,a'h' !y[e-ta, hS'ki hNEhi ~yIr;c.Mimi
aWh ~Wc['-yKi hZ<h; ~['h-' ta, yLi-hr'a' aN"-hk'l. hT'[;w> 6
yKi #r,a'h-' !mi WNv,r>g"a]w: AB-hK,n: lk;Wa yl;Wa yNIM,mi
`ra'Wy raoT' rv,a]w: %r'bom. %reb'T-. rv,a] tae yTi[.d;y"
WaboY"w: ~d'y"B. ~ymis'q.W !y"d>mi ynEq.zIw> ba'Am ynEq.zI Wkl.YEw: 7
`ql'b' yreb.DI wyl'ae WrB.d;y>w: ~['l.B-i la,
rb'D' ~k,t.a, ytibovih]w: hl'y>L;h; hpo Wnyli ~h,ylea] rm,aYOw: 8
`~['l.B-i ~[i ba'Am-yref' Wbv.YEw: yl'ae hw"hy> rBed;y> rv,a]K;
hL,aeh' ~yvin"a]h' ymi rm,aYOw: ~['l.B-i la, ~yhil{a/ aboY"w: 9
`%M'[i
%l,m, rPoc-i !B, ql'B' ~yhil{a/h-' la, ~['l.Bi rm,aYOw: 10
`yl'ae xl;v' ba'Am
hT'[; #r,a'h' !y[e-ta, sk;y>w: ~yIr;c.Mimi aceYOh; ~['h' hNEhi 11
`wyTiv.r;gEw> AB ~x,L'hil. lk;Wa yl;Wa Atao yLi-hb'q' hk'l.
raot' al{ ~h,M'[i %lete al{ ~['l.B-i la, ~yhil{a/ rm,aYOw: 12
`aWh %Wrb' yKi ~['h-' ta,
Wkl. ql'b' yref'-la, rm,aYOw: rq,BoB; ~['l.Bi ~q'Y"w: 13
`~k,M'[i %l{h]l; yTitil. hw"hy> !aeme yKi ~k,c.ra> -; la,
!aeme Wrm.aYOw: ql'B-' la, WaboY"w: ba'Am yref' WmWqY"w: 14
`WnM'[i %l{h] ~['l.Bi
`hL,aeme ~ydIB'k.nIw> ~yBir; ~yrIf' x;l{v. ql'B' dA[ @s,YOw: 15
ql'B' rm;a' hKo Al Wrm.aYOw: ~['l.B-i la, WaboY"w: 16
`yl'ae %l{h]me [n:M'ti an"-la; rAPci-!B,
hf,[/a, yl;ae rm;aTo-rv,a] lkow> daom. ^d>B,k;a] dBek-; yKi 17
`hZ<h; ~['h' tae yLi-hb'q' aN"-hk'l.W
ql'b' yli-!T,yI-~ai ql'b' ydeb.[-; la, rm,aYOw: ~['l.Bi ![;Y:w: 18

Hospodinův, Boha svého, abych učinil něco malého nebo velkého.
19 Nuže zůstaňte, prosím, také vy zde tuto noc, abych se dozvěděl
[toho], co bude Hospodin opět se mnou mluviti.
20 Tu přišel Bůh k Bileamovi v noci a řekl mu: Jestliže přišli muži
povolati tě, vstaň, jdi s nimi; ale [jen] to, co ti řeknu, smíš učiniti.
21 I vstal Bileam zrána, osedlal svou oslici a šel s knížaty Moabskými.
22 I rozhněval se Bůh, že on [Bileam] [ochotně?] šel, a postavil se mu
anděl Hospodinův na cestě jako odpůrce, on však jel na své oslici a dva z
mladých čeledínů jeho byli s ním.
23 Když viděla oslice anděla Hospodinova státi na cestě a jeho meč
tasený v ruce jeho, uhnula se oslice s cesty a šla na pole; bil Bileam
oslici, aby ji uvedl na cestu.
24 Tu postavil se anděl Hospodinův na stezku mezi vinicemi; plot na
jedné a plot na druhé straně.
25 Když viděla oslice anděla Hospodinova, přitlačila se ke zdi a tlačila
tak nohu Bileamovu ke zdi; a on ji bil opět.
26 I kráčel anděl Hospodinův opět dále a postavil se na úzké místo, kde
nebyla cesta uchýliti se vpravo nebo vlevo.
27 Když viděla oslice anděla Hospodinova, položila se [skrčila se] pod
Bileamem; Bileam se rozhněval a bil oslici holí.
28 Tu otevřel Hospodin ústa oslice a pravila Bileamovi: Co jsem ti
učinila, že bil jsi mě již třikrát?
29 I řekl Bileam oslici: Poněvadž hanebně zacházela jsi se mnou!
Kdybych měl meč v ruce, usmrtil bych tě.
30 Tu řekla oslice Bileamovi: Zda nejsem oslice tvá, na které jsi jel
odjakživa až do tohoto dne? Zda byla jsem zvyklá tak ti učiniti? Řekl:
Nikoliv.
31 I odhalil [otevřel] Hospodin oči Bileamovy a viděl anděla
Hospodinova státi na cestě a meč jeho byl vytasen v ruce jeho; tu
poklonil se a klaněl se tváří svou.

hw"hy> yPi-ta, rbo[]l; lk;Wa al{ bh'z"w> @s,K, Atybe al{m.
`hl'Adg> Aa hN"j;q. tAf[]l; yh'l{a/
@seY-O hm; h['d>aew> hl'y>L'h; ~T,a-; ~G: hz<b' an" Wbv. hT'[;w> 19
`yMi[i rBeD; hw"hy>
aroq.l-i ~ai Al rm,aYOw: hl'y>l; ~['l.B-i la, ~yhil{a/ aboY"w: 20
rb'D'h;-ta, %a;w> ~T'ai %le ~Wq ~yvin"a]h' WaB' ^l.
`hf,[]t; Atao ^yl,ae rBed;a-] rv,a]
yref'-~[i %l,YwE : Antoa-] ta, vbox]Y:w: rq,BoB; ~['l.Bi ~q'Y"w: 21
`ba'Am
hw"hy> %a;l.m; bCey:t.YIw: aWh %leAh-yKi ~yhil{a/ @a;-rx;YIw: 22
`AM[i wyr'['n> ynEv.W Antoa-] l[; bkero aWhw> Al !j'f'l. %r,D,B;
ABr>x;w> %r,D,B; bC'nI hw"hy> %a;l.m-; ta, !Ata'h' ar,Tew: 23
%Y:w: hd,F'B; %l,Tew: %r,D,h-; !mi !Ata'h' jTew: Ady"B. hp'Wlv.
`%r,D'h; Ht'Joh;l. !Ata'h-' ta, ~['l.Bi
hZ<mi rdeG" ~ymir'K.h; lA[v.miB. hw"hy> %a;l.m; dmo[]Y:w: 24
`hZ<mi rdeg"w>
ryQih;-la, #xeL'Tiw: hw"hy> %a;l.m-; ta, !Ata'h' ar,Tew: 25
`Ht'Koh;l. @s,YOw: ryQih;-la, ~['l.Bi lg<r-, ta, #x;l.Tiw:
rv,a] rc' ~Aqm'B. dmo[]Y:w: rAb[] hw"hy>-%a;l.m; @s,AYw: 26
`lwamof.W !ymiy" tAjn>li %r,D-, !yae
~['l.Bi tx;T; #B;r>Tiw: hw"hy> %a;l.m-; ta, !Ata'h' ar,Tew: 27
`lQeM;B; !Ata'h-' ta, %Y:w: ~['l.Bi @a;-rx;YIw:
~['l.bil. rm,aTow: !Ata'h' yPi-ta, hw"hy> xT;p.YIw: 28
`~ylig"r> vl{v' hz< ynIt;yKihi yKi ^l. ytiyfi[-' hm,
br,x-, vy< Wl yBi T.l.L;[;t.hi yKi !Ata'l' ~['l.Bi rm,aYOw: 29
`%yTig>r;h] hT'[; yKi ydIy"B.
^n>toa] ykinOa' aAlh] ~['l.B-i la, !Ata'h' rm,aTow: 30
yTin>K;s.hi !Kes.h;h; hZ<h; ~AYh;-d[; ^d>A[me yl;[' T'b.k;r-' rv,a]
`al{ rm,aYOw: hKo ^l. tAf[]l;

Hospodinova státi na cestě a meč jeho byl vytasen v ruce jeho; tu
poklonil se a klaněl se tváří svou.
32 I řekl mu anděl Hospodinův: Proč bil jsi oslici svou jíž třikrát? Hle,
vyšel jsem jako odpůrce [abych ti překážel], neboť ukvapena jest cesta
přede mnou [ukvapil jsem se cestou, která jest přede mnou].
33 Tu viděla mne oslice a vyhnula se přede mnou již třikrát; kdyby
nebyla se vyhnula přede mnou, věru usmrtil bych byl také tebe a ji byl
bych nechal na živu.
34 I řekl Bileam anděli Hospodinovu: Zhřešil jsem, neboť nevěděl jsem,
že postavil jsi se naproti mně na cestě; a nyní, nelíbí-li se ti, vrátím se
[domů].
35 Tu řekl anděl Hospodinův Bileamovi: Jdi s muži, avšak [jen] slovo,
které ti řeknu, máš mluviti. I šel Bileam 8 knížaty Batakovými.
36 Když uslyšel Balak, že Bileam přichází, vyšel mu vstříc do města
Moabského, které [leží] na hranicích Arnonských, které jsou na konci
území.
37 Tu pravil Balak Bileamovi: Zda neposlal jsem k tobě, abych tě
povolal, proč nepřišel jsi ke mně? Zda vpravdě nemohu tě poctíti?
38 I řekl Bileam Balakovi: Hle, přišel jsem k tobě. Nyní - zdali budu
moci něco mluviti? Slovo, které Bůh vloží do úst mých, musím mluviti.
39 I sel Bileam s Balakem a přišli do Kirjat-Chucot [město s mnohými
ulicemi].
40 Balak obětoval skot a brav a poslal [z nich] Bileamovi a knížatům,
kteří byli u něho.
41 Ráno pak vzal Balak Bileama a vedl ho nahoru na Bamot Baal, a
viděl odtud část lidu.

hw"hy> %a;l.m-; ta, ar>Y:w: ~['l.bi ynEy[e-ta, hw"hy> lg:y>w: 31
`wyP'a;l. WxT;v.YIw: dQoYIw: Ady"B. hp'luv. ABr>x;w> %r,D,B; bC'nI
^n>toa-] ta, t'yKihi hm'-l[; hw"hy> %a;l.m; wyl'ae rm,aYOw: 32
jr;y"-yKi !j'f'l. ytiac'y" ykinOa' hNEhi ~ylig"r> vAlv' hz<
`yDIg>n<l. %r,D,h;
yl;Wa ~ylig"r> vl{v' hz< yn:p'l. jTew: !Ata'h' ynIa;r>Tiw: 33
`ytiyyEx/h, Ht'Aaw> yTig>r;h' hk't.a-o ~G: hT'[; yKi yn:P'mi ht'j.n"
al{ yKi ytiaj'x' hw"hy> %a;l.m-; la, ~['l.Bi rm,aYOw: 34
[r;-~ai hT'[;w> %r,D'B; ytiar'q.li bC'nI hT'a; yKi yTi[.d;y"
`yLi hb'Wva' ^yn<y[eB.
~yvin"a]h-' ~[i %le ~['l.B-i la, hw"hy> %a;l.m; rm,aYOw: 35
%l,YEw: rBed;t. Atao ^yl,ae rBed;a-] rv,a] rb'D'h;-ta, sp,a,w>
`ql'b' yref'-~[i ~['l.Bi
ry[i-la, Atar'q.li aceYEw: ~['l.bi ab' yKi ql'B' [m;v.YIw: 36
`lWbG>h; hceq.Bi rv,a] !nOr>a; lWbG>-l[; rv,a] ba'Am
^yl,ae yTix.l;v' x;l{v' al{h] ~['l.B-i la, ql'B' rm,aYOw: 37
lk;Wa al{ ~n"m.auh; yl'ae T'k.l;h-' al{ hM'l' %l'-aroq.li
`^d,B.K;
hT'[; ^yl,ae ytiab'-hNEhi ql'B-' la, ~['l.Bi rm,aYOw: 38
~yhil{a/ ~yfiy" rv,a] rb'D'h; hm'Wam. rBeD; lk;Wa lAky"h]
`rBed;a] Atao ypiB.
`tAcxu ty:r>qi WaboY"w: ql'B-' ~[i ~['l.Bi %l,YEw: 39
rv,a] ~yrIF'l;w> ~['l.bil. xL;v;y>w: !acow" rq'B' ql'B' xB;z>YIw: 40
`ATai
Whle[]Y:w: ~['l.B-i ta, ql'B' xQ;YIw: rq,Bob; yhiy>w: 41
`~['h' hceq. ~V'mi ar>Y:w: l[;B' tAmB'

Kapitola dvacátá třetí
1 A Bileam řekl Balakovi: Vystav mně zde sedm oltářů a připrav mně
zde sedm býků a sedm beranů.
2 I učinil Balak, jak pravil Bileam, a Balak a Bileam obětovali býka a
berana na oltáři.
3 A Btleam řekl Balakovi: Postav se u zápalné oběti své a půjdu, snad
setká se Hospodin se mnou, a věc, kterou mi ukáže, povím ti. A šel na
holou výšinu.
4 I setkal se Bůh s Bileamem a [Bileam] řekl mu: Sedm oltářů uspořádal
jsem a obětoval jsem býka a berana na [každém] oltáři.
5 Tu vložil Hospodin slovo do úst Bileamových a pravil: Navrať se k
Balakovi a tak mluv.
6 A navrátil se k němu, a hle, stál u zápalné oběti své, on a všichni
knížata Moabská.
7 Tu pronesl [Bileam] průpověď svou a pravil: Z Aramu přivedl mne
Balak, král Moabský z hor východních: Pojď, proklej mi Jaakoba a pojď,
zlořeč Jisraeli.
8 Proč bych zlořečil [tomu. komu] Bůh nezlořečí, a proč bych klel,
[kohož] Hospodin neproklíná?
9 Neboť s vrcholu skal vidím jej a s pahorků spatřuji jej: aj lid,
samojedině sídlí a mezi národy nebude se počítati.
10 Kdo sečte prach Jaakobův a počet čtvrtiny [potomstva] Jisraele? Kéž
bych zemřel smrtí spravedlivých, kéž by byl konec můj jako jeho.
11 I řekl Balak Bileamovi: Co jsi mi udělal? Abys zlořečil nepřátelům
mým, povolal jsem tebe a nyní žehnal jsi
12 I odpověděl řka: Věru to, co klade Hospodin do úst mých, zachovám,
abych to řekl.
13 Tu pravil mu Balak: Pojď, prosím, se mnou na jiné místo, odkudž
uvidíš jej; avšak jen část jeho uvidíš, ale celek jeho neuvidíš - a zlořeč
mu odtud.

hz<b' yli-hnEB. ql'B-' la, ~['l.Bi rm,aYOw: WTT Numbers 23:1
h['b.viw> ~yrIp' h['b.vi hz<B' yli !keh'w> txoB.z>mi h['b.vi
`~yliyae
rP' ~['l.biW ql'B' l[;Y:w: ~['l.Bi rB,DI rv,a]K; ql'B' f[;Y:w: 2
`x;Bez>MiB; lyIa;w"
yl;Wa hk'l.aew> ^t,l'[-o l[; bCey:t.hi ql'b'l. ~['l.Bi rm,aYOw: 3
%l' yTid>G:hiw> ynIaer>Y-: hm; rb;d>W ytiar'q.li hw"hy> hreQ'yI
`ypiv, %l,YEw:
t[;b.v-i ta, wyl'ae rm,aYOw: ~['l.B-i la, ~yhil{a/ rQ'YIw: 4
`x;Bez>MiB; lyIa;w" rP' l[;a;w" yTik.r;[' txoB.z>Mih;
ql'B-' la, bWv rm,aYOw: ~['l.bi ypiB. rb'D' hw"hy> ~f,Y"w: 5
`rBed;t. hkow>
`ba'Am yref-' lk'w> aWh Atl'[-o l[; bC'nI hNEhiw> wyl'ae bv'Y"w: 6
ba'Am-%l,m, ql'b' ynIxen>y: ~r'a-] !mi rm;aYOw: Alv'm. aF'YIw: 7
`laer'f.yI hm'[]zO hk'l.W bqo[]y: yLi-hr'a' hk'l. ~d,q-, yrer>h;me
`hw"hy> ~[;z" al{ ~[oz>a, hm'W lae hBoq; al{ bQoa, hm' 8
~['-!h, WNr,Wva] tA[b'G>miW WNa,r>a, ~yrIcu varom-e yKi 9
`bV'x;t.yI al{ ~yIAGb;W !Kov.yI dd'b'l.
tmoT' laer'f.yI [b;r-o ta, rP's.miW bqo[]y: rp;[] hn"m' ymi 10
`WhmoK' ytiyrIx]a; yhit.W ~yrIv'y> tAm yvip.n:
yb;y>ao bqol' yli t'yfi[' hm, ~['l.B-i la, ql'B' rm,aYOw: 11
`%reb' T'k.r;Be hNEhiw> ^yTix.q;l.
Atao ypiB. hw"hy> ~yfiy" rv,a] tae al{h] rm;aYOw: ![;Y:w: 12
`rBed;l. rmov.a,
~Aqm'-la, yTiai aN"Î-hk'l.Ð ¿-^l.À ql'B' wyl'ae rm,aYOw: 13
al{ ALkuw> ha,r>ti Whceq' sp,a, ~V'mi WNa,r>Ti rv,a] rxea;
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mu odtud.
14 A vzal ho [s sebou] na "pole hlídačů", na vrchol Pisgy, a vystavěl
sedm oltářů a obětoval býka a berana na oltáři.
15 A řekl Balakovi: Postav se sem, u zápalné oběti své, a já půjdu vstříc
setkání [s Hospodinem].
16 A Hospodin setkal se s Bileamem a vložil slovo do úst jeho a pravil:
Navrať se k Balakovi a takto mluv.
17 Když přišel k němu, tu stál u zápalné oběti své a knížata Moabští u
něho. Tu řekl mu Balak: Co pravil Hospodin?
18 Tu pronesl průpověď svou a pravil: Vzchop se, Balaku, a slyš!
Nakloň mi ucho své, synu Ciporuv!
19 Bůh není mužem, by klamal, ani synem člověka, by si rozmyslil.
Řekl-li [něco] a neučinil by [toho]? A mluvil-li a nesplnil by toho?
20 Hle, bych žehnal, přijal jsem [úkol]. On požehnal a já toho nezměním.
21 Nespatřuje vinu v Jaakobovi, a nevidí bezpráví v Jisraeli. Hospodin,
Bůh jeho, jest s ním a jásot [holdování] králi jest v něm.
22 Bůh, jenž je vyvedl z Egypta, jest mu jako síla divokého býka.
23 Neboť není hadačství v Jaakobovi, ani kouzelnictví v Jisraeli; v čas
říká se Jaakobovi a Jisraeli, co působil Bůh.
24 Hle, lid jako lvice vstává a jako lev povznáší se! Neulehne, dokud
nejedl kořist a [dokud] nepil krve zabitých.
25 Tu řekl Balak Bileamovi: Nemáš-li zlořečiti inu, ani neměl bys mu
žehnati.
26 I odpověděl Bileam a řekl Balakovi: Zda neřekl jsem ti a nepravil
jsem: vše, co řekne Hospodin, to učiním.
27 Tu pravil Balak Bileamovi: Pojď, prosím, přivedu tě na jiné místo;
snad se zalíbí Bohu, abys mu odtud klnul ve prospěch můj.
28 A vzal Balak Bileama na vrchol Peora, který hledí dolů na pustinu.
29 I řekl Bileam Balakovi: Vystav mi zde sedm oltářů a připrav mi zde
sedm býků a sedm beranů.

`x;Bez>MiB; lyIa;w" rP' l[;Y:w: txoB.z>mi
hr,Q'ai ykinOa'w> ^t,l'[-o l[; hKo bCey:t.hi ql'B-' la, rm,aYOw: 15
`hKo
bWv rm,aYOw: wypiB. rb'D' ~f,Y"w: ~['l.B-i la, hw"hy> rQ'YIw: 16
`rBed;t. hkow> ql'B-' la,
ATai ba'Am yref'w> Atl'[-o l[; bC'nI ANhiw> wyl'ae aboY"w: 17
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`WNk,r]b't. al{
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`~V'mi yli AtBoq;w> ~yhil{a/h' ynEy[eB. rv;yyI yl;Wa rxea;
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`~yliyae h['b.viw> ~yrIp' h['b.vi hz<B' yli !keh'w>

sedm býků a sedm beranů.
30 Balak učinil jak Bileam pravil a obětoval býka a berana na oltáři.

