
izaiáš

P oz ůstat e k se n av r át í

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády  
  judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše.a

Jako Sodoma a Gomora
 2 Slyšte, nebesa, země, vyslechni, 
   co praví Hospodin: 
  Syny jsem hýčkal, vychoval, 
   oni mě ale zradili. 

 3 I býk zná svého hospodáře,
   osel zná jesle, kde ho krmí pán – 
  Izrael ale nechce znát, 
   můj lid si nevšímá! 

 4 Ach, národe hříšníků, 
   lide obtížený vinami, 
  plemeno zločinců, 
   synové zkažení – 
  Hospodina opustili, 
   Svatého izraelského zavrhli, 
    odvrátili se jako cizí! 

 5 Proč máte být biti ještě víc? 
   Proč se musíte stále protivit? 
  Hlava je celá pokrytá ranami 
   a srdce puká bolestí. 

 6 Od chodidel až k temeni
   nezůstal kousek netknutý: 
  jen samé rány, modřiny 
   a jizvy samý hnis – 
  nejsou ošetřeny ani obvázány, 
   olejem nejsou léčeny! 

 7 Vaše země leží v sutinách, 
   vaše města jsou spálena. 
  Půdu vám cizáci plení před očima – 
   je z ní pustina, cizáky zcela zničená. 

 8 Opuštěna zůstala Dcera sionská 
   jako chýše vprostřed vinice, 
  jako budka v poli okurek, 
   jak město, jež se obléhá. 

a1 asi 740–690 př. n. l. (2.Král 15–20; 2.Let 26–32)
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 9 Kdyby z nás Hospodin zástupů 
   nenechal aspoň hrstku naživu, 
  už bychom byli jako Sodoma, 
   dopadli bychom jako Gomora!a 

K čemu jsou mi vaše oběti?
 10 Slyšte slovo Hospodina, 
   vládcové Sodomy, 
  vyslechni učení našeho Boha, 
   lide Gomory: 

 11 K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? 
   praví Hospodin. 
  Mám už dost beraních zápalů 
   i sádla tučných dobytčat. 
  Krev býků, kozlů a beránků 
   mi není příjemná. 

 12 Že se mi vůbec chodíte ukazovat! 
   Kdo si myslíte, že o to stojí, 
    abyste šlapali po mých nádvořích? 

 13 Přestaňte přinášet marné oběti! 
   Kouř kadidla je mi odporný. 
  Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti – 
   ta vaše zlá shromáždění nesnáším! 

 14 Ta vaše novoluní, ty vaše svátky – 
   jak se mi z duše protiví! 
  Jsou mi břemenem, 
   nemohu už je vydržet. 

 15 Proto když ke mně vzpínáte ruce, 
   zakrývám si oči před vámi; 
  když své modlitby hromadíte, 
   neslyším. 

  Ruce máte celé od krve – 
   16umyjte se a očisťte! 
  Odkliďte mi už z očí 
   zlo, jež jste páchali. 
  Přestaňte jednat zle – 
   17jednat dobře se naučte! 
  Prosazujte spravedlnost, 
   podpořte utlačovaného, 
  zjednejte sirotkovi právo 
   a zastaňte se vdov! 

 18 Potom to můžeme spolu probrat, 
   praví Hospodin: 
  Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, 
   zbělají jako sníh. 

I z a i á š  1

a9 Gen 18:20–19:25
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  Jsou-li jak purpurová látka, 
   budou jak vlna beránčí. 

 19 Jste-li ochotní a poslušní, 
   budete požívat darů země. 

 20 Jste-li však vzpurní a odbojní, 
   budete požíráni mečem.a 
  Tak promluvila ústa Hospodinova. 

Nevěrné město
 21 Ach, jak se kdysi věrné město
   stalo nevěstkou! 
  Kdysi je naplňovalo právo 
   a spravedlnost žila v něm – 
    teď však jen vrahové. 

 22 Tvé stříbro se proměnilo v strusku, 
   tvé víno se vodou zředilo. 

 23 Tví vládcové jsou samozvanci 
   a společníci zlodějů; 
  všichni si úplatky oblíbili, 
   záleží jim jen na zisku. 
  Sirotkům nezjednávají právo, 
   nemají zájem se zastat vdov. 

 24 Nuže, toto praví Panovník, 
   Hospodin zástupů, Mocný izraelský: 
  Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, 
   svým protivníkům pomstím se! 

 25 Obrátím proti tobě ruku, 
   dočista vytavím tvoji strusku, 
    odstraním z tebe všechnu nečistotu! 

 26 Vrátím ti soudce tak jako kdysi, 
   budeš mít rádce jako dřív. 
  A potom budeš znovu nazýváno: 
   Město spravedlnosti, Věrné město. 

 27 Sion tehdy bude vykoupen právem 
   a jeho kajícní spravedlností. 

 28 Zkáza však přijde na vzpurné a hříšné, 
   zahyne každý, kdo Hospodina opouští. 

 29 Hanba vám bude za posvátné háje, 
   které se vám tak líbily; 
  za ty zahrady se budete stydět, 
   že jste se pro ně rozhodli. 

 30 Budete jako dub, jemuž opadává listí, 
   a jako zahrada bez vody. 

I z a i á š  1

a20 srov. Deut 30:15–19
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 31 Ze siláka se stane koudel 
   a jiskrou bude jeho čin; 
  obojí to pak spolu vzplane – 
   nikdo to nebude moci uhasit! 

Na horu Hospodinovu

2 Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě:

 2 V posledních dnech se přihodí,
   že hora Hospodinova domu bude čnít
  nad horské vrcholy, 
   vysoko nad všechny výšiny. 
  Pohrnou se k ní všechny národy, 

   3zástupy lidí půjdou se slovy: 
             „Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, 
   k Bohu Jákobovu – do jeho domu! 
  Bude nás vyučovat cestám svým 
   a my budeme chodit jeho stezkami.“ 

  Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, 
   z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. 

 4 On bude soudit mezi národy, 
   zástupy lidí napraví. 
  Tehdy ze svých mečů ukují pluhy 
   a ze svých kopí srpy.a 
  Národ proti národu nepozvedne meč,
   už nikdy se nebudou chystat do boje. 

 5 Dome Jákobův, pojďme, 
   choďme v Hospodinově světle! 

Lidská pýcha bude sražena
 6 Ty jsi však opustil svůj lid,
   dům Jákobův, 
  neboť je plný kouzel z Východu 
   a filištínského věštění – 
    tleskají výplodům cizinců! 

 7 Jejich země je plná stříbra, zlata 
   a nepřeberných pokladů. 
  Jejich země je plná koní 
   a vozů bezpočtu.b 
 8 Jejich země je plná model; 
   vlastnímu dílu se klanějí, 
    tomu, co sami vyrobí. 

 9 Člověk je sražen, 
   kdekdo se ponižuje – 
    nepozvedej je! 

I z a i á š  2

a4 Mich 4:1–3; srov. Joel 4:10  b7 srov. Deut 17:16; 1.Král 5:6; 10:26–29
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 10 Schovej se do skal, člověče, 
   zahrab se do země 
  v hrůze před Hospodinem, 
   před jeho slavným majestátem! 

 11 Ponížen bude hrdý pohled člověka, 
   lidská pýcha bude sražena; 
  jen Hospodin bude vyvýšen 
   v ten den. 

 12 Hospodin zástupů totiž chystá den 
   pro všechny pyšné nadutce, 
  pro všechny, kdo se povyšují 
   a budou poníženi – 
 13 pro všechny ztepilé libanonské cedry, 
   pro všechny statné bášanské duby, 

 14 pro všechny strmé hory, 
   pro všechny vznešené výšiny, 

 15 pro všechny hrdé bašty, 
   pro všechny pevné hradby, 

 16 pro všechny mořské lodi, 
   pro všechny skvělé koráby. 

 17 Ponížena bude hrdost člověka, 
   lidská pýcha bude sražena; 
  v ten den bude vyvýšen jen Hospodin
   18a modly zcela vymizí. 

 19 Lidé se schovají do skalních jeskyní, 
   do děr pod zemí 
  v hrůze před Hospodinem, 
   před jeho slavným majestátem, 
    až povstane, aby zděsil zem. 

 20 V ten den člověk zahodí
   mezi netopýry a potkany
  své stříbrné modly, své zlaté modly, 
   které si vyrobil ke klanění. 

 21 Tehdy se schová do skalních slují,
   do horských rozsedlin
  v hrůze před Hospodinem, 
   před jeho slavným majestátem, 
    až povstane, aby zděsil zem. 

 22 Přestaňte tedy obdivovat člověka –
   vždyť sotva svůj dech popadá! 
    Za co by asi mohl stát? 

I z a i á š  2
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Tví vůdci jsou svůdci

3 Nuže, pohleďte – Panovník,     
 Hospodin zástupů, 

  z Jeruzaléma a Judy odstraní 
   zdroj i zásobu: 
  všechny zásoby potravy 
   i všechny zásoby vody, 

 2 hrdinu i bojovníka, 
   soudce i proroka, 
    věštce i starce, 

 3 velitele i váženého muže, 
   rádce i mudrce, 
    věštce i zaříkávače. 

 4 Jako vůdce jim nechám chlapce, 
   bude jim vládnout krutá sběř. 

 5 Lidé budou vyhrožovat jeden druhému, 
   bližní bude ubližovat svému bližnímu, 
  mladí se vrhnou na staré 
   a nicotní na ctihodné. 

 6 Člověk tehdy popadne svého bratra,
   někoho z vlastní rodiny: 
             „Buď naším vůdcem, máš přece plášť, 
   udělej něco s těmi troskami.“ 

 7 On ale v ten den bude přísahat: 
                 „Já přece nemám žádný lék! 
  Nemám doma chleba ani plášť, 
   nedělejte mě vůdcem nad lidem!“ 

 8 Jeruzalém se hroutí, 
   Juda se kácí! 
  Postavili se Hospodinu slovy i skutky,
   jeho slávě vzepřeli se do očí. 

 9 Výraz jejich tváře svědčí proti nim – 
   svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. 
  Běda jim! 
   Přivedli na sebe neštěstí. 

 10 Řekněte spravedlivému: Bude dobře! 
   Ovoce svých skutků užije. 

 11 Běda však ničemovi: Bude zle! 
   Odplatu za své dílo dostane. 

 12 Ach, můj lid! Odírají ho děti 
   a ženy nad ním panují. 
  Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, 
   zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! 

I z a i á š  3
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 13 Hospodin povstal, aby vedl při, 
   stojí, aby soudil zástupy. 

 14 Hospodin vznáší žalobu 
   proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: 
  To vy jste vyplenili moji vinici, 
   doma si hromadíte kořist ubohých! 

 15 Jak to, že utlačujete můj lid, 
   jak to, že šlapete chudým po tváři? 
  Tak praví Hospodin, Pán zástupů. 

Sionské dcery
 16 Hospodin praví: 
   Sionské dcery jsou namyšlené, 
  procházejí se s bradou nahoře 
   a se svůdnýma očima 
  drobně cupitají sem a tam,
   řetízky cinkají jim na nohách. 

 17 Sionské dcery proto Pán raní
   prašivinou na temeni – 
   Hospodin jejich spánky obnaží! 

18V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na kotnících, čelenky, náhr-
delníky, 19přívěsky, náramky, roušky, 20turbany, stužky, šerpy, voňavky, 
talismany, 21prsteny, nosní kroužky, 22róby, převlečníky, pláštěnky, taš-
tičky, 23kraječky, košilky, šátky i přehozy. 

 24 Místo balzámu bude hniloba 
   a místo pásu provaz, 
  místo účesu bude lysina, 
   místo roucha pytel 
    a místo ozdob – cejch! 

 25 Tví muži, Sione, padnou mečem, 
   tví hrdinové ve válce. 

 26 Tvé brány budou truchlit a kvílet, 
   na zemi jako vdova schoulíš se. 

4 Jednoho muže se v ten den     
 chopí sedm žen: 

             „Budeme jíst svůj vlastní chléb 
   a oblékat se vlastním oděvem, 
  jen ať se jmenujeme po tobě – 
   pomoz nám ujít potupě!“a 

Hospodinův výhonek 
2V ten den bude Hospodinův výhonekb nádherný a slavný a plod země 

bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. 3Kdo zůstane 
na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, 

I z a i á š  3

a1 srov. Gen 30:23; Iza 54:4  b2 Iza 11:1; 53:2; Jer 23:5; 33:15; Zach 3:8; 6:12
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totiž každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. 4Pán tehdy duchem soudu 
a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. 
5Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin 
stvoří baldachýn – všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu 
a v noci záře planoucího ohně.a 6Poskytne přístřeší a stín před denním 
horkem a útočiště a úkryt před bouří a deštěm. 

Píseň o vinici

5 Svému milému zpívat chci     
 milostnou píseň o jeho vinici: 

  Můj milý míval vinici
   na úrodném úbočí. 

 2 Okopal ji a zbavil kamení, 
   ušlechtilou révu na ní vysadil. 
  Věž postavil uprostřed ní, 
   vykopal v ní i vinný lis. 
  Očekával, že hrozny urodí, 
   její plody ale zplaněly. 

 3 Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský, 
   rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. 

 4 Co víc se dalo udělat pro moji vinici, 
   než co jsem pro ni učinil? 
  Když jsem očekával, že hrozny urodí, 
   proč její plody zplaněly? 

 5 Nyní vám tedy oznámím, 
   co udělám se svou vinicí: 
  Odstraním její plot a bude vypleněna, 
   zbořím její zeď a bude zdupána. 

 6 Nechám ji, aby ladem ležela, 
   neprořezaná, neokopaná, 
    trním a bodláčím celá zarostlá. 
  Navíc i mrakům poručím, 
   ať na ni neprší. 

 7 Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, 
   jeho milovaná réva je judský lid. 
  Očekával právo, a hle – bezpráví, 
   spravedlnost, a hle – úpění! 

Šestkrát běda
 8 Běda vám, kdo skupujete dům za domem 
   a spojujete pole s polem, 
  takže už nezbývá místo pro jiné – 
   copak jste jediní obyvatelé země?! 

I z a i á š  5

a5 Exod 13:21–22
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 9 Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: 
   Jistěže mnohé domy zchátrají, 
    honosné vily se vylidní. 

 10 Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, 
   deset měr osiva jen jednu míru zrna. 

 11 Běda těm, kdo ráno vstávají 
   a hned se ženou za pitím, 
  kdo vysedávají dlouho do noci, 
   než se vínem rozvášní! 

 12 Citery, loutny, tamburíny, píšťaly, 
   víno na jejich hodech nechybí. 
  Hospodinovy skutky je ale nezajímají, 
   dílo jeho rukou vůbec nevidí. 

 13 A proto můj lid půjde do zajetí, 
   neboť mu chybí poznání; 
  jeho urození budou umírat hlady, 
   obyčejní budou žízní vyprahlí! 

 14 Záhrobí už proto rozvírá svůj chřtán, 
   jeho bezedná tlama zeje dokořán; 
  výkvět i spodina spadne tam, 
    celý ten rozjařený bujný dav! 

 15 Člověk bude sražen a každý ponížen, 
   pohledy pyšných skloní se. 

 16 Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, 
   svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. 

 17 Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, 
   v troskách boháčů se budou pást kůzlata.a 

 18 Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, 
   kdo jak vůz na laně vlečou hřích! 

 19 Těm, kdo říkají: „Jen ať si pospíší, 
   ať Bůh neotálí s dílem svým, 
    abychom si je prohlédli! 
  Jen ať už přijde s tím, 
   ať Svatý izraelský svůj záměr naplní, 
    abychom ho poznali!“ 

 20 Běda těm, kdo říkají zlu dobro 
   a dobru zlo, 
  kdo vydávají tmu za světlo 
   a světlo nazývají tmou, 
  kdo vydávají hořkost za sladkost 
   a sladkost za hořkost! 

 21 Běda těm, kdo se považují za moudré, 
   kdo si připadají rozumně! 

I z a i á š  5

a17 podle LXX (MT: budou jíst cizinci)
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 22 Běda hrdinům v pití vína, 
   zdatným v nalévání nápojů, 

 23 kteří za úplatek ospravedlní darebáka 
   a spravedlivým právo odepřou! 

Přispěchá národ zdaleka
 24 Proto jako oheň polyká strniště 
   a seno mizí v plamenech, 
  právě tak ztrouchniví jejich kořeny 
   a jejich květy vítr rozpráší. 
  Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, 
   slovy Svatého izraelského pohrdli! 

 25 Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, 
   napřáhl proti němu ruku a udeřil, 
  takže se hory zatřásly – 
   v ulicích jako smetí leží mrtvoly! 
  Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, 
   jeho ruka se ještě chystá udeřit. 

 26 Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, 
   od konce světa ho hvízdnutím přivolá, 
    a hle – hned rychle přispěchá! 

 27 Nikdo z nich se neunaví, neklesne, 
   nikdo si nezdřímne ani neusne, 
  neuvolní se jim opasek na bedrech, 
   nepřetrhne se jim na obuvi řemínek. 

 28 Jejich šípy jsou ostré 
   a všechny luky napjaté; 
  kopyta jejich koní jako křemen
   a jejich kola jako vichřice. 

 29 Budou řvát jako lev, 
   jako lvíčata spustí řev; 
  zavrčí a chytí úlovek, 
   odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. 

 30 V ten den budou vrčet nad svou kořistí, 
   jako když moře burácí. 
  Kdo tehdy pohlédne na zemi, 
   uvidí samou tmu a trápení – 
    světlo se skryje za mraky! 

Svatý, svatý, svatý

6 V roce, kdy zemřel král Uziáš,a jsem spatřil Pána sedícího na vzneše-
ném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. 2Nad ním 

se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma 
si zakrývali nohy a dvěma létali. 3Jeden ke druhému přitom volali: 

I z a i á š  6

a1 jiným jménem Azariáš (2.Král 15:1; 2.Let 26:1); zemřel 742 př. n. l.
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             „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, 
   jeho sláva naplňuje všechnu zem!“ 

4Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem.a 
5Tehdy jsem zvolal: „Běda mi – teď zahynu! Jsem člověk s nečistými 

rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil 
Krále, Hospodina zástupů!“ 

6Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi 
z oltáře. 7Dotkl se mých úst a řekl: „Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá 
vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn.“ 

8Potom jsem uslyšel Pánův hlas: „Koho pošlu? Kdo nám půjde?“
„Zde jsem, pošli mě!“ odpověděl jsem. 

9Tehdy řekl: „Jdi a vyřiď tomuto lidu: 

              ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, 
   hleďte a dívejte se, ale nevězte!‘ 

 10 Zatvrď srdce tohoto lidu, 
   zacpi jim uši a zavři oči, 
  aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, 
   srdcem nepochopili a neobrátili se, 
    aby nebyli uzdraveni.“ 

11Zeptal jsem se: „Na jak dlouho, Pane?“ a on odpověděl: 

             „Dokud se města nestanou troskami, 
   v nichž se nebydlí, 
  dokud nebudou domy bez lidí 
   a země obrácená v sutiny. 

 12 Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, 
   takže tu zemi všichni opustí. 

 13 Kdyby v ní zůstala i jen desetina, 
   musí být znovu vypleněna. 
  Ale jako dub, jako mocný strom 
   zanechá pahýl, když je poražen, 
    tak je svaté símě oním pahýlem.“ 

Sám Pán vám dá znamení

7 Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl 
aramejský král Recin s izraelským králem Pekachem, synem Rema-

liášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt.b 2Když bylo 
domu Davidovu oznámeno: „Aram se spolčil s Efraimem,“c královo srdce 
i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru. 

3Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: „Vezmi svého syna Šear-jašubad a vy-
jdi s ním Achazovi naproti. Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, 
u silnice k Valchářovu poli, 4a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj se! Nenech 
se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky – zuřivým hněvem Aramejce 
Recina a syna Remaliášova. 5Ano, Aram s Efraimem, totiž Remaliášovým 

I z a i á š  6

a4 Exod 40:34–35; 1.Král 8:10–11  b1 734 př. n. l. (2.Král 16:5)  c2 původně kmeno-
vé jméno, později synonymum pro severní izraelské království  d3 hebr. Pozůstatek 
se navrátí (srov. Iza 10:21)
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synem, chystal tvou zkázu a říkal: 6‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme 
ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.‘ 7Panovník 
Hospodin však praví: 

  To se nestane, 
   tak to nebude! 

 8 Hlavou Aramu je Damašek 
   a hlavou Damašku Recin. 
  Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, 
   takže už nebude národem. 

 9 Hlavou Efraima je Samaří 
   a hlavou Samaří Remaliášův syn. 
  Jestliže neuvěříte, 
   jistěže neobstojíte!“ 

10Hospodin pak Achazovi ještě řekl: 11„Požádej Hospodina, svého Boha, 
o znamení, ať už dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách.“ 12„Nepožá-
dám,“ odpověděl však Achaz. „Nebudu pokoušet Hospodina.“ 

13„Slyš, dome Davidův!“ řekl na to prorok. „To vám nestačí unavovat lidi, 
že unavujete i mého Boha? 14Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna 
počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. 15Než se 
naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. 16Než se to dítě 
naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, 
zpustošena. 17Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin 
přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy – přivede 
na tebe krále Asýrie!“ 

Asyrská břitva
18V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu 

a na včely v asyrské krajině. 19Ti všichni přitáhnou a snesou se na strmé 
rokle i na skalní průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. 

20V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále,a 
a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. 

21V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, 22nadojí mu však tolik 
mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi, bude 
jíst med a smetanu. 

23V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrnýchb zaroste trním 
a bodláčím. 24Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem za-
roste trním a bodláčím. 25Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou 
se už nevydáš ze strachu z trní a bodláčí. Budou z nich dobytčí pastviny, 
budou zdupány ovcemi. 

Bůh je s námi

8 Hospodin mi řekl: „Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni běžným pís-
mem: Maher-šalal Chaš-baz (to je: Rychlá kořist, chvatný lup).“ 2Při-

zval jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze Uriáše a Zachariáše, syna 
Jeberechiášova. 

I z a i á š  8

a20 2.Král 16:8–9; 2.Let 28:16–21  b23 asi 11,5 kg stříbra
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3Když jsem se pak doma miloval s prorokyní, počala a porodila syna. 

Hospodin mi řekl: „Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. 4Než se to dítě 
naučí říkat: ‚Tati, mami,‘ bude bohatství Damašku i kořist Samaří odvle-
čena k asyrskému králi.“

5Hospodin mi pak ještě řekl: 6„Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí 
vody Siloe a raduje se z Recina a syna Remaliášova, 7hle, Pán na ně proto 
přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho 
slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. 8I Judu 
zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne až po bradu. Roztáhne křídla 
a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru.“ 

  Bůh je s námi – Immanuel!  a

 9 Spolčete se, národy, a děste se, 
   všechny daleké země, poslyšte: 
  Ozbrojte se a děste se, 
   ozbrojte se a děste se! 

 10 Zosnujte plán a zhroutí se, 
   proneste řeč a nenaplní se; 
  vždyť Bůh je s námi – Immanuel! 

Kámen úrazu
11Toto mi řekl Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval 

mě, abych se nevydával cestou tohoto lidu: 12„Neříkejte zrada všemu, co 
tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte se. 
13Jen Hospodin zástupů ať je vám svatý – před ním mějte bázeň, jen z něho 
mějte strach. 14On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude 
kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osid-
lem. 15Mnozí se o něj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž 
uvíznou.“ 

16Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. 17Budu očeká-
vat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na 
něj čekat s nadějí. 18Hle – já a děti, které mi dal Hospodin,b jsme v Izraeli 
jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. 

19Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí.“ To 
se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé? 20K Zákonu 
a svědectví! Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné 
světlo. 21Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý hladem 
pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému Bohu. 22Pohlédne na 
zemi a hle – soužení a tma, děsivé černo a bezvýchodná temnota! 

Světlo v temnotách 
23Soužená země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil zemi 

Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, 
Galileu pohanů: 

I z a i á š  8
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9 Lid, který chodil v temnotách,     
 veliké světlo uvidí, 

  těm, kdo žili v zemi stínu smrti, 
   světlo zazáří. 

 2 Rozmnožil jsi tento národ, 
   jeho radost jsi rozhojnil, 
  a tak se radují před tebou, 
   jako se radují při sklizni, 
  jako se veselí vojáci,
   když se dělí o kořist. 

 3 Rozlámeš jho, jež ho tížilo, 
   prut šlehající jeho rameno 
  i hůl jeho utiskovatele 
   jako při midiánské porážce.a 
 4 Veškerá obuv válečná 
   i roucha krví zbrocená 
  budou určena k spálení, 
   budou pohlcena plameny. 

 5 Vždyť se nám narodilo dítě, 
   byl nám dán syn; 
  na jeho ramenou spočine vláda 
   a bude nazýván: 
  Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, 
   Otec věčnosti, Kníže pokoje. 

 6 Jeho vláda stále poroste 
   a jeho pokoj bude bez konce. 
  Na Davidově trůnu usedne, 
   aby vládl jeho království,
  aby je ustanovil a upevnil 
   právem a spravedlností 
    od toho dne až navěky. 
  Horlivost Hospodina zástupů 
   to způsobí! 

Jeho hněv ještě nekončí
 7 Pán poslal slovo proti Jákobovi 
   a dopadlo na Izrael. 

 8 Dozví se o tom všechen lid, 
   Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, 
  ti, kteří ve své nadutosti 
   se zpupným srdcem říkají: 

 9 „Cihly byly zbořeny, 
   my však budeme stavět z kamení! 
  Plané fíkovníky byly skáceny, 
   my je však vyměníme za cedry!“ 

I z a i á š  9
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 10 Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky,a 
   jejich nepřátele poštval proti nim. 

 11 Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni 
   plnými ústy Izrael hltali. 

  Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, 
   jeho ruka se ještě chystá udeřit!

 12 Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, 
   Hospodina zástupů hledat nechtěli. 

 13 Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas, 
   palmový kmen i rákos v jednom dni. 

 14 (Tou hlavou je stařec a hodnostář, 
   ocas je prorok, jenž učí lži.) 

 15 Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, 
   a kdo šli za nimi, se dali oklamat. 

 16 Proto Pán neušetříb jejich mladíky, 
   neslituje se nad jejich sirotky a vdovami, 
  neboť jsou všichni bezbožní a zlí 
   a všechna ústa mluví nesmysly. 

  Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, 
   jeho ruka se ještě chystá udeřit! 

 17 Zlo totiž vzplálo plameny, 
   polyká trní i bodláčí, 
  zapaluje i lesní houštiny, 
   až se sloupy dýmu zvedají. 

 18 Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem 
   a tento lid bude plameny pohlcen. 
  Nikdo nemá slitování ani nad bratry, 

   19každý hltá maso vlastních příbuzných.
  Krájel napravo, zůstal hladový, 
   hltal nalevo, a chce víc. 

 20 Manases Efraima, Efraim Manasese, 
   na Judu se pak vrhli společně. 

  Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, 
   jeho ruka se ještě chystá udeřit! 

10 Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony,     
 těm, kdo sepisují kruté předpisy, 

 2 aby ovlivnili soudy s chudáky, 
   ubohým v mém lidu aby právo upřeli, 
  aby se vdovy staly jejich kořistí, 
   aby okrádali sirotky! 

 3 Co si počnete v den odplaty, 
   až zdálky přižene se neštěstí? 

I z a i á š  9
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  Koho poběžíte o pomoc poprosit? 
   Kde zanecháte své bohatství? 

 4 Nezbude vám než se krčit s vězni, 
   než padnout mezi mrtvými. 

  Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, 
   jeho ruka se ještě chystá udeřit! 

Běda Asýrii
 5 Běda Asýrii, metle mého hněvu – 
   hůl v jejich ruce je má prchlivost! 

 6 Vypravil jsem je proti bezbožnému národu, 
   poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, 
  aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, 
   aby je pošlapali jak bahno v ulicích. 