Kapitola dvacátá čtvrtá
1 Když Bileam viděl, že se líbí Hospodinu, aby požehnal Jisraeli, nešel
jako [dříve] po každé [vyhledávat] hádačství, nýbrž obrátil tvář svou k
poušti.
2 I pozvedl Bileam očí svých a viděl Jisraele, [který] se utábořil podle
kmenů svých, tu byl na něm duch Boží.
3 I pronesl průpověď svou a pravil: Mluví Bileam, syn Beorův, a mluví
muž otevřených očí.
4 Mluví ten, jenž slyší řeči Boha, jenž zjev [vidění] všemohoucího vidí,
padá [u vytrženi] a má oči otevřené.
5 Jak krásné jsou stany tvé, Jaakobe, příbytky tvé, Jisraeli!
6 Jako údolí [potoků] roztáhnou se, jako zahrady u řeky, jako stromy
aleové, které štípil Hospodin, jako cedry u vody.
7 Teče voda z věder jeho a símě jeho u hojných vod. Vznešenějším než
Agag bude král jeho a povzneseno bude jeho království!
8 Bůh, jenž jej vyvedl z Egypta, jest mu jako síla divokého býka, zničí
národy, nepřátele své, a kosti jejich rozdrobí a šípy svými raní.
9 Choulí se, lehá si jako lev a lvice, kdo [by jej vzbudil], aby vstal? Kdo
tobě žehná, jest požehnán, a kdo tobě zlořečí, jest zlořečen.
10 I rozhněval se Balak na Bileama a spráskl ruce. A Balak řekl
Bileamovi: Abys proklel nepřátele moje, povolal jsem tě a hle, požehnal
jsi [jim]. již třikrát.
11 A nyní utec k místu svému. Myslil jsem, že poctím tě hojně, ale hle,
Hospodin odepřel ti poctu.
12 I řekl Bileam Balakovi: Zda nepravil jsem také poslům tvým, které jsi
poslal ke mně, takto:
13 Kdyby mi dal Balak svůj dům pln stříbra a zlata, nemohl bych
přestoupiti rozkaz Hospodinův, abych učinil dobré nebo zlé ze svého
srdce [ze své vůle]. To, co Bůh řekne, povím.

lyIa;w" rP' l[;Y:w: ~['l.Bi rm;a' rv,a]K; ql'B' f[;Y:w: 30
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srdce [ze své vůle]. To, co Bůh řekne, povím.
14 A nyní, hle, já jdu k lidu svému; pojď, poučím tě o tom, co učiní lid
tento lidu tvému v potomních dnech.
15 I pronesl průpověď svou a pravil: Mluví Bileam, syn
Beorův, a mluví muž otevřených očí.
16 Mluví, jenž slyší řeči Boha a zná poznání Nejvyššího. Zjevy
Všemohoucího vidí, padá a má oči otevřené.
17 Vidím to - ale ne nyní; hledím na to - ale ne zblízka: vychází hvězda z
Jaakoba a povstává žezlo z Jisraele, roztříská skráně moabské a zahubí
všechny syny Šetovy.
18 A podmaněn bude Edom a podmaněna bude [země] Seir, [země]
nepřátel jeho, ale Jisrael nabude moci.
19 Panovati bude ten z Jaakoba a zničí zbytek města.
20 I viděl Amaleka a pronesl průpověď svou a pravil: První z národů jest
Amalek, jeho konec však [chýlí se] až k zániku.
21 I viděl Keního a pronesl průpověď svou a pravil: Pevné jest sídlo tvé
a na skále založeno jest hnízdo tvé.
22 Avšak bude také Kain zahuben; jak dlouho [potrvá] a Ašur odvede tě
do vyhnanství.
23 I pronesl [opět] průpověď svou a pravil: Běda! Kdo bude žíti, když
Bůh [to] určil.
24 A lodi [připlovou] od břehu Kitim [Kypru] a budou tisniti Ašura a
budou tísniti Ebera a také on [ona velmoc] [chýlí se] k zániku.
25 Potom vzchopil se Bileam, odešel a vrátil se do svého domova a také
Balak odešel cestou svou.
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`~ymiY"h; tyrIx]a;B. ^M.[;l. hZ<h; ~['h'
rb,G<h; ~aun>W r[ob. AnB. ~['l.Bi ~aun> rm;aYOw: Alv'm. aF'YIw: 15
`!yI['h' ~tuv.
yD;v; hzEx]m; !Ayl.[, t[;D; [;deyOw> lae-yrem.ai [;mevo ~aun> 16
`~yIn"y[e yWlg>W lpenO hz<x/y<
bk'AK %r;D' bArq' al{w> WNr,Wva] hT'[; al{w> WNa,r>a, 17
rq;r>q;w> ba'Am ytea]P; #x;m'W laer'f.YImi jb,ve ~q'w> bqo[]Y:mi
`tve-ynEB-. lK'
laer'f.yIw> wyb'y>ao ry[ife hv'rey> hy"h'w> hv'rey> ~Ada/ hy"h'w> 18
`lyIx' hf,[o
`ry[ime dyrIf' dybia/h,w> bqo[]Y:mi D>r>yEw> 19
~yIAG tyviare rm;aYOw: Alv'm. aF'YIw: qlem'[-] ta, ar>Y:w: 20
`dbeao yde[] AtyrIx]a;w> qlem'[]
^b,v'Am !t'yae rm;aYOw: Alv'm. aF'YIw: ynIyQeh-; ta, ar>Y:w: 21
`^N<qi [l;S,B; ~yfiw>
`&'B,v.Ti rWVa; hm'-d[; !yIq' r[eb'l. hy<h.y-I ~ai yKi 22
`lae AmFumi hy<x.yI ymi yAa rm;aYOw: Alv'm. aF'YIw: 23
yde[] aWh-~g:w> rb,[-e WN[iw> rWVa; WN[iw> ~yTiKi dY:mi ~yciw> 24
`dbeao
%l;h' ql'B-' ~g:w> Amqom.li bv'Y"w: %l,YEw: ~['l.Bi ~q'Y"w: 25
@ `AKr>d;l.

Kapitola dvacátá pátá
1 I usadil se Jisrael v Šitím a lid začal záletnicky se chovati k dcerám
moabským.
2 A [ty] pozvaly lid k obětním hodům svých bohů, a lid jedl [s nimi] a
klaněl se jejich bohům.

tAnz>li ~['h' lx,Y"w: ~yJiViB; laer'f.yI bv,YEw: WTT Numbers 25:1
`ba'Am tAnB.-la,

klaněl se jejich bohům.
3 A Jisrael připojil se k Baal-Peoru; tu vzplanul hněv Hospodinův proti
Jisraeli.
4 I pravil Hospodin Mojžíšovi: Vezmi všechny náčelníky lidu [k soudu]
a pověs [vinníky] před Hospodinem naproti slunci [veřejně], aby se
odvrátil hněv Hospodinův od Jisraele.
5 I pravil Mojžíš soudcům Jisraele: Usmrťte každý své lidi, kteří se
připojili k Baal-Peoru.
6 A hle, přišel právě muž ze synů Jisraelských a přivedl k bratrům svým
midjanskou ženu před očima Mojžíšovýma a před očima celé obce synů
Jisraelských, a tito plakali před vchodem do stanu úmluvy.
7 Viděl to Pinchas, syn Elazara, syna Aharona, kněze; vstal ze středu
obce a vzal kopí do ruky své.
8 A šel za mužem Jisraelským do ložnice [alkovny] a probodl oba, muže
Jisraelského a ženu, do jejího břicha; a zabráněno bylo ráně mezi syny
Jisraelskými.
9 Bylo zemřelých ranou čtyři a dvacet tisíc.
10 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
11 Pinchas, svn Elazara, syna Aharona, kněze, odvrátil zlost mou od
synů Jisraelských, poněvadž horlil pro mne mezi nimi, takže nezničil
jsem syny Jisraelské horlivostí svou.
12 Proto řekni: Hle, dávám mu svou smlouvu: mír!
13 A budiž mu a jeho potomkům po něm smlouvou věčného kněžství za
to, že horlil pro svého Boha a zjednal synům Jisraelským smíření.
14 A jméno zabitého muže Jisraelského, jenž byl zabit s Midjanskou,
bylo Zimri, syn Saluův, kníže otcovského domu Šimonova.
15 A jméno zabité ženy Midjanské bylo Kozbi, dcera Curova, [jenž] byl
náčelníkem kmene, otcovského domu v Midjanu.
16 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
17 Tiskněte Midjanity a bijte je!
18 Neboť utiskovateé jsou vám svými úklady, které strojili proti vám,
týkající se Peoru a pro Kozbi, dceru knížete Midjanskébo, sestru svou,
která byla zabita v den rány pro Peor.

WWx]T;v.YIw: ~['h' lk;aYOw: !h,yhel{a/ yxeb.zIl. ~['l' !"ar,q.Tiw: 2
`!h,yhel{ale
`laer'f.yIB. hw"hy> @a;-rx;YIw: rA[P. l[;b;l. laer'f.yI dm,C'YIw: 3
[q;Ahw> ~['h' yvear'-lK'-ta, xq; hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 4
`laer'f.YImi hw"hy>-@a; !Arx] bvoy"w> vm,V'h; dg<n< hw"hyl; ~t'Aa
wyv'n"a] vyai Wgr>hi laer'f.yI yjep.v-o la, hv,mo rm,aYOw: 5
`rA[P. l[;b;l. ~ydIm'c.NIh;
wyx'a-, la, breq.Y:w: aB' laer'f.yI ynEB.mi vyai hNEhiw> 6
laer'f.yI-ynEB. td;[-] lK' ynEy[el.W hv,mo ynEy[el. tynIy"d>Mih-; ta,
`d[eAm lh,ao xt;P, ~ykibo hM'hew>
%ATmi ~q'Y"w: !heKoh; !roh]a-; !B, rz"['l.a-, !B, sx'n>yPi ar>Y:w: 7
`Ady"B. xm;ro xQ;YIw: hd'[eh'
~h,ynEv-. ta, rqod>YIw: hB'Quh-; la, laer'f.yI-vyai rx;a; aboY"w: 8
hp'GEM;h; rc;['Tew: Ht'b'q\-la, hV'aih-' ta,w> laer'f.yI vyai tae
`laer'f.yI ynEB. l[;me
@ `@l,a' ~yrIf.[,w> h['B'r>a; hp'GEM;B; ~ytiMeh; Wyh.YIw: 9
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 10
ytim'x-] ta, byvihe !heKoh; !roh]a-; !B, rz"['l.a-, !B, sx'n>yPi 11
~k'AtB. ytia'n>q-i ta, Aan>q;B. laer'f.y-I ynEB. l[;me
`ytia'n>qiB. laer'f.y-I ynEB-. ta, ytiyLiki-al{w>
`~Alv' ytiyrIB-. ta, Al !tenO ynIn>hi rmoa/ !kel' 12
tx;T; ~l'A[ tN:huK. tyrIB. wyr'x]a; A[r>z:l.W AL ht'y>h'w> 13
`laer'f.yI ynEB-. l[; rPek;y>w: wyh'l{ale aNEqi rv,a]
tynIy"d>Mih;-ta, hK'hu rv,a] hK,Muh; laer'f.yI vyai ~vew> 14
`ynI[omV. il; ba'-tybe ayfin> aWls'-!B, yrIm.zI
varo rWc-tb; yBiz>K' tynIy"d>Mih; hK'Muh; hV'aih' ~vew> 15
@ `aWh !y"d>miB. ba'-tyBe tAMau
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 16
`~t'Aa ~t,yKihiw> ~ynIy"d>Mih-; ta, rArc' 17

týkající se Peoru a pro Kozbi, dceru knížete Midjanskébo, sestru svou,
která byla zabita v den rány pro Peor.
19 Bylo po ráně.

Kapitola dvacátá šestá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi a Elazarovi, synu Aharona, kněze, řka:
2 Zjistěte počet celé obce synů Jisraelských od dvacetiletého a výše
podle domů otců jejich, všech, kdož mají konati vojenskou službu v
Jisraeli.
3 I mluvili Mojžíš a Elazar, kněz, s nimi v nížinách Moabských u
Jardenu u Jericha, a řekli:
4 Od dvaceti let a výše - - -, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi a synům
Jisraelským, kteří vyšli ze země egyptské.
5 Reuben, prvorozený Jisraelův; synové Reubenovi: Chanoch, rodina
Chanochova, z Palu, rodina Paluova;
6 z Checron, rodina Checronova, z Karmího, rodina Karmíova.
7 To jsou rodiny Reubenovy; sečtených jich bylo tři a čtyřicet tisíc a
sedm set třicet.
8 A synové Palua: Eliab,
9 a synové Eliabovi: Nemuel a Datan a Abiram, to jsou Datan a Abiram,
povolaní obce, kteří se vzbouřili proti Mojžíšovi a proti Aharonovi v
obci Korachově, když se vzbouřili proti Hospodinu.
10 I otevřela země ústa svá a pohltila je a Koracha, když zemřela obec,
když strávil oheň těch dvě stě padesát mužů, a stali se [výstražným]
znamením.
11 Ale synové Korachovi nezemřeli [tehdáž].
12 Synové Šimeonovi podle jejich rodin: z Nemuela rodina Nemuelova,
z Jamína rodina Jamínova, z Jachina rodina Jachinova.
13 Ze Zeracha rodina Zerachova, ze Saula rodina Saulova.

~k,l' WlK.n-I rv,a] ~h,ylek.nIB. ~k,l' ~he ~yrIr>co yKi 18
~t'xoa] !y"d>mi ayfin-> tb; yBiz>K' rb;D-> l[;w> rA[P.-rb;D>-l[;
`rA[P.-rb;D>-l[; hp'GEM;h;-~Ayb. hK'Muh;
@ `hp'GEM;h; yrex]a; yhiy>w: 19
rz"['l.a, la,w> hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: WTT Numbers 26:1
`rmoale !heKoh; !roh]a-; !B,
hn"v' ~yrIf.[, !B,mi laer'f.y-I ynEB. td;[-] lK' varo-ta, Waf. 2
`laer'f.yIB. ab'c' acey-O lK' ~t'boa] tybel. hl'[.m;w"
ba'Am tbor>[;B. ~t'ao !heKoh; rz"['l.a,w> hv,mo rBed;y>w: 3
`rmoale Axrey> !Der>y-: l[;
hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; hl'[.m'w" hn"v' ~yrIf.[, !B,mi 4
`~yIr'c.mi #r,a,me ~yaic.YOh; laer'f.yI ynEb.W
ykinOx]h; tx;P;v.mi %Anx] !beWar> ynEB. laer'f.yI rAkB. !beWar> 5
`yaiLuP;h; tx;P;v.mi aWLp;l.
`ymir>K;h; tx;P;v.mi ymir>k;l. ynIArc.x,h; tx;P;v.mi !roc.x,l. 6
hv'l{v. ~h,ydequp. Wyh.YIw: ynIbeWaruh' txoPv. .mi hL,ae 7
`~yvil{v.W tAame [b;v.W @l,a, ~y[iB'r>a;w>
`ba'ylia/ aWLp; ynEb.W 8
~r'ybia]w: !t'd-' aWh ~r'ybia]w: !t'd'w> laeWmn> ba'ylia/ ynEb.W 9
!roh]a-; l[;w> hv,m-o l[; WChi rv,a] hd'[eh' ÎyaeyrIq.Ð ¿yaeWrq.À
`hw"hy>-l[; ~t'Coh;B. xr;q-o td;[]B;
xr;q-o ta,w> ~t'ao [l;b.Tiw: h'yPi-ta, #r,a'h' xT;p.Tiw: 10
vyai ~yIt;am'W ~yVimix] tae vaeh' lkoa]B; hd'[eh' tAmB.
`snEl. Wyh.YIw:
s `Wtme-al{ xr;q-o ynEb.W 11
yliaeWmN>h; tx;P;v.mi laeWmn>li ~t'xoP.v.mil. !A[m.vi ynEB. 12
`ynIykiY"h; tx;P;v.mi !ykiy"l. ynIymiY"h; tx;P;v.mi !ymiy"l.

14 To jsou rodiny Šimeonovy: dva a dvacet tisíc a dvě stě [mužů].
15 Synové Gadovi, podle jejich rodin: ze Cefona rodina Cefonova, z
Chagího rodina Chagíova, ze Šuního rodina Šuníova.
16 Z Ozního rodina Ozníova, z Erího rodina Eríova.
17 Z Aroda rodina Arodova, z Arelího rodina Arelíova.
18 To jsou rodiny synů Gadových podle jejich sečtených: čtyřicet tisíc a
pět set.
19 Synové Jehudy: Ér a Ónan; zemřeli Ér a Ónan v zemi Kenaanské.
20 I byli synové Jehudovi podle rodin jejich: ze Šely rodina Šélanova, z
Perece rodina Perecova, ze Zeracha rodina Zerachova.
21 I byli synové Perecovi: z Checrona rodina Checronova,
z Chanula rodina Chanulova.
22 To jsou rodiny Jehudovy podle jejich se čtených šest a
sedmdesát tisíc a pět set.
23 Synové Jisacharovi podle jejich rodin: Tola, rodina Tolaova, z Puvy
rodina Puviova.
24 Z Jašuba rodina Jašubova, ze Šimrona rodina Šimronova.
25 To jsou rodiny Jisacharovy podle jejich sečtených: čtyři a šedesát tisíc
a tři sta.
26 Synové Zebulonovi podle jejich rodin: ze Sereda rodina Sardova, z
Elona rodina Elonova, z Jachleéla rodina Jachleélova.
27 To jsou rodiny Zebulunovy podle jejich sečtených: šedesát tisíc a pět
set.
28 Synové Josefovi podle jejich rodin: Menaše a Efrajim.
29 Synové Menašeovi: z Machíra rodina Machírova, a Machír zplodil
Gileada, z Gileada rodina Giladova.
30 Tito jsou synové Gileadovi: Jezer, rodina Jezerova, z Cheleká rodina
Chelkova,
31 a Asriél, rodina Asriélova a Šechem, rodina Šichmova;

`yliWaV'h; tx;P;v.mi lWav'l. yxir>Z:h; tx;P;v.mi xr;z<l. 13
`~yIt'am'W @l,a, ~yrIf.[,w> ~yIn:v. ynI[om.Vih; txoP.v.mi hL,ae 14
s
yGIx;l. ynIApC.h; tx;P;v.mi !Apc.li ~t'xoP.v.mil. dg" ynEB. 15
`ynIWVh; tx;P;v.mi ynIWvl. yGIx;h; tx;P;v.mi
`yrI[eh' tx;P;v.mi yrI[el. ynIz>a'h' tx;P;v.mi ynIz>a'l. 16
`yliaer>a;h' tx;P;v.mi yliaer>a;l. ydIAra]h' tx;P;v.mi dAra]l; 17
@l,a, ~y[iB'r>a; ~h,ydequp.li dg"-ynEB. txoP.v.mi hL,ae 18
s `tAame vmex]w:
`![;n"K. #r,a,B. !n"Aaw> r[e tm'Y"w: !n"Aaw> r[e hd'Why> ynEB. 19
ynIl'Veh; tx;P;v.mi hl'vel. ~t'xoP.v.mil. hd'Why>-ynEb. Wyh.YIw: 20
`yxir>Z:h; tx;P;v.mi xr;z<l. ycir>P;h; tx;P;v.mi #r,p,l.
lWmx'l. ynIroc.x,h; tx;P;v.mi !roc.x,l. #r,p-, ynEb. Wyh.YIw: 21
`yliWmx'h, tx;P;v.mi
@l,a, ~y[ib.viw> hV'vi ~h,ydequp.li hd'Why> txoP.v.mi hL,ae 22
s `tAame vmex]w:
y[il'ATh; tx;P;v.mi [l'AT ~t'xoP.v.mil. rk'XF'yI ynEB. 23
`ynIWPh; tx;P;v.mi hw"pul.
`ynIrom.Vih; tx;P;v.mi !rom.vil. ybiWvY"h; tx;P;v.mi bWvy"l. 24
~yViviw> h['B'r>a; ~h,ydequp.li rk'XF'yI txoP.v.mi hL,ae 25
s `tAame vl{v.W @l,a,
!Alael. yDIr>S;h; tx;P;v.mi dr,s,l. ~t'xoP.v.mil. !luWbz> ynEB. 26
`yliael.x.Y:h; tx;P;v.mi lael.x.y:l. ynIl{aeh' tx;P;v.mi
vmex]w: @l,a, ~yVivi ~h,ydequp.li ynIl{WbZ>h; txoP.v.mi hL,ae 27
s `tAame
`~yIr'p.a,w> hV,n:m. ~t'xoP.v.mil. @seAy ynEB. 28
dyliAh rykim'W yrIykiM'h; tx;P;v.mi rykim'l. hV,n:m. ynEB. 29
`ydI['l.GIh; tx;P;v.mi d['l.gIl. d['l.G-I ta,
ql,xel. yrIz>[,yaih' tx;P;v.mi rz<[,yai d['l.gI ynEB. hL,ae 30