 7 Asyrský král však takto nepřemýšlí, 
   jiné záměry nosí na srdci – 
  myslí jen na to, jak by hubil, 
   jak by vymýtil mnohé národy. 

 8 Říká totiž: 
             „Nejsou mí velitelé samí králové?
   9Nedopadlo Kalno jako Karkemiš? 
  Nedopadl Chamát jako Arpád? 
   Nedopadlo Samaří jako Damašek? 

 10 Má ruka uchvátila modlářská království, 
   jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. 

 11 Co jsem provedl se Samařím a jeho modlami, 
   to provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!“ 

12Proto, až Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruza-
lému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě 
povýšeným pohledem 13říká: 

             „Svou vlastní silou jsem to způsobil 
   a svou moudrostí – vždyť jsem zkušený!
  Hranice národů jsem odstranil, 
   vyplenil jsem jejich poklady, 
    zporážel jsem jejich trůny jako býk. 

 14 Bohatství národů má ruka pobrala, 
   jako se hnízdo vybírá; 
  jako se sbírají opuštěná vajíčka, 
   tak jsem já celou zemi vysbíral 
  a nikdo ani křídlem nezamával, 
   neotevřel zobák, aby zapípal.“

I z a i á š  10
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 15 Honosí se sekera nad toho, kdo s ní seká? 
   Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? 
  Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá, 
   a hůl se chlubila, že není dřevěná! 

 16 A proto Panovník, Hospodin zástupů, 
   sešle na jejich vypasence úbytě 
  a pod jejich chloubou zapálí 
   plamen nejprudší. 

 17 Světlo Izraele se stane ohněm, 
   jejich Svatý bude plamenem; 
  v jediném dni ten oheň pohltí 
   jejich trní i bodláčí. 

 18 Jejich krásné lesy i zahrady 
   až ke kořenům vypálí, 
    jako když choré sklátí choroba. 

 19 Z lesů jim zůstane tak málo stromů, 
   že by je i dítě mohlo spočítat. 

Pozůstatek se navrátí
20V ten den už pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, 

nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na 
Hospodina, Svatého izraelského. 21Pozůstatek se navrátí,a pozůstatek Já-
koba se navrátí k Mocnému Bohu. 22I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako 
písku v moři,b jen pozůstatek se navrátí. Záhuba už je rozhodnuta, spra-
vedlnost přijde jako záplava. 23Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést 
na celou zemi záhubu. 

24Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: „Můj lide, jenž bydlíš na Si-
onu, neboj se Asyřanů, kteří tě bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako 
kdysi Egyptští. 25Má prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se ob-
rátí k jejich záhubě.“ 26Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když 
porazil Midiánce u Havraní skály;c zvedne hůl nad moře tak jako kdysi 
v Egyptě.d 

27V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje – 
jho se po oleji sesmekne. 

 28 Přitáhli do Ajatu, 
   prošli Migronem, 
    v Michmasu zřídili si skladiště. 

 29 Prošli průsmykem: 
                „Přenocujeme v Gebě!“ 
  Ráma se vyděsila, 
   Gibea Saulova se dala na útěk. 

 30 Galimská dcero, hlasitě naříkej! 
   Laišo, poslouchej! 
    Anatote, přidej se! 

 31 Madmena se rozutekla, 
   obyvatelé Gebimu skryli se. 

I z a i á š  10

a21 viz pozn. Iza 7:3  b22 Gen 13:16; 22:17; 32:13  c26 Soud 7:25  d26 Exod 
14:15–31



875
 32 V Nobu se zastaví ještě dnes, 
   proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, 
    pohrozí jeruzalémské výšině. 

 33 Avšak hle, Panovník, Hospodin zástupů, 
   strašlivou silou ty větve oklestí. 
  Pokácí ty statné velikány, 
   sraženi budou i nejvyšší. 

 34 Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, 
   libanonský les padne před Vznešeným! 

Jišajův výhonek

11 Z Jišajova pařezu vyrazí proutek,     
 výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. a

 2 Duch Hospodinův na něm spočine – 
   Duch moudrosti a chápání, 
  Duch rozhodnutí a odvahy, 
   Duch poznání a úcty k Hospodinu; 
    3úctou k Hospodinu bude prostoupen. 

  Nebude soudit podle zdání svých očí, 
   nebude se řídit tím, co uslyší. 

 4 Spravedlivý soud přinese chudým, 
   poníženým v zemi právo zajistí. 
  Holí svých úst bude tlouci zemi, 
   dechem svých rtů zničí ničemy. 

 5 Na bedrech přepáše se spravedlností, 
   věrnost ponese jako pás na bocích. 

 6 Vlk bude bydlet s beránkem, 
   leopard ulehne vedle kůzlete; 
  tele se bude pástb spolu s lvíčetem
   a malé dítě je povede. 

 7 Kráva a medvědice budou na pastvě, 
   jejich mláďata si lehnou společně 
    a lev bude žrát slámu jako dobytče. 

 8 Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, 
   batole sáhne do hadího doupěte. 

 9 Už žádná zloba, už žádná záhuba 
   nikde na celé mé svaté hoře – 
  země bude plná poznání Hospodina, 
   tak jako vody naplňují moře! 

Pán shromáždí Izrael 
10V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy 

a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. 

I z a i á š  11
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11V ten den Pán podruhé vztáhne ruku,a aby vykoupil pozůstatek svého 

lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu, Babylonie, 
Chamátu i z mořských ostrovů. 

 12 Před národy zvedne korouhev, 
   shromáždí rozehnaný Izrael; 
  rozptýleného Judu posbírá
   ze čtyř světových stran. 

 13 Efraimovab závist vymizí, 
   Judova nevraživost bude skončena. 
  Efraim už nebude závidět Judovi, 
   Juda přestane Efraima napadat. 

 14 Vrhnou se na západ, na filištínské svahy, 
   národy na východě spolu vyplení. 
  Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, 
   i Amonci je budou poslouchat. 

 15 Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, 
   na Eufrat máchne rukou své vichřice 
  a rozdělí jej na sedm ramen, 
   aby se dal přejít v sandálech. 

 16 Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, 
   pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, 
  tak jako kdysi vznikla pro Izrael 
   toho dne, kdy vyšel z Egypta. 

Jásej a zpívej, Sione!

12 V ten den řekneš: 

             „Chválím tě, Hospodine – 
   byls na mě rozzloben, 
  odvrátil jsi však svůj hněv 
   a potěšil jsi mě. 

 2 Hle, Bůh mě zachránil – 
   doufám a už se nebojím. 
  Má síla a píseň je jen Hospodin, 
   to on se stal mým spasením!“ c 

 3 Budete nabírat vodu s radostí 
   z pramenů spasení. 

4V ten den řeknete: 

             „Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, 
   jeho činy rozhlašujte mezi národy,d 
    jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší! 

I z a i á š  11
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 5 Zpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně –
   ať se to dozví celý svět! 

 6 Jásej a zpívej, sionský lide – 
   veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!“ 

Ortel nad Babylonem

13 Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův:

 2 Zvedněte korouhev na holém návrší, 
   hlasitě na ně křikněte, 
  rukou jim pokyňte, 
   ať vtrhnou do bran vznešených.a 
 3 Svým posvěceným dal jsem příkazy, 
   povolal jsem své hrdiny,
  své rozjařené vítěze, 
   aby vykonali můj hněv. 

 4 Slyš ten hřmot na horách –
   jako když táhne armáda! 
  Slyš lomoz království a shromážděné národy – 
   Hospodin zástupů chystá vojsko do války! 

 5 Táhnou ze země daleké, 
   od konce světa za obzorem – 
  Hospodin s nástroji svého hněvu, 
   aby zničili celou zem! 

 6 Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, 
   zhouba od Všemohoucího blíží se! 

 7 A proto všechny ruce ochabnou, 
   všechna srdce se strachy rozplynou. 

 8 Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, 
   bolestí se budou svíjet jako rodičky. 
  Jeden nad druhým bude ohromen, 
   tváře jim vzplanou plamenem. 

 9 Hle, Hospodinův den neúprosně přichází
   s hněvem horlivým a planoucím, 
  aby zemi zcela zpustošil 
   a vyhladil z ní hříšníky. 

 10 Nebeské hvězdy a souhvězdí 
   se nebudou moci rozsvítit; 
  slunce se zatmí už od svítání
   a měsíc nevydá svůj svit. 

 11 Potrestám svět za jeho zločiny, 
   všechny ničemy za jejich hřích. 
  S pýchou nadutců tehdy skoncuji, 
   pokořím zpupnost ukrutných. 

I z a i á š  13
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 12 Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, 
   nad ofirské zlato bude smrtelník. 

 13 To proto, že otřesu nebem 
   a země se pohne v základech 
  horlením Hospodina zástupů 
   v den, kdy vzplane jeho hněv. 

 14 Jako vyplašená gazela, 
   jako stádo, jež nikdo nesvolá, 
  každý se vrátí za svým lidem, 
   každý uteče do své země. 

 15 Každý nalezený bude proboden, 
   každý dopadený padne pod mečem. 

 16 Jejich nemluvňata budou utlučena 
   před jejich očima, 
  jejich domy vyloupeny, 
   jejich ženy znásilněny. 

 17 Hle, já proti nim poštvu Médy, 
   kteří si stříbra neváží 
    a o zlato zájem nemají. 

 18 Svými luky rozstřílejí mladíky, 
   nebudou mít soucit ani s kojenci, 
    neslitují se nad dětmi. 

 19 Babylon, to věhlasné království, 
   ta chlouba a sláva Chaldejských, 
  dopadne jako Bohem rozvrácená města – 
   jako Sodoma a Gomora! 

 20 Nebude se v něm už nikdy žít, 
   žádné pokolení jej neobydlí; 
  neutáboří se tam beduín, 
   nezastaví se tam pastýři. 

 21 Budou tam uléhat pouštní příšery, 
   domy se zaplní sovami, 
  zabydlí se v nich pštrosi, 
   roztančí se tam běsi. 

 22 Ve věžích budou výt hyeny, 
   v honosných palácích šakali. 
  Dny Babylonu jsou sečteny, 
   jeho čas přichází! 

Jaký konec potkal tyrana! 

14 Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a dá jim 
spočinout v jejich vlastní zemi. Přidají se k nim i cizinci a připojí se 

k domu Jákobovu. 2Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům 
Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako otrokyně a otroky; vezmou 
do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. 

I z a i á š  13
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3V den, kdy ti Hospodin dá odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení 

a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, 4si zazpíváš tento posměšek 
o babylonském králi: 

  Jaký konec potkal tyrana! 
   Jeho hrůzovládaa skončila! 

 5 Hospodin rozlámal hůl ničemů, 
   žezlo vladařů, 

 6 jež zuřivě bilo národy 
   neustálými ranami, 
  jež vztekle vládlo nad lidmi
   nelítostným soužením! 

 7 Země užívá klid a mír, 
   veselý jásot všude zní. 

 8 Cypřiše se z tebe radují 
   i libanonské cedry zpívají: 
             „Co jsi padl, nepovstal 
   žádný, kdo by do nás ťal!“ 

 9 V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení, 
   aby tě přivítalo, jakmile dorazíš. 
  Už kvůli tobě své mrtvé burcuje, 
   všechny někdejší zemské vladaře; 
  už nutí vstát z jejich trůnů
   všechny krále národů. 

 10 Ti všichni hlasem jediným 
   tě takto osloví: 
             „Tak už i ty jsi pozbyl sil – 
   jsi na tom stejně jako my! 

 11 Tvá pýcha klesla do pekla 
   jako tvá pěkná muzika; 
  tvou postelí je hniloba 
   a červi jsou tvá přikrývka!“ 

 12 Jak jen jsi to spadl z nebe, 
   ty Zářný,b synu Jitřenky! 
  Poražen jsi byl až na zem – 
   ty, jenž jsi srážel národy! 

 13 Říkával sis přece v srdci: 
   „Vyšplhám se až k nebi, 
  nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, 
   na Hoře setkávání se usadím, 
    na svazích severních; 

 14 vyšplhám se až do oblačných výšin, 
   budu se rovnat s Nejvyšším.“
 15 Teď však až do pekla svržen jsi, 
   do jámy nejhlubší! 

I z a i á š  14
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 16 Ti, kdo tě uvidí, neuvěří svým očím, 
   budou tě zkoumat pohledy: 
             „To je ten muž, který děsil zemi, 
   ten, který třásl říšemi? 

 17 Ten, kdo pustošil celý svět, 
   kdo jeho města podvracel 
    a vězně domů nepouštěl?“ 

 18 Králové národů slavně pohřbeni,
   každý ve své hrobce leží si. 

 19 Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen 
   jako zavržená ratolest,a 
  tak jako roucho zabitých, 
   mečem zohavených, 
  jako pošlapaná zdechlina 
   mezi kamení v jámě hozená. 

 20 Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, 
   neboť jsi svou zemi pustošil 
    a vraždil jsi svůj vlastní lid. 

  Ať navěky není památky
   po tom zlém plemeni! 

 21 Připravte jatka pro jeho syny,
   ať jsou poraženi za otcovské viny, 
  ať už nevstanou, aby ovládali zemi, 
   ať už po světě svá města nešíří! 

22Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno 
Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví Hospodin. 
23Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej 
vymetu! praví Hospodin zástupů. 

Ortel nad Asýrií
24Hospodin zástupů přísahá: 

  Co jsem zamýšlel, se stane, 
   co jsem rozhodl, to bude: 

 25 Ve své zemi rozdrtím Asyřana, 
   na svých horách ho rozdupám. 
  Můj lid bude zbaven jeho jha, 
   jeho břemeno spadne z jejich ramena! 

 26 Toto je rozhodnutí o celé zemi, 
   ruka vztažená na všechny národy. 

 27 Hospodin zástupů rozhodl – 
   kdo mu zabrání? 
  Jeho ruka je vztažená –
   kdo ji odvrátí? 

I z a i á š  14
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Ortel nad Filištíny
28V roce, kdy zemřel král Achaz,a zazněl tento ortel: 

 29 Neradujte se, vy všichni Filištíni, 
   že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. 
  Z hadího plemene vzejde bazilišek, 
   jeho plodem bude jedovatý had. 

 30 Nejchudší z chudých pastvu naleznou, 
   ubozí konečně v bezpečí spočinou, 
  tvůj kořen ale hladem umořím 
   a tvé pozůstatky pobiji. 

 31 Kvílej, bráno, město, křič!
   Všichni Filištíni ať se třesou strachy! 
  Od severu se valí vojsko jako dým, 
   nikdo nezaostává za jeho řadami. 

 32 Co odpovědět poslům pohanů? 
   To, že Hospodin Sion založil – 
    tam jeho ubohý lid najde záštitu. 

Ortel nad Moábem

15 Ortel nad Moábem: 

  V jediné noci vypleněn, 
   Ar Moábský je zahuben! 
  V jediné noci vypleněn, 
   Kir Moábský je zahuben! 
 2 Dibonští do svého chrámu stoupají, 
   jdou plakat na své výšiny. 
  Nad osudem Nebó a Medeby 
   Moábci kvílejí. 
  Všechny hlavy oholeny, 
   všechny brady ostříhány, 

 3 v pytlovině chodí v ulicích 
   a na střechách i náměstích 
  jen samé kvílení; 
   slzy se valí po tvářích. 

 4 Chešbon a Eleale bědují, 
   jejich nářek zní až do Jahcy. 
  Moábští bojovníci křičí na poplach, 
   jejich duše je zděšená. 

 5 Mé srdce nad Moábem běduje! 
   K Coaru proudí jeho uprchlíci,
    až k Eglat-šelišiji. 
  Luchitským svahem
   s pláčem stoupají, 

I z a i á š  15
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  cestou k Choronaim 
   nad zkázou bědují. 

 6 Z nimrimských vod zbyla pustina, 
   tráva je spálená,
  bylina uvadla, 
   zeleň zmizela. 

 7 A proto vše, co mohli zachránit, 
   odnesli s sebou přes potok Arabim. 

 8 Moábskou zemí obchází jejich křik, 
   až do Eglaim zní jejich kvílení, 
    až do Beer-elim zní jejich kvílení! 

 9 Vody Dimonua jsou naplněny krví, 
   já však Dimonu přidám ještě víc – 
  pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, 
   i na ty, kdo v zemi zůstali. 

16 Pošlete beránky vládci zeměb      
 ze Sely u pouště 

    na horu Dcery sionské. 

 2 Moábské dcery jsou při arnonských brodech 
   jak vyplašené ptáče z hnízda vyhnané. 

 3 „Poraďte se a rozhodněte – 
   zastiň nás jako noc v pravé poledne! 
  Ukryj běžence, 
   nezrazuj vyhnance! 

 4 Moábští běženci ať pobudou u tebe, 
   dej jim útočiště před zhoubcem! 
  Násilí totiž pomine, zhouba přestane 
   a utlačovatel zmizí ze země. 

 5 Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou
   a v Davidově stanu na něm usedne
  soudce, jenž bude věrně hledat právo 
   a spravedlnosti včas dosáhne.“ 

 6 Slyšeli jsme o Moábově pýše, 
   o jeho pýše nezměrné, 
  o jeho pýše, zpupnosti a zlobě – 
   jeho chlubení je však falešné! 

 7 Proto ať Moáb kvílí nad Moábem, 
   ať všichni kvílejí; 
  nad rozinkami z Kir-charešet
   bědujte – ach, tak zdrceni! 

 8 V Chešbonu totiž pole zvadla 
   tak jako v Sibmě vinná réva. 

I z a i á š  15
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  Vládci národů zdupali její ratolesti, 
   které až k Jaezeru sahaly, 
  které se dříve vinuly až k poušti 
   a jejíž výhonky se množily, 
    až mořea objaly. 

 9 A proto oplakávám révu Sibmy, 
   tak jako pláče celý Jaezer; 
  svými slzami tě smáčím, 
   Eleale a Chešbone, 
  vždyť nad tvou sklizní i vinobraním
   tvůj výskot umlkne! 

 10 Zmizelo veselí a jásot v zahradách, 
   na vinicích přestal zpěv a zábava. 
  Víno v lisu už nikdo nešlapá 
   a všechen výskot je ten tam. 

 11 Mé srdce jako loutna nad Moábem lká, 
   mé nitro pro Kir-cheresb naříká. 

 12 Až se Moáb ukáže na své výšině, 
   namáhat se bude zbytečně; 
  půjde se modlit do své svatyně, 
   ale nic nezmůže.

13To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl už dříve. 14Nyní však Hos-
podin praví toto: „Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva 
Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a ubohý 
pozůstatek.“ 

Ortel nad Damaškem

17 Ortel nad Damaškem: 

  Hle, Damašek přestane být městem, 
   bude z něj pouhá hromada trosek! 

 2 Jeho městac budou navěky opuštěna, 
   stanou se útočištěm pro stáda 
    a nebude, kdo by je odehnal. 

 3 Efraim přijde o svoji pevnost, 
   Damašek přestane být královstvím 
  a pozůstatek Aramu 
   dopadne jako sláva Izraelců – 
    tak praví Hospodin zástupů. 

 4 V ten den Jákobova sláva uvadne 
   a jeho vypasené tělo vyhubne. 

 5 Bude to, jako když se o žni sklízí obilí, 
   když se shromažďují klasy v náručí; 
  bude to, jako když se sbírají klasy 
   v údolí Refaim. 
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 6 Zbudou z něj pouhé paběrky, 
   jako když se češou olivy: 
  dvě tři olivky na vrchu koruny, 
   čtyři pět se jich urodí na větvích – 
    tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. 

7V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému po-
hled obrátí. 8Nebude už vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu, pře-
stane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil.

9V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emo-
rejcia utekli před syny Izraele – všude samá pustina. 

 10 Zapomněla jsi na Boha své spásy, 
   na skálu své síly nemyslíš. 
  Proto, ač sázíš vzácné rostliny 
   a pěstuješ si révu z ciziny, 

 11 i kdyby ti vypučely ještě v den sadby, 
   ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, 
  sklizeň ti ale najednou zmizí 
   v den choroby a hrozné bolesti. 

 12 Běda bouřícím davům lidí 
   jako když bouří moře při bouři! 
  Běda národům burácejícím 
   jako burácejí vody v peřejích! 
 13 Ač burácejí národy 
   jako burácením vod mohutných,
  až on je okřikne, uprchnou do dáli 
   jako plevy hnané větrem po kopcích, 
    jako chmýří ve vichřici. 

 14 S večerem přicházejí náhlé hrůzy, 
   než se však rozední, už jsou pryč. 
  Takový je úděl těch, kdo nás plení, 
   takový osud těch, kdo nás drancují. 

Ortel nad Habeší

18 Běda zemi, v níž bzučí hmyz,      
 zemi při řekách habešských, 

 2 která posílá posly po řece, 
   po vodě v rákosových člunech! 

  Vzhůru, vy rychlí poslové, 
   k urostlému národu lesklé pleti, 
  k lidu široko daleko budícímu děs, 
   k panovačnému národu podivné řeči, 
    do země protkané řekami. 

 3 Všichni, kdo žijete na světě, 
   vy, kteří obýváte zem, 
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  vizte na horách zdviženou korouhev, 
   slyšte, jak troubí polnice! 

 4 Toto mi řekl Hospodin: 
   Ze svého místa se budu dívat bez hnutí 
  jak žhavé horko v záři sluneční, 
   jak mlžný opar v horku žní. 

 5 Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, 
   než na místě květů hrozny uzrají, 
  ořeže ratolesti vinařskými noži, 
   odstraní vinoucí se výhonky. 

 6 Všechno to zůstane dravým ptákům z hor 
   a divokým zvířatům; 
  dravé ptactvo tam bude přes léto 
   a všechna divoká zvěř přes zimu. 

7V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, 
panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami přinese Hospo-
dinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina 
zástupů. 

Ortel nad Egyptem

19 Ortel nad Egyptem: 

  Hle – Hospodin žene se na rychlém oblaku, 
   blíží se k Egyptu! 
  Egyptské modly před ním třesou se, 
   srdce Egypta se strachy rozplyne. 

 2 Popudím Egypt proti Egyptu, 
   aby bojoval bratr proti bratru 
    a přítel proti příteli, 
   město proti městu 
    a království proti království. 

 3 Duch Egypta se zcela vytratí, 
   na čem se uradí, to překazím. 
  Budou se radit s modlami a nebožtíky, 
   s věštci a duchaři, 

 4 já ale Egypt vydám nelítostnému vládci, 
   krutý král bude vládnout nad nimi, 
    praví Panovník, Hospodin zástupů. 

 5 Voda se vypaří, než dorazí k moři, 
   řeka se ztratí a vysuší. 

 6 Z vodních kanálů budou zahnívající stoky, 
   egyptské řeky se ztenčí a vytratí. 
  Zvadne všechna třtina i rákosí, 

   7zeleň podél Nilu i při ústí, 

I z a i á š  19
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  uschne vše zaseté v nilském okolí, 
   bude to odváto a nezůstane nic. 

 8  Bědovat budou nilští rybáři, 
   spláčou ti, kdo loví na udici 
  i kdo ponořují sítě do vody, 
   protože přijdou o práci. 

 9 Česači lnu budou zoufalí 
   a tkalci zblednou zděšením. 

 10 Výrobci látek budou ztrápení 
   a všichni nádeníci žalem zmoženi. 

 11 Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, 
   faraonovi mudrci mu radí nesmysly. 
  Jak můžete říkat faraonovi: 
                „Jsem pokračovatel moudrých, 
    jsem dávných králů učedník?“ 

 12 Kam se teď poděli ti tvoji mudrci? 
   Jen ať ti prozradí, jestli to vědí, 
    co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu! 

 13 Soanští velmoži přišli o rozum, 
   pomatení jsou velmoži Memfisu; 
    vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. 

 14 Hospodin jim nalil ducha závrati, 
   aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, 
    aby se potácel jak opilec ve zvratcích. 

 15 Egypt se na nic nezmůže 
   ani hlavou ani ocasem, 
    palmovým kmenem ani rákosem! 

16V ten den budou Egypťané slabí jako ženy – budou se třást strachy před 
zdviženou rukou Hospodina zástupů, až ji pozvedne proti nim. 17Judská 
zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o ní se budou děsit 
kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil. 

18V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při 
Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat Sluneční město.a 

19V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic té země 
bude Hospodinův sloup. 20Ten bude v Egyptě znamením a svědectvím 
o Hospodinu zástupů. A až budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hos-
podinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodil. 21Hospodin se 
dá poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho 
uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží. 22Hos-
podin udeří na Egypt – udeří, ale uzdraví. Až se obrátí k Hospodinu, on je 
vyslyší a uzdraví. 

23V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit 
do Egypta a Egypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřany budou uctívat Boha 
společně. 
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zkázy)
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24V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehná-

ním uprostřed světa, 25jemuž Hospodin zástupů požehná: „Požehnán buď 
Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, mé dědictví!“ 

Choď nahý a bosý

20 V roce, kdy asyrský král Sargona vyslal do Ašdodu svého vrchního 
velitele a ten jej napadl a dobyl,b 2v onen čas Hospodin promluvil 

skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: „Jdi a svleč si pytlovinu z beder 
a zuj si obuv z nohou.“ Učinil to tedy a chodil nahý a bosý. 

3Potom Hospodin řekl: „Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý 
a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, 4právě tak po-
žene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce 
– nahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení Egypta. 5Ti, kdo spoléhali na 
Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. 6V ten den řek-
nou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spolé-
hali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského 
krále! Jak potom unikneme my?‘“ 

Ortel nad Babylonem

21 Ortel nad Pustinou u moře:c 

  Jako se na jihu prohání vichřice, 
   útočník přijde z pouště, ze země strašlivé. 

 2 Bylo mi zjeveno kruté vidění: 
   Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. 
  Přitáhni, Elame; Méde, oblehni! 
   Všemu úpění konec učiním. 

 3 Proto se mi břicho svírá úzkostí, 
   jako by mě zachvátily porodní bolesti. 
  Skličuje mě to, co slyším, 
   to, co vidím, mě děsí! 

 4 Srdce se mi chvěje v hrudi, 
   celý se třesu strachy. 
  Vytoužený noční klid 
   proměnil se mi v zděšení! 

 5 Plné stoly. 
   Prostřené ubrusy. 
    Jídlo. Pití. 
  – Vstávejte, velitelé! 
   Chystejte štíty do války!d 

 6 Toto mi řekl Pán: 
                 „Jdi hlídku postavit, 
    ať ohlásí, co uvidí! 

I z a i á š  21

a1 Sargon II. (721–705 př. n. l.)  b1 712/711 př. n. l. (srov. 2.Král 18:17)  c1 zřejmě 
zastřené označení Babylonu (jižní Mezopotámie byla pro svou blízkost Perskému 
zálivu známa jako Přímoří)  d5 srov. zprávu o dobytí Babylonu v Dan 5



888
 7 Spatří-li jezdce,
   jak po dvou blíží se, 
  jezdce na oslech, 
   jezdce na velbloudech – 
  ať je sleduje pozorně, 
   velmi pozorně!“ 

 8 A strážný a zvolal: 
                „Na stráži, pane, stojím den co den, 
    každičkou noc jsem na hlídce. 

 9 Hle, vidím jezdce přijíždět, 
   dvojice mužů blíží se!“ 

  Pak přišel se zprávou: 
                „Padl, padl Babylon! 
  Všechny sochy jeho bohů
   leží roztříštěné v prachu!“ 

 10 Můj lide drcený jako zrno na mlatu, 
   ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel 
  od Hospodina zástupů, 
   od Boha Izraele. 

Ortel nad Edomem
11Ortel nad Dumou:b 

  Ze Seíru slyším volání:
                „Strážný, jak dlouho bude noc? 
    Strážný, jak dlouho bude noc?“ 

 12 A strážný odpoví: 
                „Přichází ráno, ale také noc. 
  Chcete-li se ptát, ptejte se, 
   vraťte se a přijďte sem!“ 

Ortel nad Arábií
13Ortel nad Arábií: 

  Vy karavany dedanské, 
   jež nocujete v arabské pustině, 

    14žíznivým vodu přineste! 
  Vy, kteří žijete v Temě, 
   vítejte uprchlíky chlebem! 