32 a Šemida, rodina Šemidaova, a Chéfer, rodina Ghefrova.
33 Celofchad však, syn Cheferův, neměl synů, nýbrž [měl] jen dcery, a
jména dcer Celofchadových: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.
34 To jsou rodiny Menašeovy, a sečtených jejich dva a padesát tisíc a
sedm set.
35 Tito jsou synové Efrajimovi, podle jejich rodin: ze Šutelacha rodina
Šutalchova, z Bekera rodina Bakerova, z Tachana rodina Tachanova.
36 A tito jsou synové Šutelachovi: z Erana rodina Eranova.
37 To jsou rodiny synů Efrajimových podle sečtených jejich: dva a třicet
tisíc a pět set; to jsou synové Josefovi podle jejich rodin.
38 Synové Binjaminovi podle jejich rodin: z Bely rodina Bálová, z
Aškela rodina Aškelova, z Achirama rodina Achiramova.
39 Ze Šefufama rodina Šefufamova, z Chufama rodina Chu-famova.
40 A byli synové Belaovi: Ard a Naaman; rodina Ardova, z Naamana
rodina Naamanova.
41 To jsou synové Binjaminovi podle jejich rodin; a sečtených jejich: pět
a čtyřicet tisíc a šest set.
42 Tito jsou synové Danovi podle jejich rodin: ze Šuchama rodina
Šuchamova; to jsou rodiny Danovy podle jejich rodin.
43 Všechny rodiny Šuchamovy podle jejich sečtených: čtyři a šedesát
tisíc a čtyři sta.
44 Synové Ašerovi podle jejich rodin: z Jimeny rodina Jimranova, z
Jišvího rodina Jišviova, z Beriy rodina Beriova.
45 Ze synů Periových, z Chebra rodina Cheberova, z Malkiela rodina
Malkielova.
46 A jméno dcery Ašerovy [bylo] Serach.
47 To jsou rodiny synů Ašerových podle sečtených jejich: tři a padesát
tisíc a čtyři sta.
48 Synové Naftalího podle rodin jejich: z Jachceéla rodina Jachceolova,
z Guního rodina Guniova.

`yqil.x,h; tx;P;v.mi
`ymik.Vih; tx;P;v.mi ~k,v,w> yliaerfI .a;h' tx;P;v.mi laeyrIf.a;w> 31
`yrIp.x,h; tx;P;v.mi rp,xew> y[id'ymiV.h; tx;P;v.mi [d'ymiv.W 32
tAnB'-~ai yKi ~ynIB' Al Wyh'-al{ rp,x-e !B, dx'p.l'c.W 33
`hc'r>tiw> hK'l.mi hl'g>x' h['nOw> hl'x.m; dx'p.l'c. tAnB. ~vew>
@l,a, ~yVimix]w: ~yIn:v. ~h,ydequp.W hV,n:m. txoP.v.mi hL,ae 34
s `tAame [b;v.W
tx;P;v.mi xl;t,Wvl. ~t'xoP.v.mil. ~yIr;p.a-, ynEb. hL,ae 35
`ynIx]T;h; tx;P;v.mi !x;t;l. yrIk.B;h; tx;P;v.mi rk,b,l. yxil.t;Vuh;
`ynIr'[eh' tx;P;v.mi !r'[el. xl;t'Wv ynEB. hL,aew> 36
~yvil{v.W ~yIn:v. ~h,ydeqpu .li ~yIr;p.a-, ynEB. txoP.v.mi hL,ae 37
s `~t'xoP.v.mil. @seAy-ynEb. hL,ae tAame vmex]w: @l,a,
y[il.B;h; tx;P;v.mi [l;b,l. ~t'xoP.v.mil. !miy"n>bi ynEB. 38
`ymir'yxia]h' tx;P;v.mi ~r'yxia]l; yliBev.a;h' tx;P;v.mi lBev.a;l.
`ymip'Wxh; tx;P;v.mi ~p'Wxl. ymip'WVh; tx;P;v.mi ~p'Wpv.li 39
!m'[]n:l. yDIr>a;h' tx;P;v.mi !m'[]n:w> D>r>a; [l;b-, ynEb. Wyh.YIw: 40
`ymi[]N:h; tx;P;v.mi
hV'mix] ~h,ydequp.W ~t'xoP.v.mil. !miy"n>b-i ynEb. hL,ae 41
s `tAame vvew> @l,a, ~y[iB'r>a;w>
ymix'WVh; tx;P;v.mi ~x'Wvl. ~t'xoP.v.mil. !d'-ynEb. hL,ae 42
`~t'xoP.v.mil. !D' txoP.v.mi hL,ae
~yViviw> h['B'r>a; ~h,ydequp.li ymix'WVh; txoP.v.m-i lK' 43
s `tAame [B;r>a;w> @l,a,
ywIv.yIl. hn"m.YIh; tx;P;v.mi hn"m.yIl. ~t'xoP.v.mil. rvea' ynEB. 44
`y[iyrIB.h; tx;P;v.mi h['yrIb.li ywIv.YIh; tx;P;v.mi
laeyKil.m;l. yrIb.x,h; tx;P;v.mi rb,x,l. h['yrIb. ynEb.li 45
`yliaeyKil.M;h; tx;P;v.mi
`xr;f' rvea-' tB; ~vew> 46
~yVimix]w: hv'l{v. ~h,ydequp.li rvea-' ynEB. txoP.v.mi hL,ae 47

z Guního rodina Guniova.
49 Z Jecera rodina Jecerova, z Silem a rodina Šilémova.
50 To jsou rodiny Naftalího podle jejich rodin a sečtených jejich: pět a
čtyřicet tisíc a čtyři sta.
51 Těchto sečtených synů Jisraelských bylo šest set tisíc a jeden tisíc
sedm set a třicet.
52 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
53 Těmto [sečteným] budiž rozdělena země v dědičný majetek podle
počtu jmen.
54 Četnému [kmeni] dej větší dědičný majetek a malému dej menší
dědičný majetek, každému podle sečtených jeho bude dán jeho dědičný
majetek.
55 Avšak losem bude rozdělena země, podle jmen kmenů svých otců ať
dostanou dědičný majetek.
56 Podle rozhodnutí losu bude rozdělen dědičný majetek mezi četným a
malým.
57 A tito jsou sečteni [kmene] Levího podle jejich rodin: z Geršona
rodina Geršonova, z Kehata rodina Kehatova, z Merarího rodina
Merariova.
58 To jsou rodiny Levího: rodina Libniova., rodina Chebroniova, rodina
Machliova, rodina Mušiova, rodina Korachova. A Kehat zplodil Amrama
59 A jméno ženy Amromovy bylo Jochebed, dcera Levího, která se
narodila Levímu v Egyptě; a porodila Amromovi Aharona a Mojžíše a
Mirjam, sestru jejich.
60 A Aharonovi narodili se: Nadab a Abihu, Elazar a Itamar.
61 A zemřeli Nadab a Abihu, když přinesli cizí oheň před Hospodina.
62 I bylo sečtených jejich tři a dvacet tisíc, všech mužského pohlaví od
jednoho měsíce a výše, neboť nebyli započítáni mezi syny Jisraelskými,
neboť nebyl jim dán dědičný majetek mezi syny Jisraelskými.

s `tAame [B;r>a;w> @l,a,
yliaec.x.Y:h; tx;P;v.mi laec.x.y:l. ~t'xoP.v.mil. yliT'p.n: ynEB. 48
`ynIWGh; tx;P;v.mi ynIWgl.
`ymiLeVih; tx;P;v.mi ~Levil. yrIc.YIh; tx;P;v.mi rc,yEl. 49
hV'mix] ~h,ydequp.W ~t'xoP.v.mil. yliT'p.n: txoP.v.mi hL,ae 50
`tAame [B;r>a;w> @l,a, ~y[iB'r>a;w>
[b;v. @l,a'w" @l,a, tAame-vve laer'f.yI ynEB. ydeWqP. hL,ae 51
@ `~yvil{v.W tAame
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 52
`tAmve rP;s.miB. hl'x]n:B. #r,a'h' qlex'Te hL,ael' 53
ypil. vyai Atl'x]n: jy[im.T; j[;m.l;w> Atl'x]n: hB,r>T; br;l' 54
`Atl'x]n: !T;yU wyd'qup.
~t'boa-] tAJm; tAmv.li #r,a'h-' ta, qlex'yE lr'AgB.-%a; 55
`Wlx'n>yI
s `j['m.li br; !yBe Atl'x]n: qlex'Te lr'AGh; yPi-l[; 56
tx;P;v.mi !Avr>gEl. ~t'xoP.v.mil. ywILeh; ydeWqp. hL,aew> 57
`yrIr'M.h; tx;P;v.mi yrIr'm.li ytih'Q.h; tx;P;v.mi th'q.li yNIvur>GEh;
ynIrob.x,h; tx;P;v.mi ynIb.Lih; tx;P;v.mi ywIle txoP.v.mi hL,ae 58
th'q.W yxir>Q'h; tx;P;v.mi yviWMh; tx;P;v.mi ylix.M;h; tx;P;v.mi
`~r'm.[-; ta, dliAh
Ht'ao hd'l.y" rv,a] ywIl-e tB; db,k,Ay ~r'm.[; tv,ae ~vew> 59
taew> hv,m-o ta,w> !roh]a-; ta, ~r'm.[;l. dl,Tew: ~yIr'c.miB. ywIlel.
`~t'xoa] ~y"r>mi
rz"['l.a-, ta, aWhybia-] ta,w> bd'n-" ta, !roh]a;l. dleW"YIw: 60
`rm't'yai-ta,w>
`hw"hy> ynEp.li hr'z-" vae ~b'yrIq.h;B. aWhybia]w: bd'n" tm'Y"w: 61
rk'z-" lK' @l,a, ~yrIf.[,w> hv'l{v. ~h,ydequp. Wyh.YIw: 62
laer'f.yI ynEB. %AtB. Wdq.P't.h' al{ yKi hl'[.m'w" vd,x-o !B,mi
`laer'f.yI ynEB. %AtB. hl'x]n: ~h,l' !T;n-I al{ yKi

63 To jsou sečtení Mojžíšem a Elazarem, knězem, kteří sečtli syny
Jisraelské v nížinách Moabských u Jardena proti Jerichu.
64 A mezi těmi nebyl nikdo ze sečtených Mojžíšem a Aha-ronem,
knězem, kteří sečtli syny Jisraelské na poušti Sinaj.
65 Neboť Hospodin pravil o nich: Ať zemrou na poušti! A nezůstal z
nich nikdo kromě Kaleba, syna Jefune a Jehošuy, syna Nunova.

Kapitola dvacátá sedmá
1 I přiblížily se dcery Gelofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna
Machíra, syna Menašea z rodin Menašea, syna Josefa a tato jsou jména
jeho dcer: Máchla, Noa, Chogla, Milka a Tirca 2 a postavily se před Mojžíše a před Elazara, kněze, a před knížata a
celou obec u vchodu do stanu úmluvy a pravily:
3 Nás otec zemřel na poušti, ale on nebyl v obci [mezi těmi], kteří se
shromáždili proti Hospodinu, v obci Korachově, nýbrž pro svůj hřích
zemřel a synů neměl.
4 Proč má býti zmenšeno [vyhlazeno] jméno našeho otce z jeho rodiny
pro to, že nemá syna? Dej nám majetek mezi bratry našeho otce.
5 I přivedl Mojžíš jejich právní při před Hospodina.
6 Tu pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
7 Správně mluví dcery Celofchodovy! Dej jim dědičný majetek mezi
bratry jejich otce a přenes jim dědictví jejich otce.
8 A k synům Jisraelským mluv a řekni: Zemře-li někdo a nemá syna,
přeneste dědictví jeho dceři jeho.
9 A nemá-li dceru, dejte jeho dědictví bratrům jeho.
10 A nemá-li bratry, dejte dědictví jeho bratrům otce jeho.
11 A nemá-li jeho otec bratry, dejte dědictví jeho příbuznému jeho, který
jest mu nejbližší z rodiny jeho, a on vezme je v majetek. Budiž to synům
Jisraelským právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Wdq.P' rv,a] !heKoh; rz"['l.a,w> hv,mo ydeWqP. hL,ae 63
`Axrey> !Der>y: l[; ba'Am tbor>[;B. laer'f.yI ynEB-. ta,
!heKoh; !roh]a;w> hv,mo ydeWqP.mi vyai hy"h-' al{ hL,aeb.W 64
`yn"ysi rB;d>miB. laer'f.yI ynEB-. ta, Wdq.P' rv,a]
rt;An-al{w> rB'd>MiB; Wtmuy" tAm ~h,l' hw"hy> rm;a-' yKi 65
s `!Wn-!Bi [;vuAhywI hN<puy-> !B, bleK-' ~ai yKi vyai ~h,me
rp,x-e !B, dx'p.l'c. tAnB. hn"b.r;q.Tiw: WTT Numbers 27:1
@seAy-!b, hV,n:m. txoP.v.mil. hV,n:m-. !B, rykim-' !B, d['l.G-I !B,
`hc'r>tiw> hK'l.miW hl'g>x'w> h['nO hl'x.m; wyt'nOB. tAmv. hL,aew>
ynEp.liw> !heKoh; rz"['l.a, ynEp.liw> hv,mo ynEp.li hn"d>mo[]T;w: 2
`rmoale d[eAm-lh,ao xt;P, hd'[eh-' lk'w> ~aiyfiN>h;
hd'[eh' %AtB. hy"h-' al{ aWhw> rB'd>MiB; tme Wnybia' 3
~ynIb'W tme Aaj.x,b-. yKi xr;qo-td;[]B; hw"hy>-l[; ~ydI['ANh;
`Al Wyh'-al{
!Be Al !yae yKi ATx.P;v.mi %ATmi Wnybia-' ~ve [r;G"yI hM'l' 4
`Wnybia' yxea] %AtB. hZ"xua] WnL'-hn"T.
s `hw"hy> ynEp.li !j'P'v.m-i ta, hv,mo breq.Y:w: 5
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 6
hl'x]n: tZ:xua] ~h,l' !TeTi !ton" trob.Do dx'p.l'c. tAnB. !Ke 7
`!h,l' !h,ybia] tl;x]n-: ta, T'r>b;[]h;w> ~h,ybia] yxea] %AtB.
!yae !beW tWmy"-yKi vyai rmoale rBed;T. laer'f.yI ynEB-. la,w> 8
`ATbil. Atl'x]n-: ta, ~T,r>b;[]h;w> Al
`wyx'a,l. Atl'x]n-: ta, ~T,t;n>W tB; Al !yae-~aiw> 9
`wybia' yxea]l; Atl'x]n-: ta, ~T,t;n>W ~yxia; Al !yae-~aiw> 10
Araev.li Atl'x]n-: ta, ~T,t;n>W wybia'l. ~yxia; !yae-~aiw> 11
laer'f.yI ynEb.li ht'y>h'w> Ht'ao vr;y"w> ATx.P;v.Mimi wyl'ae broQ'h;
s `hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; jP'v.mi tQ;xul.

12 I pravil Hospodin Mojžíšovi: Vystup na tuto horu Abarim a pohleď na
zemi, kterou jsem dal synům Jisraelským.
13 A viděl-li jsi ji, budeš také ty shromážděn k lidu svému, jak byl
shromážděn Aharon, bratr tvůj.
14 Poněvadž jste vzdorovali příkazu mému na poušti Cin při sváru obce,
abyste mne světili [opatřením] vody před očima jejich. To jest "voda
sváru" v Kadeši na poušti Cin.
15 Tu pravil Mojžíš Hospodinu řka:
16 Kéž ustanoví Hospodin, Bůh duchů všeho těla, muže nad obec,
17 jenž by vycházel před nimi a jenž by vcházel před nimi, jenž by
vyváděl je a jenž by uváděl je, aby nebyla obec Hospodinova jako ovce,
které nemají pastýře.
18 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi si Jehošuu, syna Nunova, muže, ve
kterém duch jest, a vlož na něho ruku svou,
19 a postav ho před Elazara, kněze, a před celou obce a poruč mu před
očima jejich.
20 A dej ze svého lesku na něho, aby poslouchala celá obec synů
Jisraelských.
21 A před Elazara, kněze, ať předstoupí, a ten otáže se mu po rozsudku
Urim před Hospodinem, na rozkaz jeho ať vyjdou [vytáhnou] a na rozkaz
jeho vejdou, on a všichni synové Jisraelští s ním a celá obec.
22 I učinil Mojžíš jak mu Hospodin přikázal; vzal Jehošuu a postavil ho
před Elazara, kněze, a před celou obec.
23 A opřel ruce své na něho a poručil mu, jak pravil Hospodin
Mojžíšem.

hZ<h; ~yrIb'[]h' rh;-la, hle[] hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 12
`laer'f.yI ynEb.li yTit;n" rv,a] #r,a'h-' ta, haer>W
rv,a]K; hT'a-' ~G: ^yM,[-; la, T'p.s;a/n<w> Ht'ao ht'yair'w> 13
`^yxia' !roh]a; @s;a/n<
hd'[eh' tb;yrIm.Bi !ci-rB;d>miB. yPi ~t,yrIm. rv,a]K; 14
vdeq' tb;yrIm-. yme ~he ~h,ynEy[el. ~yIM;b; ynIveyDIq.h;l.
@ `!ci-rB;d>mi
`rmoale hw"hy>-la, hv,mo rBed;y>w: 15
`hd'[eh-' l[; vyai rf'B-' lk'l. txoWrh' yhel{a/ hw"hy> dqop.yI 16
~aeyciAy rv,a]w: ~h,ynEp.li aboy" rv,a]w: ~h,ynEp.li acey-E rv,a] 17
rv,a] !aCoK; hw"hy> td;[] hy<h.ti al{w> ~aeybiy> rv,a]w:
`h[,ro ~h,l-' !yae
!Wn-!Bi [;vuAhy>-ta, ^l.-xq; hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 18
`wyl'[' ^d>y-" ta, T'k.m;s'w> AB x;Wr-rv,a] vyai
hd'[eh-' lK' ynEp.liw> !heKoh; rz"['la. , ynEp.li Atao T'd>m;[]h;w> 19
`~h,ynEy[el. Atao ht'yWIciw>
ynEB. td;[-] lK' W[m.v.yI ![;m;l. wyl'[' ^d>Ahme hT't;n"w> 20
`laer'f.yI
jP;v.miB. Al la;v'w> dmo[]y: !heKoh; rz"['l.a, ynEp.liw> 21
aWh Waboy" wyPi-l[;w> Wac.yE wyPi-l[; hw"hy> ynEp.li ~yrIWah'
`hd'[eh-' lk'w> ATai laer'f.y-I ynEB-. lk'w>
[;vuAhy>-ta, xQ;YIw: Atao hw"hy> hW"ci rv,a]K; hv,mo f[;Y:w: 22
`hd'[eh-' lK' ynEp.liw> !heKoh; rz"['l.a, ynEp.li Whdemi[]Y:w:
hw"hy> rB,DI rv,a]K; WhWEc;y>w: wyl'[' wyd'y-" ta, %mos.YIw: 23
@ `hv,m-o dy:B.

Kapitola dvacátá osmá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Přikaž synům Jisraelským a řekni jim: Oběť mou, chléb můj, ze
zápalných obětí mých, vůni mně příjemnou, zachovávejte, abyste mi [ji]
přinesli v určitý čas.

`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 28:1
ymix.l; ynIB'r>q-' ta, ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. ta, wc; 2

přinesli v určitý čas.
3 A řekni jim: Ta jest zápalná oběť, kterou přinesete Hospodinu:
jednoroční, bezvadné ovce, dvě za den, [jakožto] stálá celooběť.
4 Jednu ovci připrav ráno a druhou ovci připrav k večeru,
5 a desetinu efy jemné mouky k moučné oběti, zadělané s čtvrtinou hinu
oleje vytlačeného [z oliv],
6 [jakožto] stálá celooběť, která byla připravena na hoře Sinaj k příjemné
vůni, zápalná oběť pro Hospodina;
7 a nálevní oběť její [budiž] čtvrtina hinu pro jednu ovci, ve svatyni vylij
nálevní oběť z opojného nápoje na počest Hospodina,
8 A druhou ovci připrav k večeru jako moučnou oběť rána a jako nálevní
oběť její připrav ji jakožto zápalnou oběť k vůni příjemné pro
Hospodina.
9 A v den sabat dvě jednoroční, bezvadné ovce a dvě desetiny jemné
mouky jakožto moučná oběť, zadělané olejem a její nálevní oběť.
10 Celooběť sabatu v každý sabat spolu se stálou celoobětí a její nálevní
obětí.
11 A o novoluních svých [vámi určených] přinesete Hospodinu jakožto
celooběť: dva mladé býky a jednoho berana, sedm jednoročních
bezvadných ovcí,
12 a tři desetiny jemné mouky jakožto moučná oběť, zadělané olejem,
pro jednoho [každého] býka, a dvě desetiny jemné mouky jakožto
moučná oběť, zadělané olejem, pro jednoho berana,
13 a po desetině jemné mouky jakožto moučná oběť, zadělané olejem,
pro každou ovci, celooběť příjemné vůně, jakožto zápalná oběť,
Hospodinu [svěcena].
14 A jejich nálevní oběti: půl "hinu" [vína] budiž pro býka a třetina hinu
pro berana a čtvrtina hinu vína pro ovci; toť celooběť novoluní o každém
novoluní pro měsíce roku.
15 A jeden kozel jakožto oběť za hříchy [budiž] Hospodinu [obětován]}
spolu se stálou celoobětí a s její nálevní obětí budiž připravován.

`Ad[]AmB. yli byrIq.h;l. Wrm.v.Ti yxixoynI x;yre yV;ail.
~yfib'K. hw"hyl; WbyrIq.T; rv,a] hV,aih' hz< ~h,l' T'r>m;a'w> 3
`dymit' hl'[o ~AYl; ~yIn:v. ~miymit. hn"v-' ynEB.
ynIVeh; fb,K,h; taew> rq,Bob; hf,[]T; dx'a, fb,K,h-; ta, 4
`~yIB'r>[;h' !yBe hf,[]T;
tytiK' !m,v,B. hl'WlB. hx'n>mil. tl,so hp'yaeh' tyrIyfi[]w: 5
`!yhih; t[iybir>
hV,ai x;xoynI x;yrel. yn:ysi rh;B. hy"fu[]h' dymiT' tl;[o 6
`hw"hyl;
%s,n< %Seh; vd,QoB; dx'a,h' fb,K,l; !yhih; t[iybir> AKs.nIw> 7
`hw"hyl; rk've
rq,Boh; tx;n>miK. ~yIB'r>[;h' !yBe hf,[]T; ynIVeh; fb,K,h; taew> 8
@ `hw"hyl; x;xoynI x;yre hVeai hf,[]T; AKs.nIk.W
ynEv.W ~miymiT. hn"v-' ynEB. ~yfib'k-. ynEv. tB'V;h; ~Ayb.W 9
`AKs.nIw> !m,V,b; hl'WlB. hx'n>mi tl,so ~ynIrof.[,
s `HK's.nIw> dymiT'h; tl;[-o l[; ATB;v;B. tB;v; tl;[o 10
~yrIP' hw"hyl; hl'[o WbyrIq.T; ~k,yved>x' yvear'b.W 11
h['b.vi hn"v-' ynEB. ~yfib'K. dx'a, lyIa;w> ~yIn:v. rq'b-' ynEB.
`~miymiT.
rP'l; !m,V,b; hl'WlB. hx'n>mi tl,so ~ynIrof.[, hv'l{v.W 12
lyIa;l' !m,V,b; hl'WlB. hx'n>mi tl,so ~ynIrof.[, ynEv.W dx'a,h'
`dx'a,h'
fb,K,l; !m,V,b; hl'WlB. hx'n>mi tl,so !ArF'[i !roF'[iw> 13
`hw"hyl; hV,ai x;xoynI x;yre hl'[o dx'a,h'
lyIa;l' !yhih; tviyliv.W rP'l; hy<h.yI !yhih; ycix] ~h,yKes.nIw> 14
Avd>x'B. vd,xo tl;[o tazO !yIy" fb,K,l; !yhih; t[iybir>W
`hn"V'h; yved>x'l.
dymiT'h; tl;[-o l[; hw"hyl; taJ'x;l. dx'a, ~yZI[i ry[if.W 15
s `AKs.nIw> hf,['yE

16 A v prvním měsíci, čtrnáctého dne měsíce, jest Pesach Hospodinu
[zasvěcený].
17 A patnáctého dne tohoto měsíce jest slavnost; po sedm dnů buďtež
pojídány nekvašené chleby.
18 Prvního dne budiž shromáždění svaté,) žádné práce služebné
nevykonávejte.
19 Přineste zápalnou oběť jakožto celooběť Hospodinu: dva
mladé býky a jednoho berana a sedm jednoročních ovcí,
bezvadnými buďtež vám. 20. A jejich moučná oběť: jemná mouka
zadělaná olejem;
tři desetiny pro každého býka a dvě desetiny pro berana
připravte,
21 a po desetině připrav pro každou ovci, pro těch sedm ovcí;
22 a jednoho kozla jakožto oběť za hřích, aby bylo vám zjednáno
smíření.
23 Mimo celooběť ranní, která [patří] ke stálé celoobětí, přineste tyto.
24 Jako tyto připravte [každého] dne po sedm dnů, jakožto pokrm
zápalné oběti k vůni příjemné Hospodinu, spolu se stálou celoobětí a její
nálevní obětí budiž připravena.
25 A dne sedmého mějte shromáždění svaté, žádné práce služebné
nevykonávejte.
26 A v den prvotin, když přinášíte Hospodinu novou moučnou oběť, o
vašem svátku týdnů, mějte shromáždění svaté, žádné práce služebné
nevykonávejte.
27 Přineste Hospodinu jakožto celooběť k vůni příjemné: dva mladé
býky, jednoho berana, sedm jednoročních ovcí,
28 a jakožto moučnou oběť jejich: jemnou mouku, zadělanou olejem, tři
desetiny pro každého býka, dvě desetiny pro jednoho berana
29 a po desetině pro každou ovci, pro sedm těch ovcí;
30 jednoho kozla, aby bylo vám zjednáno smíření.
31 Mimo stálou celooběť a její moučnou oběť připravte je, bezvadnými
buďtež vám, i jejich nálevní oběti.

xs;P, vd,xol; ~Ay rf'[' h['B'r>a;B. !AvarIh' vd,xob;W 16
`hw"hyl;
~ymiy" t[;b.vi gx' hZ<h; vd,xol; ~Ay rf'[' hV'mix]b;W 17
`lkea'yE tACm;
al{ hd'bo[] tk,al,m-. lK' vd,q-o ar'q.mi !AvarIh' ~AYB; 18
`Wf[]t;
~yIn:v. rq'b-' ynEB. ~yrIP' hw"hyl; hl'[o hV,ai ~T,b.r;q.hiw> 19
`~k,l' Wyh.yI ~miymiT. hn"v' ynEB. ~yfibk' . h['b.viw> dx'a, lyIa;w>
rP'l; ~ynIrof.[, hv'l{v. !m,V'b; hl'WlB. tl,so ~t'x'n>miW 20
`Wf[]T; lyIa;l' ~ynIrof.[, ynEv.W
`~yfib'K.h; t[;b.vil. dx'a,h' fb,K,l; hf,[]T; !ArF'[i !ArF'[i 21
`~k,yle[] rPek;l. dx'a, taJ'x; ry[if.W 22
Wf[]T; dymiT'h; tl;[ol. rv,a] rq,Boh; tl;[o db;L.mi 23
`hL,a-e ta,
hVeai ~x,l, ~ymiy" t[;b.vi ~AYl; Wf[]T; hL,aeK' 24
`AKs.nIw> hf,['yE dymiT'h; tl;A[-l[; hw"hyl; x;xoynI-x;yre
tk,al,m-. lK' ~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi y[iybiV.h; ~AYb;W 25
s `Wf[]t; al{ hd'bo[]
hw"hyl; hv'd'x] hx'n>mi ~k,b.yrIq.h;B. ~yrIWKBih; ~Ayb.W 26
hd'bo[] tk,al,m-. lK' ~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi ~k,yte[obuv'B.
`Wf[]t; al{
rq'b-' ynEB. ~yrIP' hw"hyl; x;xoynI x;yrel. hl'A[ ~T,b.r;q.hiw> 27
`hn"v' ynEB. ~yfib'k. h['b.vi dx'a, lyIa; ~yIn:v.
rP'l; ~ynIrof.[, hv'l{v. !m,V'b; hl'WlB. tl,so ~t'x'n>miW 28
`dx'a,h' lyIa;l' ~ynIrof.[, ynEv. dx'a,h'
`~yfib'K.h; t[;b.vil. dx'a,h' fb,K,l; !ArF'[i !ArF'[i 29
`~k,yle[] rPek;l. dx'a, ~yZI[i ry[if. 30
~miymiT. Wf[]T; Atx'n>miW dymiT'h; tl;[o db;L.mi 31
@ `~h,yKes.nIw> ~k,l-' Wyh.yI

buďtež vám, i jejich nálevní oběti.

Kapitola dvacátá devátá
1 A v sedmém měsíci, prvního [dne] měsíce, mějte shromáždění svaté,
žádné práce služebné nevykonávejme, den hlaholu [šofaru] budiž vám.
2 Připravte Hospodinu jakožto celooběť k vůni příjemné: jednoho
mladého býka, jednoho berana a sedm jednoročních, bezvadných ovcí,
3 a jakožto moučnou oběť jejich: jemnou mouku, zadělanou olejem, tři
desetiny pro býka, dvě desitiny pro berana
4 a jednu desetinu pro jednu ovci, pro sedm ovcí;
5 a jednoho kozla jakožto oběť za hřích, aby bylo vám zjednáno smíření.
6 Kromě celooběti novoluní a její moučné oběti a [kromě] stálé celooběti
a její moučné oběti a jejich nálevních obětí podle jejich předpisu, k
příjemné vůni jakožto zápalná oběť pro Hospodina.
7 A desátého [dne] tohoto sedmého měsíce mějte shromáždění svaté a
trýzněte duše své [posťte se]; žádné práce nevykonávejte.
8 A přineste Hospodinu jakožto celooběť příjemné vůni: jednoho
mladého býka, jednoho berana, sedm jednoročních ovcí, bezvadnými
buďtež vám;
9 a jakožto jejich moučnou oběť: jemnou mouku zadělanou olejem, tři
desetiny pro býka, dvě desetiny pro jednoho berana,
10 po desetině pro každou ovci, pro sedm těch ovcí;
11 jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě oběti na smíření a stálé
celooběti a její moučné oběti a jejich nálevních obětí.
12 A patnáctého dne sedmého měsíce mějte shromáždění svaté,
žádné práce služebné nevykonávejte a slavte Hospodinu slavnost po
sedm dnů.
13 A přineste Hospodinu jakožto celooběť, jakožto zápalnou oběť k
příjemné vůni: třináct mladých býků, dva berany, čtrnáct jednoročních
ovcí - bezvadnými buďtež;
14 a jejich moučnou oběť: jemnou mouku, zadělanou olejem, tři desetiny
pro jednoho [každého] býka ze třinácti býků, dvě desetiny pro jednoho
[každého] berana ze dvou beranů,

vd,xol; dx'a,B. y[iybiV.h; vd,xob;W WTT Numbers 29:1
Wf[]t; al{ hd'bo[] tk,al,m-. lK' ~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi
`~k,l' hy<h.yI h['WrT. ~Ay
dx'a, rq'B-' !B, rP; hw"hyl; x;xoynI x;yrel. hl'[o ~t,yfi[]w: 2
`~miymiT. h['b.vi hn"v-' ynEB. ~yfib'K. dx'a, lyIa;
ynEv. rP'l; ~ynIrof.[, hv'l{v. !m,V'b; hl'WlB. tl,so ~t'x'n>miW 3
`lyIa'l' ~ynIrof.[,
`~yfib'K.h; t[;b.vil. dx'a,h' fb,K,l; dx'a, !ArF'[iw> 4
`~k,yle[] rPek;l. taJ'x; dx'a, ~yZI[-i ry[if.W 5
Ht'x'n>miW dymiT'h; tl;[ow> Ht'x'n>miW vd,xoh; tl;[o db;L.mi 6
s `hw"hyl; hV,ai x;xoynI x;yrel. ~j'P'v.miK. ~h,yKes.nIw>
~k,l' hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi hZ<h; y[iybiV.h; vd,xol; rAf['b,W 7
`Wf[]t; al{ hk'al'm-. lK' ~k,ytevop.n-: ta, ~t,yNI[iw>
dx'a, rq'B-' !B, rP; x;xoynI x;yre hw"hyl; hl'[o ~T,b.r;q.hiw> 8
`~k,l' Wyh.yI ~miymiT. h['b.vi hn"v-' ynEB. ~yfib'K. dx'a, lyIa;
ynEv. rP'l; ~ynIrof.[, hv'l{v. !m,V'b; hl'WlB. tl,so ~t'x'n>miW 9
`dx'a,h' lyIa;l' ~ynIrof.[,
`~yfib'K.h; t[;b.vil. dx'a,h' fb,K,l; !ArF'[i !ArF'[i 10
~yrIPuKih; taJ;x; db;L.mi taJ'x; dx'a, ~yZI[i-ry[if. 11
@ `~h,yKes.nIw> Ht'x'n>miW dymiT'h; tl;[ow>
hy<h.yI vd,qo-ar'q.mi y[iybiV.h; vd,xol; ~Ay rf'[' hV'mix]b;W 12
hw"hyl; gx; ~t,GOx;w> Wf[]t; al{ hd'bo[] tk,al,m-. lK' ~k,l'
`~ymiy" t[;b.vi
~yrIP' hw"hyl; x;xoynI x;yre hVeai hl'[o ~T,b.r;q.hiw> 13
hn"v-' ynEB. ~yfib'K. ~yIn"v. ~liyae rf'[' hv'l{v. rq'b-' ynEB.
`Wyh.yI ~miymiT. rf'[' h['B'r>a;
rP'l; ~ynIrof.[, hv'l{v. !m,V'b; hl'WlB. tl,so ~t'x'n>miW 14

pro jednoho [každého] býka ze třinácti býků, dvě desetiny pro jednoho
[každého] berana ze dvou beranů,
15 a po desetině pro jednu [každou] ovci ze čtrnácti ovcí,
16 a jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé celo oběti, její
moučné a nálevní oběti.
17 A druhého dne: dvanáct mladých býků, dva berany a čtrnáct
jednoročních, bezvadných ovcí,
18 a jejich moučnou oběť a jejich nálevní oběť pro býky, pro berany a
pro ovce v jejich počtu podle předpisu,
19 a jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé celooběti a její
moučné oběti a jejich nálevních obětí.
20 A třetího dne: jedenáct býků, dva berany a čtrnáct jednoročních
bezvadných ovcí,
21 a jejich moučnou oběť a jejich nálevní oběti pro býky, pro berany a
pro ovce v jejich počtu podle předpisu.
22 A jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé celooběti a její
moučné a nálevní oběti.
23 A čtvrtého dne: deset býků, dva berany a čtrnáct jednoročních
bezvadných ovcí;
24 jejich moučnou oběť a jejich nálevní oběti pro býky, pro berany a pro
ovce v jejich počtu podle předpisu.
25 A jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé celooběti, její
moučné a nálevní oběti.
26 A pátého dne: devět býků, dva berany, čtrnáct jednoročních
bezvadných ovcí,
27 a jejich moučnou oběť a jejich nálevní oběti pro býky, pro berany a
pro ovce v jejich počtu podle předpisu.
28 A jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé celooběti a její
moučné a nálevní oběti.

dx'a,h' lyIa;l' ~ynIrof.[, ynEv. ~yrIP' rf'[' hv'l{v.li dx'a,h'
`~liyaeh' ynEv.li
`~yfib'K. rf'[' h['B'r>a;l. dx'a,h' fb,K,l; !ArF'[i !ArF'[iw> 15
dymiT'h; tl;[o db;L.mi taJ'x; dx'a, ~yZI[-i ry[if.W 16
s `HK's.nIw> Ht'x'n>mi
~yIn"v. ~liyae rf'[' ~ynEv. rq'b-' ynEB. ~yrIP' ynIVeh; ~AYb;W 17
`~miymiT. rf'[' h['B'r>a; hn"v-' ynEB. ~yfib'K.
~yfib'K.l;w> ~liyael' ~yrIP'l; ~h,yKes.nIw> ~t'x'n>miW 18
`jP'v.MiK; ~r'P's.miB.
dymiT'h; tl;[o db;L.mi taJ'x; dx'a, ~yZI[-i ry[if.W 19
s `~h,yKes.nIw> Ht'x'n>miW
~yfib'K. ~yIn"v. ~liyae rf'[-' yTev.[; ~yrIP' yviyliV.h; ~AYb;W 20
`~miymiT. rf'[' h['B'r>a; hn"v-' ynEB.
~yfib'K.l;w> ~liyael' ~yrIP'l; ~h,yKes.nIw> ~t'x'n>miW 21
`jP'v.MiK; ~r'P's.miB.
Ht'x'n>miW dymiT'h; tl;[o db;L.mi dx'a, taJ'x; ry[if.W 22
s `HK's.nIw>
~yfib'K. ~yIn"v. ~liyae hr'f'[] ~yrIP' y[iybir>h' ~AYb;W 23
`~miymiT. rf'[' h['B'r>a; hn"v-' ynEB.
~r'P's.miB. ~yfib'K.l;w> ~liyael' ~yrIP'l; ~h,yKes.nIw> ~t'x'n>mi 24
`jP'v.MiK;
dymiT'h; tl;[o db;L.mi taJ'x; dx'a, ~yZI[-i ry[if.W 25
s `HK's.nIw> Ht'x'n>mi
~yfib'K. ~yIn"v. ~liyae h['v.Ti ~yrIP' yviymix]h; ~AYb;W 26
`~miymiT. rf'[' h['B'r>a; hn"v-' ynEB.
~yfib'K.l;w> ~liyael' ~yrIP'l; ~h,yKes.nIw> ~t'x'n>miW 27
`jP'v.MiK; ~r'P's.miB.
Ht'x'n>miW dymiT'h; tl;[o db;L.mi dx'a, taJ'x; ry[if.W 28
s `HK's.nIw>

29 A šestého dne: osm býků, dva berany, čtrnáct jednoročních
bezvadných ovcí,
30 a jejich moučnou oběť a jejich nálevní oběti pro býky, pro berany a
pro ovce v jejich počtu podle předpisu,
31 A jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé celooběti, její
moučné oběti a její nálevní oběti.
32 A sedmého dne: sedm býků, dva berany, čtrnáct jednoročních
bezvadných ovcí,
33 a jejich moučnou oběť a jejich nálevní oběti pro býky, pro berany a
pro ovce v jejich počtu podle jejich předpisů.
34 A jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé celooběti, její
moučné a nálevní oběti.
35 Dne osmého mějte slavnostní shromáždění, žádné práce
služebné nevykonávejte.
36. A přineste Hospodinu jakožto celooběť, jakožto zápalnou
oběť k příjemné vůni: jednoho býka, jednoho berana,
sedm jednoročních bezvadných ovcí,
37 jejich moučnou oběť a jejich nálevní oběti pro býka, pro berana a pro
ovce v jejich počtu podle předpisu.
38 A jednoho kozla jakožto oběť za hřích, kromě stálé oběti a její
moučné a nálevní oběti.
39 Tyto [oběti] připravte Hospodinu o svých svátcích, kromě [oběti ze]
svých slibů a dobrovolných darů; své celooběti a moučné oběti a nálevní
oběti a oběti míru.