 15 Prchají přece před mečem, 
   před taseným mečem, 
  před napjatým lukem, 
   před ukrutným bojem! 

I z a i á š  21

a8 podle Kum, Syr (MT: lev)  b11 slovní hříčka: Duma (= Říše mlčení, Žalm 94:17; 
115:17) zní podobně jako Edom 
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16Toto mi řekl Pán: „Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna 

sláva Kedaru zanikne 17a z celého množství hrdinných kedarských lučišt-
níků zbude jen nepatrný pozůstatek.“ Tak promluvil Hospodin, Bůh 
Izraele. 

Ortel nad Jeruzalémem

22 Ortel nad Údolím vidění:a 

  Co je ti, 
   že jsi celé vystoupilo na střechy, 

 2 město plné křiku a bouření, 
   město hýření? 
  Tví mrtví nebyli mečem zabiti, 
   v boji nepadli. 

 3 Všichni tví vůdci se rozprchli, 
   bez výstřelu z luku byli zajati. 
  Všichni tví utečenci byli spoutáni, 
   jakkoli daleko utekli. 

 4 A proto říkám: „Nechte mě, 
   abych se hořce vyplakal. 
  Utěšit se mě nesnažte –
   můj lid stihla záhuba!“ 

 5 Pán, Hospodin zástupů, 
   způsobil v Údolí vidění 
  den hrůzy, porážky a zmatení, 
   den boření hradeb a křiku mezi horami. 

 6 Elam svůj toulec uchopil, 
   muži na vozech a na koních, 
    i Kír ukázal svůj štít! 

 7 Vozy zaplavily tvá krásná údolí, 
   brány obklopili jezdci na koních – 
    8Juda byl zbaven ochrany! 

V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce.b 9Prohlédli jste mnohé 
trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. 
10Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hra-
dby, 11a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka.c 

Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je 
odedávna budoval! 

 12 Pán, Hospodin zástupů, 
   vás volal toho dne: 
             „Plačte a truchlete, 
   oholte hlavy, pytlem se oblečte!“ 

 13 A hle – radost a veselí, 
   porážení dobytka, zabíjení ovcí, 
    masné hody, vinné pitky: 

I z a i á š  22

a1 slovní hříčka: Údolí vidění (Ge-chizajon) připomíná jméno jeruzalémského údolí 
Ge-hinom  b8 1.Král 7:2; 10:16–17  c11 2.Král 20:20; 2.Let 32:1–5
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             „Jezme a pijme, 
   vždyť zítra zemřeme!“ 

14Hospodin zástupů mi řekl do uší: „Ten hřích vám nebude odpuštěn až 
do smrti.“ Tak praví Pán, Hospodin zástupů. 

Ortel nad Šebnou a Eliakimem
15Toto praví Pán, Hospodin zástupů: 

  Jdi říci tomu slouhovi, 
   správci paláce Šebnovi: 

 16 Co tu pohledáváš? 
   Co myslíš, že tu znamenáš, 
    že sis tu dokonce i hrobku vytesal? 
  Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, 
   místo odpočinku sis vykutal ve skále. 

 17 Jen se, ty hrdino, podívej, 
   jak tě Hospodin pevně popadne, 
    jak prudce s tebou zatřese! 
 18 Zavine tě do klubíčka jako míč, 
   zakutálí tě do širé krajiny. 
  Tam umřeš i s chloubou svých vozů – 
   domu svého pána jsi dělal ostudu! 

 19 Z tvého postavení tě vyženu, 
   budeš zbaven svého úřadu! 

20V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova, 
21obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám 
tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. 
22Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, 
a když zavře, nikdo neotevře. 23Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane 
se trůnem chlouby svého otcovského domu. 24Na něm bude viset všechna 
váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků – všemožné drobné 
nádobí od pohárků až po džbány. 

25V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi 
povolí, vylomí se a spadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak promlu-
vil Hospodin. 

Ortel nad Fénicií

23 Ortel nad Týrem: 

  Zámořské lodi, kvílejte – 
   váš domov zničen je! 
  Cestou ze země kyperské 
   poznali, jak to je. 

 2 Zmlkněte, obyvatelé pobřeží, 
   vy, kupci sidonští, 
    kteří jste z námořnictví zbohatli! 

I z a i á š  22
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 3 Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru,a

   z  úrody Nilu jsi, Týre, tyl, 
    byl jsi tržištěm národů. 

 4 Zastyď se, Sidone, mořská pevnosti,
   neboť moře promluví: 
             „Nerodím, nemám bolesti, 
   nevychovávám dívky ani mladíky.“ 

 5 Jakmile se o tom dozvědí v Egyptě, 
   zachváceni budou bolestí nad Týrem. 

 6 Uprchněte někam za moře,b 
   obyvatelé pobřeží, kvílejte! 

 7 Tohle že je to vaše město hýření, 
   jež má tak dávné dějiny, 
  jež jeho nohy zavedly 
   osídlit dálné krajiny? 

 8 Kdo takto rozhodl o Týru, 
   jenž uděloval vládcům korunu, 
  jehož obchodníci byli velmoži 
   a kupci slavní všude na zemi? 

 9 Hospodin zástupů to rozhodl, 
   aby potupil všechnu pyšnou nádheru 
    a aby ponížil všechny slavné na zemi. 

 10 Obdělávejc svou zem jako Nil, mořská flotilo – 
   vždyť už tu ani molo nezbylo! 

 11 Hospodin vztáhl ruku na moře, 
   aby otřásl královstvími; 
  přikázal ohledně Fénicie, 
   aby byly zničeny její pevnosti. 

 12 Řekl: „Nebudeš se už radovat, 
   zprzněná panno, Dcero sidonská!“ 

  Vzhůru! Na Kypr vydej se! 
   Ani tam ale pokoj nenajdeš. 

 13 Jen se podívej na zemi Chaldejských,d 
   na lid, jenž byl a není víc. 
  Asyřané ji zanechali pouštní havěti, 
   obléhací věže vztyčili proti ní, 
  její paláce zbořili, 
   zbyly hromady rozvalin. 

 14 Zámořské lodi, kvílejte –
   vaše útočiště je zničené! 

I z a i á š  23

a3 jedno z ramen nilské delty  b6 hebr. do Taršiše (Španělsko?), obecně zámoří (srov. 
Jon 1:3)  c10 podle Kum a někt. rukopisů LXX (MT: Přejdi)  d13 jméno kmene, 
který ovládl Babylon, odtud označení pro celou říši (srov. Iza 13:19; Eze 12:13)
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15V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho krá-

lovského života. Po sedmdesáti letech to s Týrem bude jako v té písničce 
o nevěstce:

 16 Vezmi si loutnu, město obcházej, 
   zapomenutá nevěstko! 
  Hraj líbezně, zpívej, zpívej, 
   ať si na tebe vzpomenou! 

17Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí 
ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa na celém 
zemském povrchu. 18Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu. 
Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před 
Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. 

Zhouba země

24 Hle, Hospodin vyplení zemi,      
 zcela ji zpustoší; 

  zohaví její vzezření, 
   její obyvatele rozptýlí. 

 2 Stejně dopadne kněz i kmán, 
   otrok i jeho pán, 
  děvečka i její paní, 
   ti, kdo kupují i kdo prodávají, 
  věřitelé i dlužníci, 
   lichváři i jejich oběti. 

 3 Zem bude úplně vypleněna, 
   o všechno bude oloupena – 
    takové slovo vyšlo od Hospodina! 

 4 Zem chřadne, uvadá, 
   celý svět vadne vyčerpán, 
    vyčerpán je i výkvět národa. 

 5 Země je poskvrněna svými obyvateli; 
   neboť překročili zákony, 
  na ustanovení nedbali 
   a věčnou smlouvu zrušili. 

 6 To proto zemi hltá prokletí 
   a její obyvatelé pykají; 
  obyvatelé země mizejí, 
   zbývají už jen nemnozí. 

 7 Nové víno vyschlo, réva uvadá, 
   namísto radovánek každý naříká. 

 8 Umlklo veselé chřestění tamburín, 
   ztichlo hlučení hýřících, 
    umlkly radostné zvuky citery. 

 9 Už nepijí víno s písněmi, 
   pijákům zhořkl nápoj opojný. 

I z a i á š  23
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 10 Rozbořeno je město marnosti; 
   vchody všech domů zataraseny. 

 11 Že není víno, zní nářek v ulicích, 
   nastal soumrak všeho veselí, 
    radost odešla do vyhnanství. 

 12 Z města zůstaly pusté trosky, 
   brána roztříštěna na kusy. 

 13 Toto se stane na zemi 
   mezi národy – 
  jako když se češou olivy, 
   jako když po vinobraní zbudou paběrky. 

Hospodin se oslaví
 14 Hlasitě potom vykřiknou radostí,
   západ zajásá, až Hospodin se oslaví. 

 15 Proto i na východě chvalte Hospodina, 
   jméno Hospodina, Boha Izraelova, 
    ať zní na mořských pobřežích. 

 16 Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: 
                „Sláva Spravedlivému!“ 

  Já ale říkám: 
                „Zle je mi, zle je mi! 
  Běda mi – zrádci zradili, 
   zrádci zrádně zradili!“ 

 17 Strach a prach a past
   na tebe, kdo zemi obýváš! 

 18 Kdo uteče, až zazní strašný hlas, 
   upadne do propasti v prach; 
  kdo z propasti se vyškrábá, 
   nad tím se sklapne past. 

  Nebeské průduchy se otevřou, 
   zemské základy se otřesou: 

 19 Země se láme, láme se, 
   země se hroutí, hroutí se, 
    země se třese, třese se! 

 20 Země se motá, motá se jako opilec, 
   chvěje se jako chýše pod vichrem. 
  Její provinění na ni těžce dopadne, 
   zhroutí se a už nevstane. 

21V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na 
zemi. 22Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po 
dlouhé době pak budou souzeni. 23Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se 
zastydí, až se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme králov-
ství a zjeví svou slávu před svými stařešiny. 

I z a i á š  24
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Hostina národů

25 Hospodine, můj Bůh jsi ty,     
 tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, 

  neboť jsi věrně a jistě učinil 
   divy, které jsi zdávna připravil. 

 2 Ty jsi obrátil město v sutiny, 
   z pevnosti zbyly hromady rozvalin, 
  baštu cizáků jsi z města odstranil – 
   nebude vystavěna znovu navěky! 

 3 Proto ať ti vzdá čest mocný lid, 
   město krutých pohanů ať tě ctí, 

 4 neboť ses pro slabé stal pevností, 
   pevností ubohých v jejich úzkosti, 
  jejich útočištěm před bouří 
   a zastíněním před výhní. 
  Soptění ukrutných 
   je jako bouře proti zdi 

    5a jako výheň na poušti.
  Povyk cizáků jsi však přerušil, 
   jako když oblak výheň zastíní – 
    umlkla píseň ukrutných!

 6 Hospodin zástupů na této hoře vystrojí 
   bohaté hody pro všechny národy,
  hody se zralým vínem a masem šťavnatým, 
   s vínem vyzrálým a vybraným. 

 7 Na této hoře odstraní 
   závoj všechny lidi halící, 
  roušku kryjící všechny národy – 
   8samu smrt navždy odstraní! 
  Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, 
   na vší zemi zbaví svůj lid potupy. 
    Tak promluvil Hospodin.

9V ten den pak řekneš: 

             „Hle, toto je náš Bůh, 
   v něj jsme doufali a on nás zachránil. 
  Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; 
   jásejme a radujme se z jeho záchrany!“ 

 10 Hospodinova ruka na této hoře spočine, 
   Moáb však bude dupán v zemi své, 
    jako bývá zadupána sláma do hnoje. 

 11 Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, 
   jako se rozpřahuje plavec ve vodě; 
    jeho pýcha ale klesne každým pohybem. 

 12 On strhne tvé vysoké nedobytné zdi, 
   zboří a srazí je do prachu na zemi! 

I z a i á š  25
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Pevné město

26 V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: 

  Máme pevné město – 
   on sám je jeho spásou,
    jeho valem a hradbou. 

 2 Otevřete brány, 
   ať vejde spravedlivý lid, 
    který se drží věrnosti. 

 3 Člověka s pevným postojem
   chráníš dokonalým pokojem, 
    vždyť spoléhá se na tebe. 

 4 Doufejte v Hospodina vždycky, navěky – 
   Skalou věků je jen Hospodin! 

 5 On strhává dolů obyvatele výšin 
   a nedobytné město boří; 
  boří je až k zemi, 
   až do prachu je sráží. 

 6 Bude zašlapáno pod nohy, 
   pod nohy ztrápených, 
    kroky ubohých. 

Tví mrtví ožijí
 7 Cesta spravedlivého je poctivá, 
   stezku spravedlivého vyrovnáš. 

 8 Na cestě tvých soudů, Hospodine, 
   v tebe doufáme; 
  po tvém jménu, po tvé připomínce 
   v duši toužíme. 

 9 Má duše v noci touží po tobě, 
   můj duch tě hledá s úsvitem. 
  Když se tvé soudy dějí na zemi, 
   obyvatelé světa se učí spravedlnosti. 

 10 Když se však prokazuje vlídnost lumpovi, 
   spravedlnosti se neučí; 
  v zemi práva pak páchá bezpráví, 
   nevidí, jak vznešený je Hospodin. 

 11 Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim,
   oni to ale nevidí. 
  Ať vidí, jak horlíš pro svůj lid! Ať se zastydí! 
   Ať všechny tvé nepřátele oheň pohltí! 

 12 Nám však, Hospodine, pokoj působíš; 
   za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. 

 13 Hospodine, Bože náš, 
   jiní krom tebe vládli nám, 
  my však jen na tebe chceme spoléhat,
   jen tvoje jméno uctívat. 

I z a i á š  26
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 14 Už jsou však mrtví, neožijí, 
   nevstanou jejich mrtvoly – 
  vždyť jsi je ztrestal, vyhladil, 
   nenechal jsi po nich ani památky. 