Kapitola třicátá
1 I pravil Mojžíš synům Jisraelským docela tak, jak Hospodin přikázal
Mojžíšovi.
2 A mluvil Mojžíš k náčelníkům kmenů synů Jisraelských řka: To jest to,
co přikázal Hospodin:

~yfib'K. ~yIn"v. ~liyae hn"mov. ~yrIP' yViVih; ~AYb;W 29
`~miymiT. rf'[' h['B'r>a; hn"v-' ynEB.
~yfib'K.l;w> ~liyael' ~yrIP'l; ~h,yKes.nIw> ~t'x'n>miW 30
`jP'v.MiK; ~r'P's.miB.
Ht'x'n>mi dymiT'h; tl;[o db;L.mi dx'a, taJ'x; ry[if.W 31
@ `h'yk,s'n>W
~yfib'K. ~yIn"v. ~liyae h['b.vi ~yrIP' y[iybiV.h; ~AYb;W 32
`~miymiT. rf'[' h['B'r>a; hn"v-' ynEB.
~r'P's.mBi . ~yfib'K.l;w> ~liyael' ~yrIP'l; ~h,Kes.nIw> ~t'x'n>miW 33
`~j'P'v.miK.
Ht'x'n>mi dymiT'h; tl;[o db;L.mi dx'a, taJ'x; ry[if.W 34
@ `HK's.nIw>
hd'bo[] tk,al,m-. lK' ~k,l' hy<h.Ti tr,c,[] ynIymiV.h; ~AYB; 35
`Wf[]t; al{
dx'a, rP; hw"hyl; x;xoynI x;yre hVeai hl'[o ~T,b.r;q.hiw> 36
`~miymiT. h['b.vi hn"v-' ynEB. ~yfib'K. dx'a, lyIa;
~r'P's.miB. ~yfib'K.l;w> lyIa;l' rP'l; ~h,yKes.nIw> ~t'x'n>mi 37
`jP'v.MiK;
Ht'x'n>miW dymiT'h; tl;[o db;L.mi dx'a, taJ'x; ry[if.W 38
`HK's.nIw>
~k,yred>NImi db;l. ~k,yde[]AmB. hw"hyl; Wf[]T; hL,ae 39
~k,yKes.nIl.W ~k,ytexon>mil.W ~k,ytel{[ol. ~k,ytebod>nIw>
`~k,ymel.v;l.W
lkoK. laer'f.yI ynEB-. la, hv,mo rm,aYOw: WTT Numbers 30:1
@ `hv,m-o ta, hw"hy> hW"c-i rv,a]
rmoale laer'f.yI ynEb.li tAJM;h; yvear'-la, hv,mo rBed;y>w: 2
`hw"hy> hW"ci rv,a] rb'D'h; hz<

3 Učiní-li muž Hospodinu slib nebo koná-li přísahu, aby se zavázal k
zákazu, ať nezruší slovo své; podle všeho, co vyšlo z úst jeho, ať učiní.
4 Učiní-li však žena slib a zavázala se k zákazu v dome svého otce ve
svém mládí,
5 a slyší-li její otec její slib nebo zákaz, ke kterému se zavázala a její
otec mlčí jí, zůstanou všechny sliby její v platnosti a každý závazek,
kterýmž se zavázala, potrvá.
6 Jestliže však brání jí její otec v den, kdy to slyšel, nezůstane žádný ze
slibů jejích a ze závazků jejích, kterýmiž se zavázala, v platnosti, a
Hospodin odpustí jí, neboť její otec jí bránil.
7 Vdá-li se za muže a má-li sliby na sobě nebo výrok svých rtů, kterýmž
se zavázala,
8 a uslyší-li její muž o tom v den, kdy o tom uslyší a mlčí jí, zůstanou její
sliby v platnosti, a její závazky, kterýmiž se zavázala, potrvají.
9 Jestliže však její muž v den, kdy o tom slyšel, jí bráni, raší její slib,
který jest na ní, a výrok jejích úst, kterýmž se zavázala, a Hospodin
odpustí jí.
10 A slib vdovy a rozloučené, vše, čímž se zavázala, zůstane pro ni v
platnosti.
11 Jestliže však učinila slib v domě svého muže nebo zavázala se k
zákazu přísahou,
12 a slyšel o tom její muž a mlčel jí, nebránil jí: zůstanou všechny sliby
její v platnosti a každý závazek, kterýmž se zavázala, potrvá.
13 Jestliže však rušil je [sliby] její muž v den, kdy [o nich] slyšel,
všecko, co vyšlo z jejích úst, týkající se jejich slibů a závazku její duše,
bude neplatno; její muž je zrušil a Hospodin odpustí jí.
14 Každý slib a každou přísahu, kterouž se zaváže k sebe trýznění [k
postu] - může její muž potvrditi a její muž rušiti.
15 Bude-li však její muž mlčeti jí ode dne ke dni, pak potvrdil všechny
její sliby nebo všechny její závazky, které [vzala] na sebe; potvrdil je,
neboť mlčel jí v den, kdy slyšel [o tom].

rsoa.l, h['buv. [b;V'h-i Aa hw"hyl; rd,n< rDoyI-yKi vyai 3
`hf,[]y: wyPimi aceYOh-; lk'K. Arb'D> lxey: al{ Avp.n-: l[; rS'ai
h'ybia' tybeB. rS'ai hr's.a'w> hw"hyl; rd,n< rDot-i yKi hV'aiw> 4
`h'yr,[un>Bi
Hv'p.n-: l[; hr's.a' rv,a] Hr's'a/w< Hr'd>n-I ta, h'ybia' [m;v'w> 5
rS'a-i lk'w> h'yr,d'n-> lK' Wmq'w> h'ybia' Hl' vyrIx/h,w>
`~Wqy" Hv'p.n-: l[; hr's.a'-rv,a]
h'yr,s'a/w< h'yr,d'n>-lK' A[m.v' ~AyB. Ht'ao h'ybia' aynIh-e ~aiw> 6
Hl'-xl;s.yI hw"hyw: ~Wqy" al{ Hv'p.n-: l[; hr's.a'-rv,a]
`Ht'ao h'ybia' aynIh-e yKi
aj'b.mi Aa h'yl,[' h'yr,d'n>W vyail. hy<h.ti Ayh'-~aiw> 7
`Hv'p.n-: l[; hr's.a' rv,a] h'yt,p'f.
h'yr,d'n> Wmq'w> Hl' vyrIx/h,w> A[m.v' ~AyB. Hv'yai [m;v'w> 8
`Wmquy" Hv'p.n-: l[; hr's.a'-rv,a] h'r,s'a/w<
Hr'd>n-I ta, rpehew> Ht'Aa aynIy" Hv'yai [;mov. ~AyB. ~aiw> 9
Hv'p.n-: l[; hr's.a' rv,a] h'yt,p'f. aj'b.mi taew> h'yl,[' rv,a]
`Hl'-xl;s.yI hw"hyw:
Hv'p.n-: l[; hr's.a'-rv,a] lKo hv'Wrg>W hn"m'l.a; rd,nEw> 10
`h'yl,[' ~Wqy"
Hv'p.n-: l[; rS'ai hr's.a-' Aa hr'd'n" Hv'yai tyBe-~aiw> 11
`h['buv.Bi
Wmq'w> Ht'ao aynIhe al{ Hl' vrIx/h,w> Hv'yai [m;v'w> 12
`~Wqy" Hv'p.n-: l[; hr's.a'-rv,a] rS'a-i lk'w> h'yr,d'n-> lK'
ac'Am-lK' A[m.v' ~AyB. Hv'yai ~t'ao rpey" rpeh-' ~aiw> 13
~r'peh] Hv'yai ~Wqy" al{ Hv'p.n: rS;ail.W h'yr,d'n>li h'yt,p'f.
`Hl'-xl;s.yI hw"hyw:
WNm,yqiy> Hv'yai vp,n" tNO[;l. rS'ai t[;buv-. lk'w> rd,n-E lK' 14
`WNr,pey> Hv'yaiw>
~yqihew> ~Ay-la, ~AYmi Hv'yai Hl' vyrIx]y: vrex]h-; ~aiw> 15

její sliby nebo všechny její závazky, které [vzala] na sebe; potvrdil je,
neboť mlčel jí v den, kdy slyšel [o tom].
16 Zruší-li však je uslyšev [o nich], bude pykati za její vinu.
17 Tyto jsou zákony, které přikázal Hospodin Mojžíšovi, mezi mužem a
jeho ženou, mezi otcem a jeho dcerou v jejím mládí v domě jejího otce.

Kapitola třicátá první.
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Vykonej pomstu za syny Jisraelské na Midjanetech, potom budeš
shromážděn k lidu svému.
3 I mluvil Mojžíš k lidu řka: vyzbrojte si muže ze svého středu k vojsku,
ať jsou proti Midjanu, aby vykonali pomstu Hospodinovu na Midjanu.
4 Tisíc z každého kmene ze všech kmenů Jisraelských pošlete k vojsku.
5 I bylo sbíráno z tisíců Jisraele po tisíci z [každého] kmene: dvanáct
tisíc zbrojených k boji.
6 A Mojžíš poslal je, tisíc z každého kmene, je a Pinchasa syna Elazara,
kněze, k vojsku, a svaté nářadí a trouby k hlaholu byly v ruce jeho.
7 I táhli do boje proti Midjanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a zabili
všecky mužské.
8 A krále Midjanské zabili mezi těmi, kteří byli jimi zabiti: Eví-ho,
Rekema, Cura, Chura a Rebu, pět králů Midjanských; a Bileama, syna
Beorova, zabili mečem.
9 A synové Jisraelští zajali ženy Midjandské a jejich děti a všechen
dobytek jejich a všechna stáda jejich a všecko jmění jejich ukořistili.
10 A všecka města jejich v sídlech jejich a všechny [ohrazené] tábory
jejich spálili v ohni.
11 A vzali všecku kořist a vše, co pobrali z lidí a z dobytka,

~yqihe h'yl,[' rv,a] h'yr,s'a/-lK'-ta, Aa h'yr,d'n-> lK'-ta,
`A[m.v' ~AyB. Hl' vrIx/h-, yKi ~t'ao
`Hn"wO[-] ta, af'n"w> A[m.v' yrex]a; ~t'ao rpey" rpeh-' ~aiw> 16
vyai !yBe hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a] ~yQixuh; hL,ae 17
@ `h'ybia' tyBe h'yr,[un>Bi ATbil. ba'-!yBe ATv.ail.
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 31:1
@sea'Te rx;a; ~ynIy"d>Mih; taeme laer'f.yI ynEB. tm;q.nI ~qon> 2
`^yM,[-; la,
~yvin"a] ~k,T.aime Wcl.x'he rmoale ~['h-' la, hv,mo rBed;y>w: 3
`!y"d>miB. hw"hy>-tm;q.nI ttel' !y"d>m-i l[; Wyh.yIw> ab'C'l;
Wxl.v.Ti laer'f.yI tAJm; lkol. hJ,M;l; @l,a, hJ,M;l; @l,a, 4
`ab'C'l;
@l,a, rf'[-' ~ynEv. hJ,M;l; @l,a, laer'f.yI ypel.a;me Wrs.M'YIw: 5
`ab'c' yceWlx]
~t'ao ab'C'l; hJ,M;l; @l,a, hv,mo ~t'ao xl;v.YIw: 6
vd,Qoh; ylek.W ab'C'l; !heKoh; rz"['l.a-, !B, sx'n>yPi-ta,w>
`Ady"B. h['WrT.h; tArc.cox]w:
Wgr>h;Y:w: hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; !y"d>m-i l[; WaB.c.YIw: 7
`rk'z-" lK'
ywIa-/ ta, ~h,ylel.x;-l[; Wgr>h' !y"d>mi ykel.m-; ta,w> 8
ykel.m; tv,mex] [b;r-, ta,w> rWx-ta,w> rWc-ta,w> ~q,r-, ta,w>
`br,x'B, Wgr>h' rA[B.-!B, ~['l.Bi taew> !y"d>mi
taew> ~P'j-; ta,w> !y"d>mi yven-> ta, laer'f.yI-ynEb. WBv.YIw: 9
`Wzz"B' ~l'yxe-lK'-ta,w> ~h,nEq.m-i lK'-ta,w> ~T'm.h,B-. lK'
Wpr>f' ~t'royji-lK' taew> ~t'bov.AmB. ~h,yre[-' lK' taew> 10
`vaeB'
~d'a'B' x;Aql.M;h-; lK' taew> ll'V'h-; lK'-ta, Wxq.YIw: 11

12 a přivedli k Mojžíšovi a k Elazarovi, knězi, a k obci synů
Jisraelských, zajatce a loupež a kořist do tábora, do nížin Moabských,
které jsou u Jardenu u Jericha.
13 Tu vyšli Mojžíš a Elazar, kněz, a všichni knížata obce jim vstříc ven
za táborem.
14 I rozhněval se Mojžíš na představené vojska, na náčelníky nad tisíci a
náčelníky nad sty [setníky] kteří se vrátili z válečné výpravy,
15 a Mojžíš řekl jim: zda jste nechali všechny ženy na živu?
16 Hle ony byly synům Jisraelským na radu Bileamovu [příčinou], že se
zpronevěřili proti Hospodinu k vůli Peoru, takže vypukl moř v obci
Hospodinově.
17 A nyní, zabijte všechny mužského pohlaví mezi dětmi, a každou
ženu, která poznala muže v souloži, zabijte;
18 ale všechny děti mezi ženami, které [ještě] nevědí o souloži s mužem,
nechtě si na živu.
19 Vy však utábořte se za táborem sedm dnů, každý kdo zabil člověka a
každý kdo se dotkl zabitého; očisťte se dne třetího a dne sedmého - vy a
vaši zajatci.
20 Každé roucho a každé nářadí z kůže a vše zhotovené ze [srstí] kozích
a každé nářadí ze dřeva očisťte si.
21 I řekl Elazar kněz vojínům, kteří byli táhli do války: to jest zákon
učení, které přikázal Hospodin Mojžíšovi:
22 avšak zlato [nářadí ze zlata] a stříbro, měď, železo, cín a olovo,
23 všecko, co přijde do ohně [aniž bylo by poškozeno], proveďte ohněm
a bude čisté, avšak musí býti očištěno vodou očištění, a všecko, co
nemůže projíti ohněm, proveďte vodou.

`hm'heB.b;W
td;[-] la,w> !heKoh; rz"['l.a-, la,w> hv,m-o la, WabiY"w: 12
ll'V'h;-ta,w> x;Aql.M;h-; ta,w> ybiV.h-; ta, laer'f.y-I ynEB.
s `Axrey> !Der>y:-l[; rv,a] ba'Am tbor>[-; la, hn<x]M;h-; la,
hd'[eh' yaeyfin-> lk'w> !heKoh; rz"['l.a,w> hv,mo Wac.YEw: 13
`hn<x]M;l; #Wxmi-la, ~t'ar'q.li
yref'w> ~ypil'a]h' yref' lyIx'h, ydeWqP. l[; hv,mo @coq.YIw: 14
`hm'x'l.Mih; ab'C.mi ~yaiB'h; tAaMeh;
`hb'qen-> lK' ~t,yYIxih; hv,mo ~h,ylea] rm,aYOw: 15
l[;m-; rs'm.li ~['l.Bi rb;d>Bi laer'f.yI ynEb.li Wyh' hN"he !he 16
`hw"hy> td;[]B; hp'GEM;h; yhiT.w: rA[P.-rb;D>-l[; hw"hyB;
vyai t[;d;yO hV'a-i lk'w> @J'B; rk'z-" lk' Wgr>hi hT'[;w> 17
`Wgroh] rk'z" bK;v.mil.
Wyx]h; rk'z" bK;v.mi W[d>y-" al{ rv,a] ~yviN"B; @J;h; lkow> 18
`~k,l'
vp,n< greho lKo ~ymiy" t[;b.vi hn<x]M;l; #Wxmi Wnx] ~T,a;w> 19
y[iybiV.h; ~AYb;W yviyliV.h; ~AYB; WaJ.x;t.Ti ll'x'B, [;gEnO lkow>
`~k,ybiv.W ~T,a;
~yZI[i hfe[]m-; lk'w> rA[-yliK.-lk'w> dg<B-, lk'w> 20
s `WaJ'x;t.Ti #[e-yliK.-lk'w>
~yaiB'h; ab'C'h; yven>a-; la, !heKoh; rz"['l.a, rm,aYOw: 21
`hv,m-o ta, hw"hy> hW"c-i rv,a] hr'ATh; tQ;xu tazO hm'x'l.Mil;
lz<r>B;h-; ta, tv,xoN>h-; ta, @s,K'h-; ta,w> bh'Z"h-; ta, %a; 22
`tr,p'[oh-' ta,w> lydIB.h-; ta,
%a; rhej'w> vaeb' Wrybi[]T; vaeb' aboy-" rv,a] rb'D'-lK' 23
Wrybi[]T; vaeB' aboy-" al{ rv,a] lkow> aJ'x;t.yI hD'nI ymeB.
`~yIM'b;
rx;a;w> ~T,r>h;j.W y[iybiV.h; ~AYB; ~k,ydeg>Bi ~T,s.B;kiw> 24
@ `hn<x]M;h-; la, WaboT'

24 Vyperte své šaty dne sedmého a budete čistými a potom smíte vejíti
do tábora.
25 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
26 Zjisti počet kořisti, zajatců z lidí a z dobytka, ty a Elazar, kněz, a
náčelníci [domů] otců obce.
27 A rozděl kořist na polovic mezi ty, kteří se zúčastnili války, kteří
vytáhli k vojsku, a mezi celou obec.
28 A vyber [jakožto] daň Hospodinu od vojínů, kteří vytáhli k vojsku,
jeden kus z pěti set, z lidí a z dobytčat a z oslů a z bravu.
29 Z polovice jejich vezměte [ji] a dej Elazarovi knězi [jakožto] dávku
Hospodinovi,
30 A z polovice [patřící] synům Jisraelským vezmi jeden [kus] vybraný z
padesáti z lidí, z dobytčat, z oslů a z bravu, z veškerého dobytka, a dej je
levitům, kteří opatrují dozor nad příbytkem Hospodinovým.
31 I učinil Mojžíš a Elazar, kněz, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
32 I byla kořist, zbytek toho co ukořistili vojíni; ovcí: šest set sedmdesát
pět tisíc.
33 A dobytčat: dva a sedmdesát tisíc.
34 A oslů: šedesát jeden tisíc.
35 A lidských osob, žen, které ještě neznali soulož s mužem, všech osob:
třicet dva tisíce.
36 Byla tedy polovice, podíl těch, kteří vytáhli k vojsku, počet bravu: tři
sta třicet sedm tisíc a pět set.
37 I byla daň Hospodinu z bravu: šest set sedmdesát pět.
38 A dobytčat: třicet šest tisíc; a z nich daň Hospodinu: dva a sedmdesát.
39 A oslů třicet tisíc a pět set, a daň z nich Hospodinu jeden a šedesát.

`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rm,aYOw: 25
hT'a; hm'heB.b;W ~d'a'B' ybiV.h; x;Aql.m; varo tae af' 26
`hd'[eh' tAba] yvear'w> !heKoh; rz"['l.a,w>
~yaic.YOh; hm'x'l.Mih; yfep.To !yBe x;Aql.M;h-; ta, t'ycix'w> 27
`hd'[eh-' lK' !ybeW ab'C'l;
~yaic.YOh; hm'x'l.Mih; yven>a; taeme hw"hyl; sk,m, t'moreh]w: 28
rq'B'h;-!miW ~d'a'h-' !mi tAaMeh; vmex]me vp,n< dx'a, ab'C'l;
`!aCoh-; !miW ~yrImox]h-; !miW
`hw"hy> tm;WrT. !heKoh; rz"['l.a,l. hT't;n"w> WxQ'Ti ~t'ycix]M;mi 29
~yVimix]h-; !mi zxua' dx'a, xQ;Ti laer'f.y-I ynEB. tcix]M;miW 30
!aCoh-; !miW ~yrImox]h-; !mi rq'B'h-; !mi ~d'a'h-' !mi
!K;v.mi tr,m,v.mi yrem.vo ~YIwIl.l; ~t'ao hT't;n"w> hm'heB.h-; lK'mi
`hw"hy>
`hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; !heKoh; rz"['l.a,w> hv,mo f[;Y:w: 31
!aco ab'C'h; ~[; Wzz>B' rv,a] zB'h; rt,y< x;Aql.M;h; yhiy>w: 32
`~ypil'a-] tv,mex]w: @l,a, ~y[ib.viw> @l,a, tAame-vve
`@l,a' ~y[ib.viw> ~yIn:v. rq'b'W 33
`@l,a' ~yViviw> dx'a, ~yrImox]w: 34
rk'z" bK;v.mi W[d>y-" al{ rv,a] ~yviN"h-; !mi ~d'a' vp,n<w> 35
`@l,a' ~yvil{v.W ~yIn:v. vp,n-< lK'
!aCoh; rP;s.mi ab'C'B; ~yaic.YOh; ql,xe hc'x/M,h; yhiT.w: 36
vmex]w: ~ypil'a] t[;b.viw> @l,a, ~yvil{v.W @l,a, tAame-vl{v.
`tAame
vmex' tAame vve !aCoh-; !mi hw"hyl; sk,M,h; yhiy>w: 37
`~y[ib.viw>
~yIn:v. hw"hyl; ~s'k.miW @l,a' ~yvil{v.W hV'vi rq'B'h;w> 38
`~y[ib.viw>
hw"hyl; ~s'k.miW tAame vmex]w: @l,a, ~yvil{v. ~yrImox]w: 39
`~yViviw> dx'a,

40 A lidských osob: šestnáct tisíc, a daň z nich Hospodinu dva a třicet
osob.
41 I dal Mojžíš daň, dávku Hospodinovou, Elazarovi, knězi, jak
Hospodin přikázal Mojžíšovi.
42 A z polovice synů Jisraelských, které [Mojžíš oddělil od mužů, kteří
konali vojenskou službu,
43 byla polovice obce z bravu: tři sta sedm a třicet tisíc a pět set.
44

a dobytčat: šest a třicet tisíc.

45

a oslů: třicet tisíc a pět set.

46

a lidských osob: Šestnáct tisíc.

47 I vzal Mojžíš z polovice [patřící] synům Jisraelským vybraný kus,
jeden z padesáti, z lidí a z dobytka, a dal je levitům, kteří opatrují dozor
nad příbytkem Hospodinovým, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
48 Tu přistoupili k Mojžíšovi představení, kteří byli [ustanoveni] nad
tisíci vojska, náčelníci nad tisíci a náčelníci nad sty,
49 a řekli Mojžíšovi: služebníci tvoji zjistili počet vojínů, kteří byli pod
naším vedením, a neschází z nás nikdo.
50 Přinášíme tedy jako dar Hospodina, každý co nalezl: zlaté předměty,
náramky, sponky, prsteny, náušnice a náhrdelníky, abychom zjednali
smíření pro sebe před Hospodinem.
51 I vzali Mojžíš a Elazar, kněz, od nich zlato, všechen umělecký
předmět.
52 A bylo všechna zlata dávky, kterou vybrali Hospodinu, šestnáct tisíc
sedm set padesát šekelů, od náčelníků nad tisíci a od náčelníků nad sty.
53 Vojíni ukořistili - každý pro sebe.
54 I vzali Mojžíš a Elazar, kněz, zlato od náčelníků nad tisíci a nad sty a
přinesli to do stanu úmluvy na památku pro syny Jisraelské před
Hospodinem.

~yIn:v. hw"hyl; ~s'k.miW @l,a' rf'[' hV'vi ~d'a' vp,n<w> 40
`vp,n" ~yvil{v.W
!heKoh; rz"['l.a,l. hw"hy> tm;WrT. sk,m-, ta, hv,mo !TeYIw: 41
`hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K;
~yvin"a]h-' !mi hv,mo hc'x' rv,a] laer'f.yI ynEB. tycix]M;miW 42
`~yaib.Coh;
@l,a, tAame-vl{v. !aCoh-; !mi hd'[eh' tc;x/m, yhiT.w: 43
`tAame vmex]w: ~ypil'a] t[;b.vi @l,a, ~yvil{v.W
`@l,a' ~yvil{v.W hV'vi rq'b'W 44
`tAame vmex]w: @l,a, ~yvil{v. ~yrImox]w: 45
`@l,a' rf'[' hV'vi ~d'a' vp,n<w> 46
dx'a, zxua'h-' ta, laer'f.y-I ynEB. tcix]M;mi hv,mo xQ;YIw: 47
~YIwIl.l; ~t'ao !TeYIw: hm'heB.h-; !miW ~d'a'h-' !mi ~yVimix]h-; !mi
`hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; hw"hy> !K;v.mi tr,m,v.mi yrem.vo
yref' ab'C'h; ypel.a;l. rv,a] ~ydIquP.h; hv,m-o la, Wbr>q.YIw: 48
`tAaMeh; yref'w> ~ypil'a]h'
yven>a; varo-ta, Waf.n" ^yd,b'[] hv,m-o la, Wrm.aYOw: 49
`vyai WNM,mi dq;p.n-I al{w> Wndey"B. rv,a] hm'x'l.Mih;
bh'z-" ylik. ac'm' rv,a] vyai hw"hy> !B;r>q-' ta, breq.N:w: 50
Wnytevop.n-: l[; rPek;l. zm'Wkw> lygI[' t[;B;j; dymic'w> hd'['c.a,
`hw"hy> ynEp.li
yliK. lKo ~T'aime bh'Z"h-; ta, !heKoh; rz"['l.a,w> hv,mo xQ;YIw: 51
`hf,[]m;
hV'vi hw"hyl; WmyrIhe rv,a] hm'WrT.h; bh;z-> lK' yhiy>w: 52
yref' taeme lq,v' ~yVimix]w: tAame-[b;v. @l,a, rf'['
`tAaMeh; yref' taemeW ~ypil'a]h'
`Al vyai Wzz>B' ab'C'h; yven>a; 53
yref' taeme bh'Z"h-; ta, !heKoh; rz"['l.a,w> hv,mo xQ;YIw: 54
!ArK'zI d[eAm lh,a-o la, Atao WabiY"w: tAaMeh;w> ~ypil'a]h'

přinesli to do stanu úmluvy na památku pro syny Jisraelské před

@ `hw"hy> ynEp.li laer'f.yI-ynEb.li

Hospodinem.

Kapitola třicátá druhá
1 A mnoho stáda, velmi silného, měli synové Reubenovi a synové
Gadovi a viděli zemi Jázer a zemi Gilead, a hle krajina byla krajina pro
stádo.
2 Tu přišli synové Gadovi a synové Reubenovi a pravili Mojžíšovi a
Elazarovi, knězi, a knížatům obce řkouce:
3 Atarot, Dibon, Jázer, Nimra Chešbon, Elalé, Sebam, Nebo a Beon,
4 země, kterou porazil Hospodin před obcí Jisraelskou, jest země pro
stádo a služebníci tvoji mají stádo.
5 A řekli: jestliže jsme nalezli přízeň v očích tvých, budiž dána tato země
služebníkům tvým v majetek; neveď nás přes Jarden.
6 Tu pravil Mojžíš synům Gadovým a synům Reubenovým: zda mají
vaši bratři táhnouti do války a vy zůstanete zde?
7 A proč odvracíte srdce synů Jisraelských, aby netáhli do země, kterou
Hospodin jim dal.
8 Tak učinili vaši otcové, když poslal jsem je z KadesBarney Barney aby
prohlédli zemi.
9 A táhli nahoru až do údolí Eškol, prohlédli zemi a odvrátili srdce synů
Jisraelských, aby nevešli do země, kterou Hospodin jim dal.
10 I vzplanul hněv Hospodina onoho dne a přísahal a pravil:
11 Muži, kteří vytáhli z Egypta, od dvaceti roků a výše, neuvidí zemi,
kterou přísahou zaslíbil jsem Abrahamovi, Jicchakovi a Jaakobovi, neboť
nenásledovali mne,
12 Kromě Kaleba, syna Jefimea, Kenízího a Jehošuy, syna Nunova,
neboť úplně následovali Hospodina.

dg"-ynEb.liw> !beWar> ynEb.li hy"h' br; hn<q.miW WTT Numbers 32:1
hNEhiw> d['l.GI #r,a-, ta,w> rzE[.y: #r,a-, ta, War>YIw: daom. ~Wc['
`hn<q.mi ~Aqm. ~AqM'h;
hv,m-o la, Wrm.aYOw: !beWar> ynEb.W dg"-ynEb. WaboY"w: 2
`rmoale hd'[eh' yaeyfin-> la,w> !heKoh; rz"['l.a-, la,w>
~b'f.W hle['l.a,w> !ABv.x,w> hr'm.nIw> rzE[.y:w> !boydIw> tArj'[] 3
`![ob.W Abn>W
#r,a, laer'f.yI td;[] ynEp.li hw"hy> hK'hi rv,a] #r,a'h' 4
s `hn<q.mi ^yd,b'[]l;w> awhi hn<q.mi
taZOh; #r,a'h-' ta, !T;yU ^yn<y[eB. !xe Wnac'm-' ~ai Wrm.aYOw: 5
`!Der>Y:h-; ta, Wnrebi[]T-; la; hZ"xua]l; ^yd,b'[]l;
Waboy" ~k,yxea;h; !beWar> ynEb.liw> dg"-ynEb.li hv,mo rm,aYOw: 6
`hpo Wbv.Te ~T,a;w> hm'x'l.Mil;
rbo[]me laer'f.yI ynEB. ble-ta, Î!WaynIt.Ð ¿!WaWnt.À hM'l'w> 7
`hw"hy> ~h,l' !t;n-" rv,a] #r,a'h-' la,
tAar>li [;nEr>B; vdeQ'mi ~t'ao yxil.v'B. ~k,yteboa] Wf[' hKo 8
`#r,a'h-' ta,
WaynIY"w: #r,a'h-' ta, War>YIw: lAKv.a, lx;n-: d[; Wl[]Y:w: 9
!t;n-" rv,a] #r,a'h-' la, abo-yTil.bil. laer'f.yI ynEB. ble-ta,
`hw"hy> ~h,l'
`rmoale [b;V'YIw: aWhh; ~AYB; hw"hy> @a;-rx;YIw: 10
hn"v' ~yrIf.[, !B,mi ~yIr;c.Mimi ~yli[oh' ~yvin"a]h' War>y-I ~ai 11
qx'c.yIl. ~h'r'b.a;l. yTi[.B;v.nI rv,a] hm'd'a]h' tae hl'[.m;w"
`yr'x]a; Wal.m-i al{ yKi bqo[]y:l.W
Wal.mi yKi !Wn-!Bi [;vuAhywI yZInIQ.h; hN<puy-> !B, bleK' yTil.Bi 12

13 I vzplanul hněv Hospodina proti Jisraeli a působil, aby bloudili po
poušti čtyřicet let, dokud nezahynulo všecko pokolení, které činilo, co
jest zlé před očima Hospodinovými.
14 A hle, povstali jste na místě otců svých, dorost hříšných lidí, abyste
ještě rozmnožovali plamen hněvu Hospodina proti Jisraeli.
15 Odvrátíte-li se od něho, nechá [lid] ještě dále na poušti, a způsobíte
veškerému lidu tomuto zkázu.
16 Tu přistoupili k němu a řekli: ohrady ovčí vystavíme zde pro dobytek
svůj a města pro děti své.
17 My však ozbrojíme se rychle k boji před syny Jisrael-skými, dokud
jich nepřivedeme k místu jejich, a naše děti ať zůstanou v opevněných
městech [chráněny?] před obyvateli země.
18 Nevrátíme se do domů svých, dokud neobdrželi synové Jisraelští
svého dědičného majetku;
19 neboť nechceme spolu s nimi obdržeti dědičný majetek za Jardenem a
dále, poněvadž připadl nám náš dědičný majetek na této straně Jardenu k
východu.
20 Tu pravil jim Mojžíš: učiníte-li tuto věc, ozbrojíte-li se před
Hospodinem k válce,
21 a překročí-li každý zbrojenec z vás Jarden před Hospodinem, dokud
[Hospodin] nevyžene nepřátele své před sebou,
22 a dokud nebude země podmaněna před Hospodinem, a navrátíte-li se
potom: pak budete prosti viny před Hospodinem a před Jisraelem a tato
země bude vaším majetkem před Hospodinem.
23 Jestliže však neučiníte tak, hle, zhřešili jste proti Hospodinovi a
poznejte svůj hřích, [jehož následek] stihne vás.
24 Vystavte si města pro děti své a ohrady pro ovce své a učiňte co
vyslovila ústa vaše.

`hw"hy> yrex]a;
~y[iB'r>a; rB'd>MiB; ~[enIy>w: laer'f.yIB. hw"hy> @a;-rx;YIw: 13
`hw"hy> ynEy[eB. [r;h' hf,[oh' rADh;-lK' ~To-d[; hn"v'
~yaiJ'x; ~yvin"a] tWBr>T; ~k,yteboa] tx;T; ~T,m.q; hNEhiw> 14
`laer'f.yI-la, hw"hy>-@a; !Arx] l[; dA[ tAPs.li
rB'd>MiB; AxyNIh;l. dA[ @s;y"w> wyr'x]a;me !buWvt. yKi 15
s `hZ<h; ~['h-' lk'l. ~T,x;viw>
hPo WnnEq.mil. hn<b.nI !aco trod>GI Wrm.aYOw: wyl'ae WvG>YIw: 16
`WnPej;l. ~yrI['w>
rv,a] d[; laer'f.yI ynEB. ynEp.li ~yvixu #lex'nE Wnx.n:a]w: 17
rc'b.Mih; yre['B. WnPej; bv;y"w> ~m'Aqm.-la, ~nUaoybih-] ~ai
`#r,a'h' ybev.yO ynEP.mi
vyai laer'f.yI ynEB. lxen:t.hi d[; WnyTeB-' la, bWvn" al{ 18
`Atl'x]n:
ha'b' yKi ha'l.h'w" !Der>Y:l; rb,[eme ~T'ai lx;n>nI al{ yKi 19
@ `hx'r'z>mi !Der>Y:h; rb,[eme Wnyleae Wntel'x]n:
hZ<h; rb'D'h;-ta, !Wf[]T-; ~ai hv,mo ~h,ylea] rm,aYOw: 20
`hm'x'l.Mil; hw"hy> ynEp.li Wcl.x'T-e ~ai
d[; hw"hy> ynEp.li !Der>Y:h-; ta, #Wlx'-lK' ~k,l' rb;['w> 21
`wyn"P'mi wyb'y>a-o ta, AvyrIAh
~t,yyIh.wI WbvuT' rx;a;w> hw"hy> ynEp.li #r,a'h' hv'B.k.nIw> 22
~k,l' taZOh; #r,a'h' ht'y>h'w> laer'f.YImiW hw"hy>me ~yYIqin>
`hw"hy> ynEp.li hZ"xua]l;
W[d>W hw"hyl; ~t,aj'x] hNEhi !Ke !Wf[]t; al{-~aiw> 23
`~k,t.a, ac'm.Ti rv,a] ~k,t.aJ;x;
aceYOh;w> ~k,a]n:col. trodeg>W ~k,P.j;l. ~yrI[' ~k,l-' WnB. 24
`Wf[]T; ~k,yPimi
^yd,b'[] rmoale hv,m-o la, !beWar> ynEb.W dg"-ynEB. rm,aYOw: 25
`hW<c;m. ynIdoa] rv,a]K; Wf[]y:

25 Tu pravili synové Gadovi a synové Reubenovi Mojžíši řkouce:
služebníci tvoji učiní, jak pán můj přikazuje.
26 Naše děti, naše ženy, naše stádo a všecken dobytek náš zůstanou tam
v městech Gileadských;
27 tvoje služebníci však, všichni ozbrojeni k boji, potáhnou před
Hospodinem do války, jak pán můj praví.
28 I přikázal Mojžíš pro ně Elazarovi knězi a Jehušuovi, synu Nunovu a
náčelníkům otcovských kmenů synů Jisraelských;
29 a Mojžíš pravil jim: překročí - li synové Gadovi a synové
Reubenovi s vámi Jarden, každý zbrojen k válce, před
Hospodinem, a bude-li země podmaněna před vámi: pak
dejte jim zemi Gileadskou v majetek.
30 Jestliže však nepotáhnou ozbrojeni s vámi, ať usadí se mezi vámi, v
zemi Kenaanské.
31 I odpověděli synové Gadovi a synové Reubenovi řkouce: co
Hospodin pravil služebníkům tvým, tak učiníme.
32 Potáhneme ozbrojeni, před Hospodinem, do země Kenaanské, u nás
však [zůstaniž] dědičný majetek náš na této straně Jardenu.
33 I dal jim Mojžíš, synům Gadovým a synům Reubenovým a polovici
kmene Menaše, syna Josefova, říši Sichona, krále Emoritů, a říši Oga,
krále Bašanu, zemi podle jejich měst v územích, města země kolkolem.
34 A vystavěli synové Gadovi Dibon, Atarot a Aroér,
35 i Atrot - Šofan, Jázer a Jogbeha
36 a Bet - Mimra a Bet - Hárán, města opevněná a ohrady ovčí.
37 A synové Reubenovi vystavěli Chešbon, Elalé a Kirjatajim
38 i Nebo a Baal-Meon, změněnými jmény, a Sibma; a pojmenovali
města, která vystavěli, jmény [svými]
39 I táhli synové Machíra, syna Menašea, do Gileadu a dobyli jeho a
vyhnali Emority, kteří v něm [bydleli].

yre['B. ~v'-Wyh.yI WnTem.h,B-. lk'w> WnnEq.mi Wnyven" WnPej; 26
`d['l.GIh;
hm'x'l.Mil; hw"hy> ynEp.li ab'c' #Wlx]-lK' Wrb.[;y: ^yd,b'[]w: 27
`rbeDo ynIdoa] rv,a]K;
[;vuAhy> taew> !heKoh; rz"['l.a, tae hv,mo ~h,l' wc;y>w: 28
`laer'f.yI ynEb.li tAJM;h; tAba] yvear'-ta,w> !Wn-!Bi
!beWar>-ynEb.W dg"-ynEb. Wrb.[;y-: ~ai ~h,lea] hv,mo rm,aYOw: 29
hw"hy> ynEp.li hm'x'l.Mil; #Wlx'-lK' !Der>Y:h;-ta, ~k,T.ai
d['l.GIh; #r,a-, ta, ~h,l' ~T,t;n>W ~k,ynEp.li #r,a'h' hv'B.k.nIw>
`hZ"xua]l;
~k,k.tob. Wzx]anOw> ~k,T.ai ~yciWlx] Wrb.[;y: al{-~aiw> 30
`![;n"K. #r,a,B.
hw"hy> rB,DI rv,a] tae rmoale !beWar> ynEb.W dg"-ynEb. Wn[]Y:w: 31
`hf,[]n: !Ke ^yd,b'[-] la,
WnT'aiw> ![;n"K. #r,a, hw"hy> ynEp.li ~yciWlx] rbo[]n: Wnx.n: 32
`!Der>Y:l; rb,[eme Wntel'x]n: tZ:xua]
jb,ve ycix]l;w> !beWar> ynEb.liw> dg"-ynEb.li hv,mo ~h,l' !TeYIw: 33
yrImoa/h' %l,m, !xoysi tk,l,m.m-; ta, @seAy-!b, hV,n:m.
tl{bug>Bi h'yr,['l. #r,a'h' !v'B'h; %l,m, gA[ tk,l,m.m-; ta,w>
`bybis' #r,a'h' yre['
`r[ero[] taew> troj'[-] ta,w> !boyDI-ta, dg"-ynEb. Wnb.YIw: 34
`hh'B\g>y"w> rzE[.y-: ta,w> !p'Av troj.[-; ta,w> 35
trod>gIw> rc'b.mi yre[' !r'h' tyBe-ta,w> hr'm.nI tyBe-ta,w> 36
`!aco
taew> ale['l.a-, ta,w> !ABv.x-, ta, WnB' !beWar> ynEb.W 37
`~yIt'y"r>qi
hm'b.f-i ta,w> ~ve tBos;Wm !A[m. l[;B-; ta,w> Abn>-ta,w> 38
`WnB' rv,a] ~yrI['h, tAmv.-ta, tmoveb. War>q.YIw:
vr,AYw: h'duK.l.YIw: hd'['l.GI hV,n:m-. !B, rykim' ynEB. Wkl.YEw: 39

vyhnali Emority, kteří v něm [bydleli].
40 I dal Mojžíš Gilead Machírovi, synu Menašea, a ten usadil se tam.
41 A Jair, syn Menašeův, šel a dobyl jejich vesnic a nazval je vesnice
Jairovy.
42 A Nobach šel a dobyl Kenat a jeho vesnic a nazval je Nobach dle
svého jména.