 15 Rozmnožil jsi národ, Hospodine, 
   rozmnožil jsi národ, oslavil ses, 
    rozšířil jsi všechny naše hranice! 

 16 Hospodine, hledali tě ve svém soužení, 
   když jsi je napomínal, šeptali modlitby. 

 17 Jako těhotná, když má porodit, 
   trpí a sténá bolestí, 
  tak jsme na tom před tebou byli my, 
   tak jsme, Hospodine, trpěli. 

 18 Byli jsme těhotní, měli jsme bolesti, 
   jen pouhý vítr jsme ale rodili: 
  spásu jsme na zemi nezpůsobili, 
   obyvatelé světa nepadli. 

 19 Tví mrtví ale ožijí, vstanou mé mrtvoly. 
   Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení! 
  Tvá rosa je jako rosa svítání, 
   zemi mrtvých s ní zavlažíš! 

 20 Vejdi, můj lide, do svých pokojů, 
   zavři za sebou dveře. 
  Schovej se na malou chviličku, 
   než přejde jeho hněv. 

 21 Hle – Hospodin opouští svůj příbytek, 
   aby ztrestal viny obyvatel země. 
  Země odkryje na ní prolitou krev, 
   přestane přikrývat své zabité. 

27 V ten den ztrestá Hospodin      
 mečem hrozným, mocným a mohutným 

  slizkého hada, Leviatana, 
   svinutého hada, Leviatana. 
    Zabije toho mořského netvora!a 

Nová píseň o vinici
 2 V ten den zpívejte o vinici 
   výtečné víno plodící:b 

 3 Já sám Hospodin střežím ji, 
   v každé chvíli ji svlažuji. 
  Ve dne i v noci střežím ji, 
   aby jí nikdo neškodil. 

I z a i á š  26

a1 Job 26:12; 40:25; Žalm 74:13–14  b2 srov. Iza 5:1–7
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 4 Už se nezlobím. 
   Objeví-li se trní a bodláčí, 
  vstoupím s ním do války
   a úplně je vypálím. 

 5 Ať už se chopí mé ochrany 
   a ať se se mnou usmíří; 
    ať už se se mnou usmíří! 

 6 Přicházejí dny, 
   kdy Jákob vpustí kořeny; 
  Izrael vypučí a rozkvete, 
   naplní svět svým ovocem. 

Ztracení se navrátí
 7 Bil snad Bůh Izrael
   tak jako ty, kdo bili jej? 
  Copak ho zabíjel,
   jako jsou zabiti jeho vrahové? 

 8 Zahnal jsi je do vyhnanství, 
   vedl jsi s nimi svoji při. 
  Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, 
   jako když od východu vítr udeří. 

 9 Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny 
   a odstranění jeho hříchu přinese ovoce: 
  všechny kamenné oltáře budou roztlučeny,
   jako se na prach drtí vápenec, 
  nezůstanou stát ani posvátné kůly 
   ani kadidlové oltáře. 

 10 Opevněné město zůstalo opuštěné, 
   jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. 
  Popásá se, polehává tu jen dobytek, 
   dohola okusuje jeho větvičky. 

 11 Až jeho větve uschnou a upadnou, 
   ženy je přijdou sbírat na oheň. 
  A že ten lid nemá špetku rozumu, 
   jeho Tvůrce se nad ním neslituje, 
    nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. 

12V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat až k Egyptskému 
potoku a vy, synové Izraele, budete sesbíráni po jednom. 

13V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo 
byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Je-
ruzalémě. 

I z a i á š  27
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Zmámení vůdci

28 Běda koruně chlouby efraimskýcha opilců,    
 květu, který zvadne i přes svou nádheru, 

  městu ležícímu nad úrodným údolím, 
   chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! 

 2 Hle – Pánův silák udatný 
   jako krupobití a vítr ničivý, 
  jak vodní průtrž a mocné záplavy 
   svou pěstí to město k zemi porazí! 

 3 Koruna chlouby efraimských opilců 
   bude zašlapána pod nohy. 

 4 Květ, který zvadne i přes svou nádheru,
   město ležící nad úrodným údolím 
  dopadne jako první fíky před sklizní – 
   jakmile je kdo uvidí, 
    zhltne je, jak mu přijdou do ruky! 

 5 V ten den bude Hospodin zástupů 
   ozdobnou korunou a krásnou čelenkou 
    pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. 

 6 Duchem práva bude pro soudce 
   a u brány silou pro obránce. 

 7 Tihle jsou ale vínem zmámení, 
   potácejí se pivem opilí: 
  kněz i prorok jsou pivem zmámení, 
   vínem zmatení, 
  potácejí se pivem opilí, 
   blouzní, když mají vidění, 
    když mají soudit, blábolí. 

 8 Zvratky pokrývají všechny stoly, 
   lejn leží všude hromady! 

 9 „Koho se to tu snaží poučit? 
   Komu chce vykládat své poselství? 
  Sotva odkojeným mrňousům, 
   právě odstaveným od prsů? 

 10 Prý: To a to a tak a tak, 
   tam a sem a sem a tam – 
    bla bla bla!“

 11 Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem 
   bude Bůh mluvit s tímto národem.b 
 12 Kdysi jim řekl: „Toto je odpočinek, 
   nechte odpočinout znavené,
    toto je chvíle pro oddech!“

I z a i á š  28

a1 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izraelské království  
b11 Deut 28:49



899

  Oni to ale slyšet nechtěli, 

   13a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: 
              „To a to a tak a tak, 
   tam a sem a sem a tam – 
    bla bla bla!“ 
  Jen ať si jdou – nazpátek upadnou, 
   zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou.a 

Úhelný kámen
 14 Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, 
   vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! 

 15 Říkáte: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, 
   dohodu máme s podsvětím. 
  Zhoubná záplava když se přižene, 
   nám se nic nestane – 
  naším útočištěm je přece lež, 
   ukryli jsme se ve zradě.“ 

16Nuže, toto praví Panovník Hospodin: 

  Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský,
   kámen ušlechtilý, úhelný,b 
    základ nepohnutelný; 
  kdokoli se na něj spolehne, 
   neukvapí se. 

 17 Jako měřítko ustanovím právo, 
   za olovnici vezmu spravedlnost; 
  kroupy pak smetou úkryt vašich lží, 
   vaši skrýš voda zatopí. 

 18 Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, 
   padne ta vaše dohoda s podsvětím. 
  Až se přižene zhoubná záplava, 
   budete jako hlína zdupaná. 

 19 Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne – 
   ráno za ránem, v noc i den! 

  Hrůza dočista ochromí
   ty, kdo pochopí toto poselství. 

 20 Postel bude krátká, nepůjde se narovnat, 
   přikrývka bude úzká, nepůjde se zachumlat. 

 21 Hospodin povstane jako na hoře Peracim, 
   rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí,c 
  aby vykonal své dílo – své neobyčejné dílo, 
   aby vyplnil svůj úkol – svůj neobvyklý úkol. 

 22 A proto přestaňte se svou drzostí, 
   ať vaše okovy neztěžknou ještě víc. 
  Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil,
   že rozhodl o záhubě všude na zemi. 

I z a i á š  28

a13 Iza 8:15  b16 Žalm 118:22  c21 2.Sam 5:17–25 (Jozue 10:6–15)
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Mlácení netrvá navěky 
 23 Nastavte uši, slyšte můj hlas; 
   pozorně slyšte, co říkám vám! 

 24 Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? 
   Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? 

 25 Copak jakmile urovná ornici, 
   nezasívá kopr, nerozhazuje kmín? 
  Copak do těch brázd neseje pšenici, 
   ječmen do řádků a špaldu na kraji? 

 26 Tak mu to přece Bůh ukázal, 
   takový řád mu poznat dal. 

 27 Kopr se okovaným cepem nemlátí, 
   kmín se nemusí drtit pod koly – 
  kopr se může vytřást holí, 
   i pouhý prut stačí na kmín.
 28 Obilné zrno je třeba vymlátit, 
   mlácení ale netrvá navěky; 
  vozovým kolem se přes ně přejíždí, 
   koně je ale nedrtí. 

 29 Od Hospodina zástupů to všechno pochází – 
   jak podivuhodné jsou jeho záměry, 
    jak velkolepý je v moudrosti! 

Obklíčený Sion

29 Běda Arieli, Arielia –      
 městu, v němž se David usídlil! 

  Pokračujte si rok za rokem, 
   věnujte se svým slavnostem. 

 2 Až ale v obklíčení sevřu Ariel, 
   nastane žal a zármutek 
    a Ariel mi bude oltářním ohništěm. 

 3 Svým táborem tě obklíčím, 
   oblehnu tě věžemi, 
    náspy proti tobě navrším. 

 4 Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, 
   z prachu bude znít tvé mumlání; 
  tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, 
   z prachu bude znít tvé sípění. 

 5 Jak prášek ale odletí horda těch cizáků, 
   z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. 
  Stane se to náhle, v okamžiku 

   6od Hospodina zástupů.
  On je navštíví hromem a zemětřesením, 
   mohutným burácením, bouří a vichřicí,
    plamenem ohně, který vše pohltí. 

I z a i á š  28

a1 hebr. Boží lev; symbolické jméno Jeruzaléma (srov. Gen 49:9); zní stejně jako oltářní 
ohniště (v. 2)
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 7 Horda všech národů, jež proti Arieli bojují – 
   ti, kdo proti němu vyšli do války,
  všichni, kdo oblehli jeho pevnosti,
   dopadnou jako sen, jak noční vidění. 
 8 Jako když lačný sní o tom, jak jí, 
   ale probudí se hladový 
  a jako když žíznivý sní o pití, 
   ale probudí se vyčerpán s hrdlem vyprahlým – 
  právě tak dopade horda všech národů, 
   jež bojují proti hoře Sionu. 

Srdcem jsou vzdálení
 9 Trňte a ustrňte! 
   Děláte slepé, slepí zůstaňte! 
  Opilí jste, i když ne po víně, 
   potácíte se jako po pivě. 

 10 Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, 
   zavřel vám oči – vaše proroky, 
    zakryl vám hlavy – vaše vidoucí. 

11Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte 
někomu, kdo umí číst, se slovy: „Prosím čti,“ odpoví: „Nemohu, je zapeče-
těná.“ 12A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: „Prosím čti,“ 
odpoví: „Neumím číst.“ 

13Proto Pán praví: 

  Tento lid se ke mně přibližuje ústy 
   a ctí mne svými rty, 
    srdcem jsou mi však vzdálení.
  Když mě uctívají, není to nic víc
   než naučené lidské příkazy. 

 14 Proto tento lid znovu udivím, 
   vykonám s nimi divy divoucí; 
  moudrost jejich moudrých vymizí 
   a vytratí se rozum rozumných. 

Hrnčíř a jíl
 15 Běda těm, kdo své úmysly 
   před Hospodinem v hloubce skrývají, 
  kteří své dílo ve tmě konají 
   a myslí si: „Kdo nás uvidí? Kdo o nás ví?“ 

 16 Takové nesmysly! 
   Má se snad hrnčíř pokládat za jíl? 
  Říká snad dílo o tvůrci: „On mě netvořil“? 
   Říká snad hrnec o hrnčíři: „On nic neumí“? 

I z a i á š  29
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 17 Už brzy, za velmi krátký čas 
   se z Libanonu stane sad 
    a sad se bude za les počítat. 

 18 V ten den hluší slova knihy uslyší,
   oči slepých prohlédnou z černé tmy. 

 19 Ponížení se v Hospodinu znovu zaradují, 
   ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. 

 20 Pomine totiž tyran, drzoun už nebude, 
   každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn – 
 21 ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, 
   ti, kteří na obhájce chystají v bráně past, 
    ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. 

22A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu Jákobovu:

  Jákob už nebude dále zahanben, 
   blednout strachy už více nebude. 

 23 Až ve svém středu uvidí 
   své děti, dílo rukou mých, 
  tehdy mé jméno posvětí, 
   Svatému Jákobovu svatost přisoudí; 
    před Bohem Izraele budou bázeň mít. 

 24 Rozum dostanou duchem bloudící 
   a ti, kdo reptali, se dají poučit. 

Vzpurný lid

30 Běda vzpurným dětem!      
 praví Hospodin. 

  Spřádají plány, jež nejsou ze mne, 
   vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, 
    a tak jen vrší hřích na hřích. 

 2 Dolů do Egypta se vydali, 
   aniž se ptali na mé výroky. 
  V síle faraona hledají bezpečí, 
   do stínu Egypta se chtějí uchýlit. 

 3 Faraonovou silou však budete zklamáni, 
   egyptský stín vás přivede do hanby! 

 4 Vaši velmoži sice byli v Soanu, 
   vaši poslové šli do Chanesu,a 
 5 tím lidem ale budou všichni zklamáni, 
   neboť jim nebude moci pomoci; 
  nepřinese vám prospěch ani výhodu, 
   ale jen hanbu a pohanu. 

I z a i á š  29

a4 města v nilské deltě (srov. Iza 19:11, 13)
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6Ortel o zvířatech v Negevu:

  Zemí nebezpečí a soužení, 
   kde jsou lvice a řvoucí lvi, 
    zmije a jedovatí hadi, 
  na hřbetech oslů vezou bohatství, 
   na hrbech velbloudů nesou poklady
  lidu, který jim nemůže nijak pomoci, 

   7Egyptu, který nezmůže vůbec nic, 
   a proto ten národ nazývám 
                „Nehybná obluda“. 

 8 Nyní jdi, vyryj to pro ně do tabulky, 
   zaznamenej to do knihy, 
  ať je to pro budoucí dny
   věčným svědectvím:
 9 Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, 
   synové, kteří neslyší Hospodinovo učení. 

 10 Říkají vidoucím: „Nemějte vidění!“ 
   a prorokům: „Neprorokujte nám pravdu. 
  Říkejte nám jen lichotky 
   a prorokujte lži! 