Kapitola třicátá třetí
1 To jsou cesty synů Jisraelských, kteří vytáhli ze země Egyptské podle
zástupů svých za [vedení] Mojžíše a Aharona.
2 A napsal Mojžíš jejich východiště k jejich cestám na rozkaz
Hospodinův a to jsou jejich cesty podle jejich východišťat.
3 A odtáhli od Raamses v prvním měsíci patnáctého dne prvního měsíce,
druhého dne Pesachu vytáhli synové Jisraelští zdviženou rukou před
očima všech Egypťanů.
4 A Egypťané pohřbili co Hospodin zabil mezi nimi - všechny
prvorozené; a na jejich bozích vykonal Hospodin trestní soudy.
5 A odtáhli synové Jisraelstí od Raamses a tábořili v Sukot.
6 A odtáhli od Sukot a tábořili v Etam, který jest na kraji poušti.
7 A odtáhli od Etam a obrátili se k Pi-Hachirot, který [leží] před BaalCefon, a tábořili před Migdol.
8 A odtáhli od Hachirot a kráčeli uprostřed moře do poušti a šli cestou tří
dnů na poušti Etam a tábořili v Mara.
9 A odtáhli od Mara a přišli do Elim a v Elim bylo dvanáct pramenů
vody a sedmdesát palem a tábořili tam.
10 A odtáhli od Elim a tábořili u moře rákosového.
11 A odtáhli od moře rákosového a tábořili na poušti Sin.
12 A odtáhli od poušti Sin a tábořili v Dofka.

`HB'-rv,a] yrImoa/h-' ta,
`HB' bv,YEw: hV,n:m-. !B, rykim'l. d['l.GIh-; ta, hv,mo !TeYIw: 40
ar'q.YIw: ~h,yteWOx-; ta, dKol.YIw: %l;h' hV,n:m-. !B, ryaiy"w> 41
`ryaiy" tWOx; !h,t.a,
hl' ar'q.YIw: h'yt,nOB-. ta,w> tn"q-. ta, dKol.YIw: %l;h' xb;nOw> 42
@ `Amv.Bi xb;nO
Wac.y" rv,a] laer'f.y-I ynEb. y[es.m; hL,ae WTT Numbers 33:1
`!roh]a;w> hv,m-o dy:B. ~t'aob.cil. ~yIr;c.mi #r,a,me
hw"hy> yPi-l[; ~h,y[es.m;l. ~h,yaec'Am-ta, hv,mo bTok.YIw: 2
`~h,yaec'Aml. ~h,y[es.m; hL,aew>
~Ay rf'[' hV'mix]B; !AvarIh' vd,xoB; ssem.[.r;me W[s.YIw: 3
dy"B. laer'f.yI-ynEb. Wac.y" xs;P,h; tr;x\M'mi !AvarIh' vd,xol;
`~yIr'c.m-i lK' ynEy[el. hm'r'
~h,B' hw"hy> hK'hi rv,a] tae ~yrIB.q;m. ~yIr;c.miW 4
`~yjip'v. hw"hy> hf'[' ~h,yhel{abeW rAkB.-lK'
`tKosuB. Wnx]Y:w: ssem.[.r;me laer'f.y-I ynEb. W[s.YIw: 5
`rB'd>Mih; hceq.Bi rv,a] ~t'aeb. Wnx]Y:w: tKoSumi W[s.YIw: 6
ynEP-. l[; rv,a] troyxih; yPi-l[; bv'Y"w: ~t'aeme W[s.YIw: 7
`lDog>mi ynEp.li Wnx]Y:w: !Apc. l[;B;
hr'B'd>Mih; ~Y"h-; %Atb. Wrb.[;Y:w: troyxih; ynEP.mi W[s.YIw: 8
`hr'm'B. Wnx]Y:w: ~t'ae rB;d>miB. ~ymiy" tv,l{v. %r,D, Wkl.YEw:
href.[, ~yTev. ~liyaeb.W hm'liyae WaboY"w: hr'M'mi W[s.YIw: 9
`~v'-Wnx]Y:w: ~yrIm'T. ~y[ib.viw> ~yIm; tnOy[e
`@Ws-~y:-l[; Wnx]Y:w: ~liyaeme W[s.YIw: 10
`!ysi-rB;d>miB. Wnx]Y:w: @Ws-~Y:mi W[s.YIw: 11
`hq'p.d'B. Wnx]Y:w: !ysi-rB;d>Mimi W[s.YIw: 12
`vWla'B. Wnx]Y:w: hq'p.D'mi W[s.YIw: 13

13 A odtáhli od Dofka a tábořili v Aluš.
14 A odtáhli od Aluš a tábořili v Refidim a tam neměl lid vody k pití.
15 A

odtáhli od Refidim a tábořili na poušti Sinaj.

16 A odtáhli od poušti Sinaj a tábořili v Kibrot Hataava.
17 A odtáhli od Kibrot Hataava a tábořili v Chacerot.
18 A odtáhli od Chacerot a tábořili v Ritma.
19 A odtáhli od Ritma a tábořili v Rimon Perec.
20 A odtáhli od Rimon Perec a tábořili v Libná.
21 A odtáhli od Libná a tábořili v Risa.
22 A odtáhli od Risa a tábořili v Kehélata.
23 A odtáhli od Kehélata a tábořili v Har-Šáfer.
24 A odtáhli od Har-Šáfer a tábořili v Charada.
25 A odtáhli od Charada a tábořili v Makhelot.
26 A odtáhli od Makhelot a tábořili v Tachat.
27 A odtáhli od Tachat a tábořili v Tárach.
28 A odtáhli od Tárach a tábořili v Mitka.
29 A odtáhli od Mitka a tábořili v Chašmona.
30 A odtáhli od Chašmona a tábořili v Moserot.
31 A odtáhli od Moserot a tábořili v Bené-Jaakan.
32 A odtáhli od Bene - Jaakan a tábořili v Chor - Hagidgad.
33 A odtáhli od Chor - Hagidgad a tábořili v Jotbata.
34 A odtáhli od Jotbata a tábořili v Abrona.
35 A odtáhli od Abrona a tábořili v Ecjon - Gaber.
36 A odtáhli od Ecjon - Gaber a tábořili na poušti Cin, t. j. Kadeš.
37 A odtáhli od Kadeš a tábořili na hoře Hor, na okraji země Edomské.
38 I vystoupil Aharon kněz na horu Hor na rozkaz Hospodina a zemřel
tam v čtyřicátém roce po odchodu synů Jisraelských ze země egyptské v
pátém měsíci prvního [dne] měsíce.

~yIm; ~v' hy"h-' al{w> ~dIypir>Bi Wnx]Y:w: vWla'me W[s.YIw: 14
`tATv.li ~['l'
`yn"ysi rB;d>miB. Wnx]Y:w: ~dIypir>me W[s.YIw: 15
`hw"a]T;h; trob.qiB. Wnx]Y:w: yn"ysi rB;d>Mimi W[s.YIw: 16
`trocex]B; Wnx]Y:w: hw"a]Th; ; trob.Qimi W[s.YIw: 17
`hm't.rIB. Wnx]Y:w: trocex]me W[s.YIw: 18
`#r,P' !MorIB. Wnx]Y:w: hm't.rIme W[s.YIw: 19
`hn"b.liB. Wnx]Y:w: #r,P' !MorIme W[s.YIw: 20
`hS'rIB. Wnx]Y:w: hn"b.Limi W[s.YIw: 21
`ht'l'heq.Bi Wnx]Y:w: hS'rIme W[s.YIw: 22
`rp,v-' rh;B. Wnx]Y:w: ht'l'heQ.mi W[s.YIw: 23
`hd'r'x]B; Wnx]Y:w: rp,v-' rh;me W[s.YIw: 24
`tl{heq.m;B. Wnx]Y:w: hd'r'x]me W[s.YIw: 25
`tx;t'B. Wnx]Y:w: tl{heq.M;mi W[s.YIw: 26
`xr;t'B. Wnx]Y:w: tx;T'mi W[s.YIw: 27
`hq't.miB. Wnx]Y:w: xr;T'mi W[s.YIw: 28
`hn"mov.x;B. Wnx]Y:w: hq't.Mimi W[s.YIw: 29
`tArsemoB. Wnx]Y:w: hn"mov.x;me W[s.YIw: 30
`!q'[]y: ynEb.Bi Wnx]Y:w: tArseMomi W[s.YIw: 31
`dG"d>GIh; rxoB. Wnx]Y:w: !q'[]y: ynEB.mi W[s.YIw: 32
`ht'b'j.y"B. Wnx]Y:w: dG"d>GIh; rxome W[s.YIw: 33
`hn"rob.[;B. Wnx]Y:w: ht'b'j.Y"mi W[s.YIw: 34
`rb,G" !Ayc.[,B. Wnx]Y:w: hn"rob.[;me W[s.YIw: 35
`vdeq' awhi !ci-rB;d>mib. Wnx]Y:w: rb,G" !Ayc.[,me W[s.YIw: 36
`~Ada/ #r,a, hceq.Bi rh'h' rhoB. Wnx]Y:w: vdeQ'mi W[s.YIw: 37
tm'Y"w: hw"hy> yPi-l[; rh'h' rho-la, !heKoh; !roh]a; l[;Y:w: 38
~yIr;c.mi #r,a,me laer'f.y-I ynEB. tacel. ~y[iB'r>a;h' tn:v.Bi ~v'
`vd,xol; dx'a,B. yviymix]h; vd,xoB;
rhoB. AtmoB. hn"v' ta;m.W ~yrIf.[,w> vl{v-' !B, !roh]a;w> 39

39 A Aharonovi bylo sto tři a dvacet roků, když zemřel na hoře Hor.
40 A slyšel Kenaani, král Aradský - a on bydlel na jihu v zemi
Kenaanské - že přicházejí synové Jisraelští.
41 A odtáhli od hory Hor a tábořili v Calmona.
42 A odtáhli od Calmona a tábořili v Punon.
43 A odtáhli od Punon a tábořili v Obot.
44 A odtáhli od Obot a tábořili v Ije - Haabarim na hranicích
Moabských.
45 A odtáhli od Ijim a tábořili v Dibon Gad.
46 A odtáhli od Dibon Gad a tábořili v Almon - Diblatajema.
47 A odtáhli od Almon - Diblatajema a tábořili na pohoří Abarim před
Nebo.
48 A odtáhli od hor Abarim a tábořili v nížinách Moabských u Jardenu u
Jericha.
49 A tábořili u Jardenu od Bet - Haješimot až do Ábel -Hašitim v
nížinách Moabských.
50 I pravil Hospodin Mojžíšovi v nížinách Moabských u Jardenu před
Jericho.
51 Mluv k synům Jisraelským a řekni jim: překročíte-li Jarden /a
vkročíte-li] do země Kenaanské,
52 vypuďte všechny obyvatele země přeď sebou a zničte jejich obrazy a
všechny jejich obrazy ulité zničte a všechny jejich výšiny [oltáře na v.]
zbořte;
53 pak vezmete zemi ve vlastnictví a usadíte se v ní, neboř vám dal jsem
zemi, abyste ji měli ve vlastnictví.
54 A rozdělte si zemi losem podle svých rodin; četnému [kmenu] dejte
větší dědičný majetek a malému dej menší majetek. Kam padne mu los,
to bude jeho; podle kmenů svých otců rozdělte si majetek.

s `rh'h'
#r,a,B. bg<N<B; bvey-O aWhw> dr'[] %l,m, ynI[]n:K.h; [m;v.YIw: 40
`laer'f.yI ynEB. aboB. ![;n"K.
`hn"mol.c;B. Wnx]Y:w: rh'h' rhome W[s.YIw: 41
`!nOWpB. Wnx]Y:w: hn"mol.C;mi W[s.YIw: 42
`tboaoB. Wnx]Y:w: !nOWPmi W[s.YIw: 43
`ba'Am lWbg>Bi ~yrIb'[]h' yYE[iB. Wnx]Y:w: tboaome W[s.YIw: 44
`dG" !boydIB. Wnx]Y:w: ~yYI[ime W[s.YIw: 45
`hm'y>t'l'bD. I !mol.[;B. Wnx]Y:w: dG" !boyDImi W[s.YIw: 46
ynEp.li ~yrIb'[]h' yreh'B. Wnx]Y:w: hm'y>t'l'b.DI !mol.[;me W[s.YIw: 47
`Abn>
!Der>y: l[; ba'Am tbor>[;B. Wnx]Y:w: ~yrIb'[]h' yreh'me W[s.YIw: 48
`Axrey>
~yJiVih; lbea' d[; tmoviy>h; tyBemi !Der>Y:h-; l[; Wnx]Y:w: 49
s `ba'Am tbor>[;B.
Axrey> !Der>y:-l[; ba'Am tbor>[;B. hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 50
`rmoale
~yrIb.[o ~T,a; yKi ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 51
`![;n"K. #r,a-, la, !Der>Y:h-; ta,
tae ~T,d>B;aiw> ~k,ynEP.mi #r,a'h' ybev.y-O lK'-ta, ~T,v.r;Ahw> 52
taew> WdBea;T. ~t'koSem; ymel.c-; lK' taew> ~t'YOKif.m-; lK'
`Wdymiv.T; ~t'moB-' lK'
yTit;n" ~k,l' yKi HB'-~T,b.v;ywI #r,a'h-' ta, ~T,v.r;Ahw> 53
`Ht'ao tv,r,l' #r,a'h-' ta,
br;l' ~k,ytexoP.v.mil. lr'AgB. #r,a'h-' ta, ~T,l.x;n:t.hiw> 54
la, Atl'x]n-: ta, jy[im.T; j[;m.l;w> Atl'x]n-: ta, WBr>T;
~k,yteboa] tAJm;l. hy<h.yI Al lr'AGh; hM'v' Al acey-E rv,a]
`Wlx'n<t.Ti
rv,a] hy"h'w> ~k,ynEP.mi #r,a'h' ybev.y-O ta, WvyrIAt al{-~aiw> 55

55 Jestliže však nevypudíte obyvatele země před sebou, pak budou ti z
nich, které zanecháte, trním v očích vašich a bodlinami po bocích vašich,
a budou vás utiskovati v zemi, ve které bydlíte.
56 A bude: jak jsem zamýšlel učiníte jim, učiním vám.

Kapitola třicátá čtvrtá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
2 Přikaž synům Jisraelským a řekni jim: vejdete-li do země Kenaanské,
je to ta země, která připadne vám jakožto dědictví, země Kenaan podle
jejích hranic.
3 Bude vám jižní hrana od poušti Cin vedle Edomu a budou vám jižní
hranice od konce slaného moře k východu.
4 Pak obrátí se vám hranice v jihu od výšiny Akrabim a potáhne se [na
druhou stranu] do Cin a jejich výběžky jižně od Kadeš-Barnea, potáhnou
se ke Chacar-Adar a dále k Acmón.
5 A obrátí se hranice od Acmón k potoku Micrajim a jejich výběžky k
moři.
6 A západní hranice: To bude vám veliké moře a bude hranicemi, to
buďtež vám západní hranice.
7 A to buďtež vám severní hranice: od velikého moře veďte čáru k hoře
Hor.
8 Od hory Hor veďte cáru směrem do Chamat a výběžky hranic buďtež
do Cedad.
9 A potáhnou se hranice do Zifron a jejich výběžky buďtež Chacar-Enan;
to budiž vám severní hranice.
10 Udělejte si čáru jakožto východní hranice: od Chacar- Enan do
Šefam.
11 A hranice potáhne se dolů od Šefan do Ribla, východně od Ajin, a
potáhne se hranice dolů a dotkne se břehu jezera Kineret ve východu.
12 A hranice potáhne se dolů k Jarden a jejich výběžky buďtež: slané
moře; to budiž vaše země podle jejich hranic kolkolem.

~k,yDeciB. ~nIynIc.liw> ~k,ynEy[eB. ~yKifil. ~h,me WrytiAT
`HB' ~ybiv.yO ~T,a; rv,a] #r,a'h-' l[; ~k,t.a, Wrr]c'w>
@ `~k,l' hf,[/a, ~h,l' tAf[]l; ytiyMiDI rv,a]K; hy"h'w> 56
,
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 34:1
~yaiB' ~T,a-; yKi ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. ta, wc; 2
hl'x]n:B. ~k,l' lPoTi rv,a] #r,a'h' tazO ![;n"K. #r,a'h-' la,
`h'yt,l{bug>li ![;n:K. #r,a,
hy"h'w> ~Ada/ ydey-> l[; !ci-rB;d>Mimi bg<n-< ta;P. ~k,l' hy"h'w> 3
`hm'd>qe xl;M,h-; ~y" hceq.mi bg<n< lWbG> ~k,l'
hn"ci rb;['w> ~yBir;q.[; hle[]m;l. bg<N<mi lWbG>h; ~k,l' bs;n"w> 4
ac'y"w> [;nrE >B; vdeq'l. bg<N<mi wyt'aoc.AT ÎWyh'w>Ð ¿hy"h'w>À
`hn"moc.[; rb;['w> rD'a-; rc;x]
wyt'aoc.At Wyh'w> ~yIr'c.mi hl'x.n: !Amc.[;me lWbG>h; bs;n"w> 5
`hM'Y"h;
hy<h.yI-hz< lWbg>W lAdG"h; ~Y"h; ~k,l' hy"h'w> ~y" lWbg>W 6
`~y" lWbG> ~k,l'
~k,l' Wat'T. ldoG"h; ~Y"h-; !mi !Apc' lWbG> ~k,l' hy<h.y-I hz<w> 7
`rh'h' rho
lbuG>h; taoc.AT Wyh'w> tm'x] abol. Wat'T. rh'h' rhome 8
`hd'd'c.
hy<h.yI-hz< !n"y[e rc;x] wyt'aoc.At Wyh'w> hn"rop.zI lbuG>h; ac'y"w> 9
`!Apc' lWbG> ~k,l'
`hm'p'v. !n"y[e rc;x]me hm'd>qe lWbg>li ~k,l' ~t,yWIa;t.hiw> 10
lWbG>h; dr;y"w> !yI['l' ~d,Q,mi hl'b.rIh' ~p'V.mi lbuG>h; dr;y"w> 11
`hm'd>qe tr,N<K-i ~y" @t,K-, l[; hx'm'W
tazO xl;M,h; ~y" wyt'aoc.At Wyh'w> hn"Der>Y:h; lWbG>h; dr;y"w> 12

moře; to budiž vaše země podle jejich hranic kolkolem.
13 I přikázal Mojžíš synům Jisraelským řka: to jest ta země, kterou si
rozdělíte losem, kterou Hospodin přikázal dáti devíti kmenům a polovici
kmene.
14 Neboť kmen synů Reubenových podle domu svých otců a kmenů
synů Gadových podle domu svých otců a polovice kmene Menašeova
obdržely svůj dědičný majetek.
15 Dva kmeny a polovice kmene obdržely svůj dědičný majetek za
Jardenem u Jericha na východní straně.
16 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
17 To jsou jména mužů, kteří přidělí vám zemi: Elazar, kněz, a Jehošua,
syn Nunův.
18 A po jednom knížeti z každého kmene vezměte, aby přidělili zemi.
19 A to jsou jména mužů: z kmene Jehudy Kaleb, syn Jefune-ův;
20 a z kmene synů Šimeonových Šemuél, syn Amihudův;
21 z kmene Binjamina Elidad, syn Kislonův,
22 a z kmene synů Danových [jakožto] kníže: Buki syn Jogliův;
23 ze synů Josefových, z kmene synů Menašeových jakožto kníže:
Ghaniel, syn Efodův;
24 a z kmene synů Efrajunových jakožto kníže: Kemůél, syn Šiftanův;
25 a z kmene synů Zebulunových jakožto kníže: Elicafan, syn
Parnakův;
26 a z kmene synů Jisacharových jakožto kníže: Paltiel syn Azanův;
27 a z kmene synů Ašerových jakožto kníže: Achihud, syn Šelomiův.
28 A z kmene synů Naftalího jakožto kníže: Pedahél, syn Amihudův.
29 Tito jsou, kterýmž Hospodin přikázal, aby rozdělili synům
Jisraelským majetek v zemi Kenaanské.

Kapitola třicátá pátá
1 I pravil Hospodin Mojžíšovi v nížinách Moabských u Jardenu u Jericha
řka:

`bybis' h'yt,l{bug>li #r,a'h' ~k,l' hy<h.Ti
rv,a] #r,a'h' tazO rmoale laer'f.yI ynEB-. ta, hv,mo wc;y>w: 13
t[;v.til. ttel' hw"hy> hW"ci rv,a] lr'AgB. Ht'ao Wlx]n:t.Ti
`hJ,M;h; ycix]w: tAJM;h;
hJem;W ~t'boa] tybel. ynIbeWarh' ynEb. hJem; Wxq.l' yKi 14
`~t'l'x]n: Wxq.l' hV,n:m. hJem; ycix]w: ~t'boa] tybel. ydIG"h-; ynEb.
rb,[eme ~t'l'x]n: Wxq.l' hJ,M;h; ycix]w: tAJM;h; ynEv. 15
@ `hx'r'z>mi hm'd>qe Axrey> !Der>y:l.
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 16
#r,a'h-' ta, ~k,l' Wlx]n>y-I rv,a] ~yvin"a]h' tAmv. hL,ae 17
`!Wn-!Bi [;vuAhywI !heKoh; rz"['l.a,
lxon>li Wxq.Ti hJ,M;mi dx'a, ayfin" dx'a, ayfin"w> 18
`#r,a'h-' ta,
`hN<puy-> !B, bleK' hd'Why> hJem;l. ~yvin"a]h' tAmv. hL,aew> 19
`dWhyMi[-; !B, laeWmv. !A[m.vi ynEB. hJem;l.W 20
`!Als.K-i !B, dd'ylia/ !miy"n>bi hJem;l. 21
`ylig>y"-!B, yQiBu ayfin" !d'-ynEb. hJem;l.W 22
`dpoa-e !B, laeyNIx; ayfin" hV,n:m-. ynEb. hJem;l. @seAy ynEb.li 23
`!j'p.v-i !B, laeWmq. ayfin" ~yIr;p.a-, ynEb. hJem;l.W 24
`%n"r>P-; !B, !p'c'ylia/ ayfin" !luWbz>-ynEb. hJem;l.W 25
`!Z"[-; !B, laeyjil.P; ayfin" rk'Xf'y-I ynEb. hJem;l.W 26
`ymil{v-. !B, dWhyxia] ayfin" rvea-' ynEb. hJem;l.W 27
`dWhyMi[-; !B, laeh.d;P. ayfin" yliT'p.n-: ynEb. hJem;l.W 28
#r,a,B. laer'f.y-I ynEB-. ta, lxen:l. hw"hy> hW"ci rv,a] hL,ae 29
@ `![;n"K.
ba'Am tbor>[;B. hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: WTT Numbers 35:1
`rmoale Axrey> !Der>y-: l[;

2 Přikaž synům Jisraelským, aby dali levitům ze svého dědičného
majetku města k bydlení a pastvinu u měst, kolkolem nich, dejte levitům.
3 Města buďtež jim k bydlení a pastviny jejich ať jsou pro dobytek
jejich, pro majetek jejich a pro veškerou výživu jejich.
4 A pastviny měst, která dáte levitům, [ať obsahují] od zdi města ven
tisíc loktů kolem dokola.
5 A mate měřiti za městem na východní straně dva tisíce loktů, na jižní
straně dva tisíce loktů, na západní straně dva tisíce loktů a na severní
straně dva tisíce loktů, a města uprostřed; to bude jim pastvinou u měst.
6 A města, která dáte levitům: šest měst útočištných, která ustanovíte,
aby tam utekl vrah, a k těm přidejte čtyřicet dvě města.
7 Všech měst, která dáte levitům, čtyřicet osm měst, ona a jejich
pastviny.
8 A měst, která dáte z majetku synů Jisraelských: od toho, kdo má více,
dejte více, a od toho, kdo má méně, dejte méně; ať dá každý [kmen]
podle svého dědičného majetku, který obdrží, ze svých měst levitům.
9 I pravil Hospodin Mojžíšovi řka:
10 Mluv k synům Jisraelským a řekni jim: překročíte-li Jarden [a
přijdete-li] do země Kenaanské,
11 ustanovte si města, města útočištná buďtež vám; ať uteče tam vrah,
jenž zabil člověka bez úmyslu.
12 Ať jsou vám města útočištěm před příbuzným [mstitelem], aby
nezemřel vrah, dokud nestál před obcí u soudu.
13 A z měst, která dáte, bude vám šest měst útočištných.
14 Tři města dejte za Jardenem a tři města dejte v zemi Kenaanské,
města útočištná buďtež.
15 Synům Jisraelským a cizinci a osadníku mezi nimi ať je šest těchto
měst útočištěm, aby tam utekl každý, kdo zabil člověka bez úmyslu.

~t'Z"xua] tl;x]N:mi ~YIwIl.l; Wnt.n"w> laer'f.yI ynEB-. ta, wc; 2
`~YIwIl.l; WnT.Ti ~h,yteboybis. ~yrI['l, vr'g>miW tb,v'l' ~yrI['
~T'm.h,b.li Wyh.yI ~h,yver>g>miW tb,v'l' ~h,l' ~yrI['h, Wyh'w> 3
`~t'Y"x; lkol.W ~v'kur>liw>
hc'Wxw" ry[ih' ryQimi ~YIwIl.l; WnT.Ti rv,a] ~yrI['h, yver>g>miW 4
`bybis' hM'a; @l,a,
hM'a;B' ~yIP;l.a; hm'd>q-e ta;P-. ta, ry[il' #Wxmi ~t,Dom;W 5
~yIP;l.a; ~y"-ta;P-. ta,w> hM'a;B' ~yIP;l.a; bg<n-< ta;P-. ta,w>
hz< %w<T'B; ry[ih'w> hM'a;B' ~yIP;l.a; !Apc' ta;P. taew> hM'a;B'
`~yrI['h, yver>g>mi ~h,l' hy<h.yI
jl'q.Mih; yre['-vve tae ~YIwIl.l; WnT.Ti rv,a] ~yrI['h, taew> 6
~y[iB'r>a; WnT.Ti ~h,yle[]w: x;ceroh' hM'v' snUl' WnT.Ti rv,a]
`ry[i ~yIT;v.W
ry[i hn<mov.W ~y[iB'r>a; ~YIwIl.l; WnT.Ti rv,a] ~yrI['h-, lK' 7
`!h,yver>g>m-i ta,w> !h,t.a,
br;h' taeme laer'f.y-I ynEB. tZ:xua]me WnT.Ti rv,a] ~yrI['h,w> 8
rv,a] Atl'x]n: ypiK. vyai Wjy[im.T; j[;m.h; taemeW WBr>T;
@ `~YIwIl.l; wyr'['me !TeyI Wlx'n>yI
`rmoaLe hv,m-o la, hw"hy> rBed;y>w: 9
~yrIb.[o ~T,a; yKi ~h,lea] T'r>m;a'w> laer'f.yI ynEB-. la, rBeD; 10
`![;n"K. hc'r>a; !Der>Y:h-; ta,
sn"w> ~k,l' hn"yy<h.Ti jl'q.mi yre[' ~yrI[' ~k,l' ~t,yrIq.hiw> 11
`hg"g"v.Bi vp,n-< hKem; x;cero hM'v'
x;ceroh' tWmy" al{w> laeGOmi jl'q.mil. ~yrI['h, ~k,l' Wyh'w> 12
`jP'v.Mil; hd'[eh' ynEp.li Adm.[-' d[;
`~k,l' hn"yy<h.Ti jl'q.mi yre['-vve WnTeTi rv,a] ~yrI['h,w> 13
vl{v. taew> !Der>Y:l; rb,[eme WnT.Ti ~yrI['h, vl{v. tae 14
`hn"yy<h.Ti jl'q.mi yre[' ![;n"K. #r,a,B. WnT.Ti ~yrI['h,
hn"yy<h.Ti ~k'AtB. bv'ATl;w> rGEl;w> laer'f.yI ynEb.li 15

16 Zbil-li ho železným nástrojem, takže zemřel, jest vrahem; usmrcen
budiž vrah.
17 Zbil-li ho kamenem v ruce, kterýmž může zemříti, takže zemřel, jest
vrahem; usmrcen budiž vrah.
18 Nebo zbil-li ho dřevěným nástrojem v ruce, kterýmž může zemříti,
takže zemřel, jest vrahem; usmrcen budiž vrah.
19 Mstitel krevní, on smí usmrtiti vraha; stihne-li ho, [krevní příbuzný]
smí ho usmrtiti.
20 Strčí-li ho z nenávisti nebo hodí-li [něco] na něho úkladně, takže
zemřel,
21 nebo zbil-li ho rukou z nepřátelství tak, že zemřel, budiž usmrcen
zabijec, vrahem jest; krevní příbuzný smí usmrtiti vraha, stihne - li ho.
22 Strčil - li ho náhodou bez nepřátelství nebo hodil - li na něho jakýsi
nástroj bez úmyslu,
23 nebo spustil - li na něho, aniž by ho viděl, kterýkoliv kámen, kterýmž
může zemříti, takže zemřel, ale není mu nepřítelem a netouží po jeho
neštěstí:
24 ať soudí obec mezi zábijcem a krevním mstitelem dle těchto právních
ustanovení.
25 Ať zachrání obec vraha z ruky krevního mstitele a ať přivede ho obec
zpět do města jeho útočiště, do kterého se utekl, a ať zůstane tam až do
smrti velekněze, kteréhož pomazali svatým olejem.
26 Vyjde-li vrah z obvodu města útočiště svého, do kterého se utekl,
27 a potká-li ho krevní mstitel mimo obvod města jeho útočiště a zabijeli krevní mstitel vraha, nedopustil se krevní viny,
28 Neboť v městě svého útočiště má zůstati až do smrti velekněze, a po
smrti velekněze smí se vrah navrátiti do země svého majetku.
29 Buďtež tato [ustanovení] vám právním zákonem pro vaše pokolení ve
všech sídlech vašich.

vp,n-< hKem-; lK' hM'v' sWnl' jl'q.mil. hL,aeh' ~yrI['h,-vve
`hg"g"v.Bi
tm;Wy tAm aWh x;cero tmoY"w: WhK'hi lz<r>b; ylik.B-i ~aiw> 16
`x;ceroh'
aWh x;cero tmoY"w: WhK'hi HB' tWmy"-rv,a] dy" !b,a,B. ~aiw> 17
`x;ceroh' tm;Wy tAm
x;cero tmoY"w: WhK'hi AB tWmy"-rv,a] dy"-#[e ylik.Bi Aa 18
`x;ceroh' tm;Wy tAm aWh
aWh Ab-A[g>piB. x;ceroh-' ta, tymiy" aWh ~D'h; laeGO 19
`WNt,ymiy>
`tmoY"w: hY"dIc.Bi wyl'[' %yliv.h-i Aa WNp,D'h.y< ha'n>fiB-. ~aiw> 20
x;cero hK,M;h; tm;Wy-tAm tmoY"w: Ady"b. WhK'hi hb'yaeb. Aa 21
`Ab-A[g>piB. x;ceroh-' ta, tymiy" ~D'h; laeGO aWh
wyl'[' %yliv.hi-Aa Apd'h] hb'yae-al{B. [t;p,B-. ~aiw> 22
`hY"dIc. al{B. yliK-. lK'
wyl'[' lPeY:w: tAar> al{B. HB' tWmy"-rv,a] !b,a-, lk'b. Aa 23
`At['r' vQeb;m. al{w> Al byEAa-al{ aWhw> tmoY"w:
l[; ~D'h; laeGO !ybeW hK,M;h; !yBe hd'[eh' Wjp.v'w> 24
`hL,aeh' ~yjiP'v.Mih;
Wbyvihew> ~D'h; laeGO dY:mi x;ceroh-' ta, hd'[eh' WlyCihiw> 25
HB' bv;y"w> hM'v' sn"-rv,a] Ajl'q.mi ry[i-la, hd'[eh' Atao
`vd,Qoh; !m,v,B. Atao xv;m-' rv,a] ldoG"h; !heKoh; tAm-d[;
rv,a] Ajl'q.mi ry[i lWbG>-ta, x;cerho ' aceyE acoy-" ~aiw> 26
`hM'v' sWny"
Ajl'q.mi ry[i lWbg>li #Wxmi ~D'h; laeGO Atao ac'm'W 27
`~D' Al !yae x;ceroh-' ta, ~D'h; laeGO xc;r'w>
yrex]a;w> ldoG"h; !heKoh; tAm-d[; bveyE Ajl'q.mi ry[ib. yKi 28
`AtZ"xua] #r,a-, la, x;ceroh' bWvy" ldoG"h; !heKoh; tAm
lkoB. ~k,yterodol. jP'v.mi tQ;xul. ~k,l' hL,ae Wyh'w> 29

všech sídlech vašich.
30 Kdo zabije člověka, dle výpovědí svědků ať usmrtí vraha, ale jeden
svědek nemůže vypověděti proti člověku k [rozsudku] smrti.
31 Nevezměte výkupného za život vraha, jenž jest vinen smrti, nýbrž
budiž usmrcen.
32 Aniž vezměte výkupného za toho, jenž se utekl do města svého
útočiště, aby se navrátil, aby bydlel v zemi až do smrti kněze.
33 Neposkvrňujte zemi, ve které jste, neboť krev poskvrňuje zemi a pro
zemi není smíření za krev, která byla v ní prolita, než krví toho, jenž ji
prolil.
34 Neznečisti zemi, ve které bydlíte, ve které sídlím; neboť já, Hospodin,
sídlím mezi syny Jisraelskými.

Kapitola třicátá šestá
1 I přistoupili náčelníci otců rodiny synů Gileada, syna Machíra, syna
Menašea z rodin synů Josefových a mluvili před Mojžíšem a před
knížaty, náčelníky otců synů Jisra-elských;
2 a pravili: panu mému přikázal Hospodin, aby dal synům Jisraelským
zemi v dědičný majetek losem, a panu mému bylo Hospodinem
přikázáno, aby dal dědictví Celofchada, našeho bratra, jeho dcerám.
3 Budou-li jednomu ze synů z kmenů synů Jisraelských [vdány] za
manželky, bude jejich dědictví odňato od dědictví našich otců a přidáno
k dědictví kmene [těch], kterýmž budou [za manželky] a od losu našeho
dědictví bude odňato.
4 A nastane-li [rok] jobel synům Jisraelským, zůstane jejich dědictví
přidáno k dědictví kmene těch, kterýmž budou za manželky a od dědictví
kmene našich otců bude jejich dědictví odňato.
5 Ipřikázal Mojžíš synům Jisraelským na rozkaz Hospodinův řka:
správně mluví kmen synů Josefovských.

`~k,ytebov.Am
dx'a, d[ew> x;ceroh-' ta, xc;r>yI ~ydI[e ypil. vp,n-< hKem-; lK' 30
`tWml' vp,n<b. hn<[]y-: al{
tWml' [v'r' aWh-rv,a] x;cero vp,n<l. rp,ko Wxq.t-i al{w> 31
`tm'Wy tAm-yKi
tb,v,l' bWvl' Ajl'q.mi ry[i-la, sWnl' rp,ko Wxq.t-i al{w> 32
`!heKoh; tAm-d[; #r,a'B'
aWh ~D'h; yKi HB' ~T,a; rv,a] #r,a'h-' ta, WpynIx]t-; al{w> 33
HB'-%P;vu rv,a] ~D'l; rP;kuy-> al{ #r,a'l'w> #r,a'h-' ta, @ynIx]y:
`Akp.vo ~d;B. ~ai-yKi
rv,a] HB' ~ybiv.yO ~T,a; rv,a] #r,a'h-' ta, aMej;t. al{w> 34
`laer'f.yI ynEB. %AtB. !kevo hw"hy> ynIa] yKi Hk'AtB. !kevo ynIa]
tx;P;v.mil. tAba'h' yvear' Wbr>q.YIw: WTT Numbers 36:1
@seAy ynEB. txoP.v.Mimi hV,n:m-. !B, rykim-' !B, d['l.g-I ynEB.
ynEb.li tAba' yvear' ~yaifiN>h; ynEp.liw> hv,mo ynEp.li WrB.d;y>w:
`laer'f.yI
hl'x]n:B. #r,a'h-' ta, ttel' hw"hy> hW"ci ynIdoa-] ta, Wrm.aYOw: 2
tl;x]n-: ta, ttel' hw"hyb; hW"cu ynIdoaw: laer'f.yI ynEb.li lr'AgB.
`wyt'nOb.li Wnyxia' dx'p.l'c.
h['r>g>nIw> ~yvin"l. laer'f.y-I ynEb. yjeb.vi ynEB.mi dx'a,l. Wyh'w> 3
rv,a] hJ,M;h; tl;x]n: l[; @s;Anw> Wnyteboa] tl;x]N:mi !t'l'x]n:
`[;reG"yI Wntel'x]n: lr;GOmiW ~h,l' hn"yy<h.Ti
l[; !t'l'x]n: hp's.Anw> laer'f.yI ynEb.li lbeYOh; hy<h.y-I ~aiw> 4
Wnyteboa] hJem; tl;x]N:miW ~h,l' hn"yy<h.Ti rv,a] hJ,M;h; tl;x]n:
`!t'l'x]n: [r;G"yI
!Ke rmoale hw"hy> yPi-l[; laer'f.yI ynEB-. ta, hv,mo wc;y>w: 5
`~yrIb.Do @seAy-ynEb. hJem;

6 To jest to, co přikázal Hospodin o dcerách Celofchadových řka: tomu,
který se jim líbí, ať se vzdají za manželky; ale jen rodině kmene svých
otců ať budou za manželky.
7 Aby nepřešlo dědictví synů Jisraelských od kmene ke kmenu, nýbrž
synové Jisraelští mají lpěti, každý na dědictví kmene svých otců.
8 A každá dcera, která dědí majetek [po někom] z kmenů synů
Jisraelských, ať se vdá za jednoho z rodiny kmene svého otce, aby dědili
synové Jisraelští, každý z nich majetek svých otců.
9 Aby nepřešlo dědictví od kmene k jinému kmenu, nýbrž ať lpí
kmenové synů Jisraelských, každý na svém dědictví. 10 Jak přikázal
Hospodin Mojžíšovi, tak učinily dcery Celo-fchadovy.
11 Staly se Máchla, Tirca, Chogla, Milka a Noa, dcery Celofchadovy
synům svých strýců za manželky.
12 Z [Do] rodin synů Menašea, syna Josefa, staly se manželkami [vdaly
se] a tak zůstalo jejich dědictví u kmene rodiny jejich otce.
13 To jsou přikázání a práva, která přikázal Hospodin Mojžíšem synům
Jisraelským v nížinách Moabských u Jardenu před Jerichem.

rmoale dx'p.l'c. tAnb.li hw"hy> hW"c-i rv,a] rb'D'h; hz< 6
hJem; tx;P;v.mil. %a; ~yvin"l. hn"yy<h.Ti ~h,ynEy[eB. bAJl;
`~yvin"l. hn"yy<h.Ti ~h,ybia]
yKi hJ,m-; la, hJ,M;mi laer'f.yI ynEb.li hl'x]n: bSot-i al{w> 7
`laer'f.yI ynEB. WqB.d>yI wyt'boa] hJem; tl;x]n:B. vyai
dx'a,l. laer'f.yI ynEB. tAJM;mi hl'x]n: tv,r,yO tB;-lk'w> 8
ynEB. Wvr>yyI ![;m;l. hV'ail. hy<h.Ti h'ybia' hJem; tx;P;v.Mimi
`wyt'boa] tl;x]n: vyai laer'f.yI
Atl'x]n:B. vyai-yKi rxea; hJ,m;l. hJ,M;mi hl'x]n: bSot-i al{w> 9
`laer'f.yI ynEB. tAJm; WqB.d>yI
`dx'p.l'c. tAnB. Wf[' !Ke hv,m-o ta, hw"hy> hW"ci rv,a]K; 10
tAnB. h['nOw> hK'l.miW hl'g>x'w> hc'r>ti hl'x.m; hn"yy<h.Tiw: 11
`~yvin"l. !h,ydedo ynEb.li dx'p.l'c.
yhiT.w: ~yvin"l. Wyh' @seAy-!b, hV,n:m-. ynEB. txoP.v.Mimi 12
`!h,ybia] tx;P;v.mi hJem-; l[; !t'l'x]n:
hv,m-o dy:B. hw"hy> hW"ci rv,a] ~yjiP'v.Mih;w> twOc.Mih; hL,ae 13
`Axrey> !Der>y: l[; ba'Am tbor>[;B. laer'f.yI ynEB-. la,
.