 11 Sejděte z cesty, odbočte ze stezky, 
   s tím Svatým izraelským nás nechte být!“ 

12Nuže, toto praví Svatý izraelský: 

  Protože jste toto slovo zavrhli
   a věřili raději násilí a lsti, 
    na které jste se spolehli, 

 13 proto vám bude tento hřích 
   jako trhlina zející ve vysoké zdi, 
    která se náhle zřítí v okamžik. 

 14 Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, 
   bez milosti se roztříští, 
  takže se nenajde mezi úlomky 
   ani střep na žhavé uhlíky 
    nebo k nabrání vody ze studny. 

15Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: 

  V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, 
   v klidu a spolehnutí vaše vítězství; 
    vy jste však nechtěli. 

 16 Řekli jste: „Nikoli, utečeme na koních!“ 
   Nuže, budete muset utíkat. 
             „Uhánět budem na rychlých vranících!“ 
   Nuže, budou vás rychle pronásledovat. 

I z a i á š  30
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 17 Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, 
   když zakřičí pět, všichni prchnete,a 
  až nakonec zůstanete sami
   jak vlajkový stožár na vrcholu hory, 
    jako korouhev na kopci. 

To je ta cesta
 18 Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, 
   povstane, aby se nad vámi slitoval. 
  Hospodin je přece Bohem práva – 
   blaze každému, kdo na něj očekává! 

19Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více už plakat nebudeš. Jakmile 
zazní tvé volání, zahrne tě svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. 
20I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však ne-
zůstane skryt – svého Učitele na vlastní oči uvidíš! 21Vydáte-li se doprava 
nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: „To je ta cesta, jděte po ní.“ 
22Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečisté. 
Zahodíš je jako krví nasáklé hadry a řekneš: „Pryč s tím!“ 

23On také sešle déšť tvému semeni, které rozsíváš na zemi, a pokrm, který 
země urodí, bude vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást 
na širých pastvinách. 24Býci i osli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit 
pící šťavnatou, čechranou vidlemi a lopatou. 25Z každé mohutné hory 
a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy 
padnou pevnosti. 26Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce 
bude sedmkrát jasnější – jako světlo sedmi dní – v onen den, kdy Hospodin 
ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. 

Hůl na Asýrii
 27 Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, 
   jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. 
  Jeho rty jsou plné zuření,
   jeho jazyk jak oheň sžíravý, 

 28 jeho dech jako řeka v povodni, 
   která až k bradě vystoupí – 
  přichází přesít národy sítem marnosti, 
   sevřít jim čelisti uzdou bloudění. 

29Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; 
v srdci budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodi-
novu horu, ke Skále Izraele. 30Hospodin bude burácet svým majestátním 
hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžíra-
jícího ohně, s průtrží, lijákem a kroupami. 

31Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. 32Ke každému 
úderu metly, který jí Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery – 
pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí. 33Už dávno je připraveno 
tofetské ohniště,b dost hluboké a široké i pro krále! Hranice narovnána, 
ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! 

I z a i á š  30

a17 Lev 26:36; Deut 28:25; 32:30  b33 viz 2.Král 23:10
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Egypťané jsou jen lidé

31 Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě,     
 spoléhají se na koně, 

  doufají ve vozy, že jich tolik je, 
   a jezdců že je bezpočet, 
  k Svatému izraelskému ale nehledí, 
   Hospodina hledat nechtějí. 

 2 I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, 
   svá slova nezmění: 
  Povstane proti domu bídáků,
   proti pomocníkům zločinců. 

 3 Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, 
   jejich koně pouhé tělo, a ne duch. 
  Jakmile Hospodin rukou pohrozí, 
   zhroutí se pomocník, 
  padne i ten, jemuž měl pomoci – 
   všichni společně budou zničeni! 

4Toto mi řekl Hospodin: 

  Jako lev vrčící, 
   jako král zvířat nad svou kořistí – 
  i když se na něj sběhnou pastýři, 
   jejich křiku se neděsí 
    a jejich hluk ho neplaší – 
  právě tak sestoupí Hospodin zástupů, 
   aby bojoval o horu Sion a její návrší. 

 5 Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, 
   tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém; 
  zaštítí jej a vysvobodí, 
   ušetří jej a zachrání. 

6Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! 
7V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastno-
ručně vyrobili – vždyť je to hřích! 

 8 Asýrie padne, ale ne mečem člověka, 
   jiný než lidský meč je spolyká.a 
  Před oním mečem budou utíkat 
   a jejich mladíky čeká robota. 

 9 Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, 
   jejich velitelé se zděsí před mou korouhví, 
  praví Hospodin, který má na Sionu oheň
   a v Jeruzalémě pec. 

I z a i á š  31

a8 2.Král 19:35
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Spravedlivý král

32 Hle – přichází spravedlivý král,    
 jehož knížata budou poctivá! 

 2 Každý z nich bude jak skrýše před větrem 
   a úkryt před deštěm, 
  jako potoky vody v pustině 
   a stín mocné skály v zemi vyprahlé. 

 3 Oči vidoucích už nebudou zavřené, 
   uši slyšících budou pozorné. 

 4 Srdce ustrašených nabude poznání, 
   jazyk koktavých plynně a jasně promluví. 

 5 Hlupák už nebude nazýván šlechetným 
   a padouchovi přestanou říkat ctihodný. 

 6 Hlupák přece říká nesmysly, 
   zlé věci v srdci vymýšlí – 
  jak by se dopustil nějaké podlosti, 
   jak by o Hospodinu scestně promluvil, 
  jak by hladové o pokrm připravil, 
   jak by odepřel nápoj žíznivým. 

 7 Padouch používá podlé podvody, 
   zamýšlí samé zvrhlosti – 
  jak by lživou řečí zničil chudáky, 
   když se dovolávají práva ubozí. 

 8 Šlechetný má však ušlechtilé úmysly 
   a v ušlechtilosti obstojí. 

Duch shůry
 9 Ženy bezstarostné, 
   vstaňte a slyšte mě!a 
  Vy dcery, jež si v klidu žijete, 
   mé řeči ucho nakloňte! 

 10 Do roka a do dne třást se budete, 
   vy, jež si v klidu žijete. 
  Vinobraní totiž přestane 
   a sklizeň nepřijde. 

 11 Vy bezstarostné, třeste se, 
   vy sebejisté, chvějte se! 
  Vysvlečte se a obnažte, 
   pytlem zahalte se na bedrech! 

 12 Tlučte se v prsa nad výtečnými poli, 
   nad úrodnými vinicemi, 

 13 nad zemí mého lidu truchlete – 
   zaroste trním a bodlákem! 
  Plačte nad všemi domy veselí, 
   nad tímto městem hýření! 

I z a i á š  32
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 14 Palác zůstane opuštěn, 
   hluk města utichne, 
  z pevnosti a věže bude pustina, 
   potěšení oslů, pastvina dobytka. 

 15 Až se však na nás vylije shůry Duch, 
   tehdy se z pouště stane sad 
    a sad se bude za les počítat. 

 16 Na poušti pak bude právo přebývat 
   a domovem spravedlnosti bude sad. 

 17 Ovocem spravedlnosti bude mír, 
   dílem spravedlnosti bude klid
    a bezpečí až navěky. 

 18 V pokojných příbytcích bude můj lid žít, 
   v domovech plných bezpečí,
    v odpočinutí bez starostí. 

 19 I kdyby byl les pobit kroupami 
   a město srovnáno bylo se zemí, 

 20 blaze vám, 
   kdo sejete při každém potoku, 
    kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! 

Teď povstanu

33 Běda tobě, zhoubce,      
 který jsi nebyl huben! 

  Běda tobě, zrádce, 
   který jsi nebyl zrazen! 
  Až dokonáš zhoubu, budeš zahuben, 
   až dovršíš zradu, budeš vyzrazen. 

 2 Smiluj se nad námi, Hospodine – 
   v tebe doufáme! 
  Buď nám každé ráno posilou 
   a v čase soužení záchranou. 

 3 Před tvým mocným hlasem národy utečou, 
   jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. 

 4 Jejich kořist zmizí, jako by ji spolkly housenky, 
   lidé se na ni vyrojí jako kobylky. 

 5 Hospodin je vznešený – bydlí v nebesích, 
   právem a spravedlností Sion naplní. 

 6 Bude ti jistotou po všechny tvé dny, 
   pokladem spásy, moudrosti a vědění – 
    úcta k Hospodinu je jeho bohatstvím! 

 7 Hle – Arielcia kvílí v ulicích, 
   hořce pláčou, kdo jednali o mír. 

I z a i á š  33
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 8 Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, 
   smlouva porušena, svědcia v opovržení, 
    člověka si nikdo neváží. 

 9 Zem chřadne, uvadá, 
   Libanon v hanbě usychá; 
  z Šáronu zbyla pustá pláň, 
   Bášan i Karmel opadal. 

 10 Teď povstanu, praví Hospodin, 
   teď se pozvednu a vyvýším! 

 11 Těhotní senem, slámu rodíte; 
   ohněm vás pohltí vlastní hněv. 

 12 Národy budou spáleny na prášek, 
   vykácené trní oheň sežehne. 

 13 Slyšte, dalecí, co jsem vykonal, 
   poznejte, blízcí, jakou sílu mám! 

 14 Hříšníci na Sionu děsí se, 
   zděšení jímá bezbožné: 
             „Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm? 
   Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?“
 15 Ten, kdo žije poctivě 
   a mluví upřímně,b 
  kdo zavrhuje zisk z vydírání 
   a uhýbá před úplatky, 
  kdo nechce poslouchat vražedné plány 
   a odmítá přihlížet neštěstí. 

 16 Takový bude žít na výšinách 
   a skálopevný bude jeho hrad, 
  takový bude mít chleba dostatek 
   a voda mu nikdy chybět nebude. 

Pohleď na Sion
 17 Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, 
   spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. 

 18 Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: 
                 „Kde je sepisovatel, kde výběrčí daní, 
    kde ten, kdo sepisoval poklady?“ 

 19 Nikdy už neuvidíš ten drzý lid, 
   lid podivné řeči, jaká se neslyší, 
    koktavý jazyk, jejž nelze pochopit.c 

 20 Pohleď na Sion, 
   to město našich slavností! 
  Tvé oči Jeruzalém uvidí, 
   to klidné obydlí, 
    stan, jenž se nezboří. 

I z a i á š  33
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  Nikdy už se nevytrhnou jeho kolíky, 
   z jeho provazů nepovolí ani jediný. 

 21 Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, 
   budou tam široké řeky a potoky, 
  nepřistane tam ale loď s veslaři, 
   nepoplují tam mocné koráby. 

 22 Hospodin je přece náš soudce, 
   Hospodin je náš zákonodárce, 
    Hospodin je náš král a spasitel! 

 23 Ochable visí tvoje lanoví, 
   stožár se viklá, plachty svěšeny; 
  jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti – 
   i chromí se toho lupu zúčastní! 

 24 Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“ 
   Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. 

Meč nad Edomem

34 Přistupte, národy, ať to slyšíte,     
 pozorně to, lidé, sledujte! 

  Ať poslouchá země i všechno v ní, 
   svět i vše, co na něm vyraší: 

 2 Hospodin se hněvá na všechny národy, 
   zlobí se na všechny jejich zástupy; 
  jako proklaté je vyhladí, 
   vydá je krveprolití. 

 3 Jejich zabití budou pohozeni, 
   zapáchat budou jejich mrtvoly, 
    hory se jejich krví rozmočí. 

 4 Nebeský zástup se celý rozplyne, 
   nebe se jako svitek zavine, 
  všechen jeho zástup popadá, 
   jako když listí révy opadá 
    jako z fíkovníku padavka. 

 5 Můj meč na nebi je zbrocený, 
   na Edom náhle udeří – 
  na lid, který jsem odsoudil 
   k naprostému zničení. 

 6 Hospodinův meč se koupe v krvi, 
   od tuku celý lepkavý, 
  od krve kozlí a jehněčí, 
   od tuku ledvin beraních. 

  Hospodin chystá v Bosře obětní hody, 
   v Edomu hrozné krveprolití. 
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 7 Padnou s nimi i buvoli, 
   býčci spolu se statnými tury. 
  Jejich zem celá nasákne krví, 
   jejich prach bude tukem lepkavý. 

 8 Ano, Hospodin chystá den pomsty, 
   léto zúčtování ve sporu o Sion! 

 9 Edomské potoky se v dehet obrátí
   a tamní půda v síru; 
  celou tu zemi zachvátí plameny
   hořícího dehtu! 

 10 Ve dne ani v noci Edom neuhasne, 
   jeho dým bude stoupat navždycky; 
  na věky věků z něj zbudou trosky, 
   nikdo už tudy nikdy neprojde. 

 11 Tu zemi obsadí pelikán a výr, 
   sýček a krkavec se v ní uhnízdí; 
  přeměřena bude šňůrou pustoty 
   a olovnicí prázdnoty. 

 12 Edomští urození už nebudou mít nic, 
   co by šlo nazvat královstvím; 
    všichni jejich velmoži vymizí. 

 13 Jejich paláce zarostou hložím, 
   jejich pevnosti trním a bodláčím; 
  obrátí se v doupě šakalí 
   a v útočiště pro pštrosy. 

 14 Setkají se tam příšery a hyeny, 
   jeden na druhého běsi zavřeští; 
  noční stvůra se tam usadí 
   a najde odpočinutí. 

 15 Uhnízdí se tam sova, aby vejce nakladla, 
   vysedí je a ve svém stínu odchová; 
  také supi se tam shromáždí, 
   družka k druhovi. 

16Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! 

  Ani jediný z nich nechybí, 
   žádný z nich není bez družky. 
  Jeho ústa dala příkazy 
   a jeho Duch je shromáždí. 

 17 On sám jim losem určí podíly, 
   svou rukou jim tu zemi rozměří, 
  aby ji navždy ovládli, 
   aby v ní žili navěky. 
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Píseň vykoupených

35 Ať se raduje poušť a suchopár,      
 s jásotem ať kvete pustina! 

  Jak z růže květ 2ať rozkvete, 
   ať rozezní se jásotem! 
  Bude jí dána sláva libanonská, 
   nádhera karmelská a šáronská – 
  ukáže se jim sláva Hospodinova, 
   našeho Boha nádhera! 

 3 Dodejte síly ochabujícím rukám, 
   zpevněte podlomená kolena. 

 4 Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: 
                „Nebojte se, vzchopte se! 
  Hle – váš Bůh s pomstou přichází, 
   se svou odplatou vás jde zachránit!“ 

 5 Oči slepých tehdy prohlédnou, 
   uši hluchých se otevřou, 

 6 chromý tehdy vyskočí jak laň,
   jazyk němého se rozjásá. 

  Na poušti vytrysknou vodní prameny,
   pustinou budou proudit potoky, 

 7 kde byl žhavý písek, bude jezero 
   a suchopár se stane studánkou. 
  Doupata, kde odpočívali šakali, 
   zarostou trávou, třtinou, rákosím. 

 8 Povede tudy také stezka, 
   která se Svatou cestou bude nazývat. 
  Nepůjde po ní nečistý, 
   bude určena jen pro poutníky – 
    ani hloupí na té cestě nezbloudí. 

 9 Neobjeví se tam žádný lev, 
   nepůjde tudy divá zvěř, 
    nic takového se tam nenajde. 

  Půjdou po ní ti, kdo budou vykoupeni; 

   10Hospodinovi zachránění se navrátí 
  a na Sion přijdou s jásáním, 
   s věčnou radostí na tvářích. 
  Tehdy je přemůže radost a veselí; 
   zármutek a úpění je opustí. 
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Asyrská hrozba

36 Čtrnáctého rokua krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senache-
ribb proti všem judským opevněným městům a dobyl je. 2Asyrský 

král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího 
komořího s mocným vojskem. Když se postavil u strouhy Horního ryb-
níka, u silnice k Valchářovu poli, 3vyšel k němu správce paláce Eliakim, 
syn Chilkiášův, písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. 4Nejvyšší komoří 
k nim promluvil: 

„Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to 
doufáš? 5To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? 
Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? 6Spolehl ses na Egypt, na ten 
nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je 
egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. 7Možná mi 
řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.‘ Není to snad ten, 
jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeru-
zalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se budete klanět!‘

8Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti 
dva tisíce koní, jestli si na ně najdeš jezdce! 9Jak se chceš posta-
vit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na 
vozy a jezdce z Egypta? 10A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi 
zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti té zemi 
a znič ji!‘“ 

11Eliakim, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: „Mluv prosím 
ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi heb-
rejsky. Lid na hradbách to slyší.“ 

12Nejvyšší komoří jim odpověděl: „Copak mě můj pán s těmito slovy po-
slal za tvým pánem a za tebou? Poslal mě právě za těmi muži na hradbách! 
Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!“ 

13Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě křičet v hebrejštině: 

„Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! 14Tak praví král: Nenechte 
se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit! 15Nenechte se od 
Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hos-
podin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do 
rukou.‘ 

16Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se 
mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici 
a své fíky, každý budete pít ze své studny, 17než přijdu a vezmu vás 
do země podobné té vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vi-
nic. 

18Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin 
nás vysvobodí.‘ Vysvobodili snad bohové všech národů své země 
z rukou asyrského krále? 19Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? 
Kde jsou bohové Sefarvaimu? Vysvobodili snad z mé ruky Samaří? 
20Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? 
Jak by tedy Hospodin z mé ruky vysvobodil Jeruzalém?“ 
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21Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž 

zněl: „Neodpovídejte mu!“ 22Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův, písař 
Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztr-
žená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. 

Dnes je den soužení

37 Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovi-
nou vešel do Hospodinova domu. 2Správce paláce Eliakima, písaře 

Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu 
Amosovu, 3aby mu řekli: „Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání 
a ponížení. Porod už začal, ale není dost sil. 4Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, 
slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby 
urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, 
slyšel. Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala.“ 

5Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. 6Izaiáš jim odpově-
děl: „Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin – Neboj se slov, která jsi sly-
šel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. 7Hle, zavanu na něj 
duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám 
padnout mečem.“ 

8Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. 
Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. 9Vtom se král dozvěděl 
o Tirhakovi: „Habešský král vytáhl proti tobě do boje.“ Jakmile to uslyšel, 
vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: 10„Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi:

Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že 
Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. 11Slyšel jsi ale, jak 
asyrští králové naložili se všemi zeměmi – vyhubili je! A ty bys měl 
uniknout? 12Copak jiní bohové vysvobodili své národy? Mí před-
kové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu 
v Tel-asaru? 13Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefar-
vaim, Heny a Ivy?“ 

14Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospo-
dinova domu a rozložil ho před Hospodinem. 15Ezechiáš se tehdy k Hos-
podinu modlil: 16„Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na che-
rubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa 
i zem! 17Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři své oči a viz. Slyšel jsi, 
co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? 

18Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili 
19a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen 
dílo lidských rukou, dřevo a kámen – to proto je zničili. 20Teď však prosím, 
Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, ať všechna království 
země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný!“ 

Kohos to urážel?
21Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: „Tak praví Hospodin, 

Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. 
22Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: 
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  Posmívá se ti, pohrdá tebou 
   panna, Dcera sionská;
  pošklebuje se nad tebou 
   Dcera jeruzalémská!
 23 Kohos to urážel, komu ses rouhal, 
   proti komu jsi zvedl hlas?
  Koho sis pyšně měřil očima?
   Svatého Izraelova!

 24 Urážels Pána ústy svých sluhů, 
   prý: ‚Já mám přece tolik vozů!
  Všemi svahy Libanonu
   vystoupal jsem k hřebenům,
  vykácel tam cedry, bory,
   dosáh jsem až na vrcholy,
    do lesů a do hvozdů. 

 25 Vykopal jsem, vypil vodu, 
   nohama jsem rozdupal 
    všechny řeky Egypta!‘

 26 Neslyšel jsi ve svých dálkách? 
   To já jsem to ustanovil,
    rozhodl jsem odedávna!a

  Nyní jsem to tedy splnil:
   města dobře opevněná 
    proměníš v hromady suti!
 27 Kdo v nich bydlí, vysíleni,
   vyděšeni, zahanbeni,
  jak bylina polní byli,
   jako tráva zelená,
  jako plevel na střechách – 
   uschneb dřív, než uzrává!

 28 Ať sedíš, chodíš sem a tam,
   ať na mě běsníš, já tě znám.
 29 Tvé běsnění a tvá pýcha
   ke mně dolehla.
  Udidlo dám na tvá ústa,
   do nosu zabodnu ti hák,
  odvedu tě, kudys přišel, 
   stejnou cestou půjdeš zpět!

30A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo 
vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a sklí-
zejte, sázejte vinice a jezte z úrody. 31Pozůstatek z domu Judy hluboce za-
koření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. 32Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek 
a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! 
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33Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: 

  Nevstoupí do tohoto města, 
   nevystřelí sem ani šíp, 
  násep proti němu nenavrší 
   a nikdo nenastaví štít. 
 34 Odejde, kudy přivedla ho cesta, 
   do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. 

 35 To město budu hájit, 
   já sám je zachráním,
  pro sebe učiním to
   a pro Davida, jenž byl můj služebník!“ 

36Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 
mužů. Ráno vstali, a hle – všude samé mrtvoly! 37Asyrský král Senacherib 
se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. 38Jednou, když se klaněl v domě 
svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli 
mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn 
Esar-chadon. 

Ezechiášova nemoc

38 V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, 
jej navštívil a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Dej své věci do po-

řádku, protože umřeš; neuzdravíš se.“ 
2Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: 3„Ach Hospo-

dine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem 
a že jsem dělal, co je v tvých očích správné.“ A Ezechiáš plakal a plakal. 

4Tehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: 5„Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto 
praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl 
jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života. 6Kromě toho vysvobodím 
tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. 

7Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: 8Hle, vrátím stín 
sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět.“ A slunce se na 
schodišti vrátilo o deset stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů. 

9Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: 

 10 Říkal jsem si: 
   Uprostřed života musím odejít,
    svá léta strávím v branách podsvětí! 

 11 Říkal jsem si: 
   Hospodina už nespatřím 
    na zemi mezi živými; 
  neuvidím se s žádným člověkem, 
   s nikým, kdo žije na světě. 

 12 Už je strženo mé obydlí, 
   jako stan kočovníků stěhuje se pryč; 
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  jako tkadlec jsem svůj život zavinul, 
   když odstřihls mě od stavu – 
  než uplyne den s večerem, 
   se mnou skoncuješ! 

 13 Do rána jsem křičel v bolestech, 
   drtils mi kosti jako lev – 
  než uplyne den s večerem, 
   se mnou skoncuješ! 

 14 Kvílím jako drozd anebo rorejs, 
   naříkám jako holubice, 
  oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, 
   stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! 

 15 Co ale mohu říct? 
   Co o mně řekl, učiní. 
  Svá léta projdu krokem pomalým
   a s duší plnou hořkosti.
 16 Člověk však přesto, Pane, může žít, 
   pořád mi zůstal život a dýchání – 
    ty jsi mě uzdravil a oživil! 

 17 Hle, ta má hořkost nejprudší 
   se proměnila ve zdraví!
  Vytrhl jsi mě z jámy nicoty, 
   všechny mé hříchy zahodil jsi pryč. 

 18 Není to hrob, kdo tě velebí, 
   ani smrt tě chválit neumí; 
  ti, kteří padli do jámy, 
   nevzhlížejí k tvé věrnosti. 

 19 Živý, jen živý tě může velebit 
   tak jako já v dnešním dni; 
  otec své děti poučí 
   o tvé věrnosti. 

 20 Hospodin je připraven k mé záchraně – 
   zpívejme a hrajme na strunné nástroje 
  po všechny dny, kdy žijeme, 
   v Domě Hospodinově! 

21(Izaiáš tenkrát řekl: „Přineste hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude 
uzdraven.“ 22Ezechiáš se ptal: „Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do 
Hospodinova domu?“)a 

Poslové z Babylonu

39 V té době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, po-
slal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. 

2Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, 
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zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnici a všechno, co se 
jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství 
nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. 

3Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: „Co říkali ti 
muži? Odkud přišli?“ 

„Přišli z veliké dálky, až z Babylonu,“ odpověděl Ezechiáš.
4„Co ve tvém paláci viděli?“ ptal se dál. 
„Viděli všechno, co v paláci mám,“ odvětil Ezechiáš. „Není nic, co bych 

jim ze svých pokladů neukázal.“ 

5Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: „Slyš slovo Hospodina zástupů: 6Hle, 
přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashro-
máždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví 
Hospodin. 7I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se 
eunuchy v paláci babylonského krále!“ 

8„Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré,“ odpověděl Ezechiáš. 
Pomyslel si totiž: „Za mých dnů bude pokoj a bezpečí.“ 

H l e , m ů j slu ž e bn í k

Hlas volajícího

40 Potěšujte, potěšujte lid můj,      
 praví váš Bůh. 

 2 Mluvte láskyplně k Jeruzalému 
   a ohlašujte mu, 
  že už skončila jeho poroba, 
   že jeho vina je splacena, 
  že ho svou rukou ztrestal Hospodin
   dvojnásob za všechen jeho hřích. 

 3 Hlas volajícího: 
                „Připravte na poušti cestu Hospodinovu, 
    vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! 

 4 Každé údolí ať je vyvýšeno, 
   každá hora a výšina ať poklesnou; 
  co je hrbolaté, ať je vyrovnáno, 
   pahorkatina ať je planinou. 

 5 Neboť se zjeví sláva Hospodinova 
   a všichni lidé naráz uvidí, 
    že ústa Hospodinova mluvila.“ 

 6 Hlas říká: „Volej!“ 
   A já se ptám: „Co volat mám?“ 

  Každý člověk je jako tráva, 
   všechen jeho půvab jako polní květ. 

 7 Usychá tráva, kvítí uvadá, 
   jak na něj zavane Hospodinův dech. 
    Lidé jsou zajisté ta tráva. 
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 8 Usychá tráva, kvítí uvadá, 
   slovo našeho Boha však věky přetrvá. 

 9 Na vysokou horu vystup si, 
   kdo neseš dobré zprávy Sionu; 
  hlasitě volej ze všech sil, 
   kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! 
  Hlasitě volej, nic se nestrachuj, 
   řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ 

 10 Hle, Panovník Hospodin v moci přichází 
   a jeho paže bude vládnout s ním. 
  Hle, jeho odplata jde s ním, 
   jeho odměna ho předchází. 

 11 Jako pastýř bude své stádo pást, 
   shromáždí do náručí beránky, 
  bude je nosit na rukách, 
   zvolna povede březí ovečky. 

Ke komu ho chcete přirovnat?
 12 Kdo shrnul vody do hrsti 
   a nebe prsty rozměřil? 
  Kdo prach země vsypal do mírky, 
   kdo vložil hory na váhy
    a zvážil je i s pahorky?a 
 13 Kdo Hospodinova ducha usměrnil 
   a stal se mu rádcem, aby ho poučil? 

 14 S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, 
   aby ho stezce práva naučil, 
  aby mu předal vědění 
   a seznámil ho s cestou moudrosti? 

 15 Hle, národy jsou jako kapka do vědra, 
   neváží víc než smítko na vahách, 
    on zvedá ostrovy jako prach. 

 16 Libanon by nevystačil ani na podpal, 
   k oběti by nestačila jeho zvířena. 

 17 Všechny národy jsou před ním jako nic, 
   jsou pro něj nicota a ještě míň! 

 18 Ke komu chcete Boha přirovnat? 
   Čemu se podle vás podobá? 

 19 Odlité modle řemeslníka, 
   pozlacené od zlatníka, 
    s řetízky tepanými ze stříbra? 

 20 Anebo obětnímu daru chudáka, 
   jenž trvanlivé dřevo vybírá 
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  a hledá zručného řemeslníka, 
   ať postaví modlu, co se nehýbá? 

 21 Copak to nevíte? 
   Copak neslyšíte? 
  Copak se vám to od počátku neoznamuje? 
   Copak od založení země nerozumíte? 

 22 On se nad obzorem na trůn usadil,
   obyvatelé země jsou pro něj kobylky.
  On prostírá nebe jako baldachýn, 
   roztahuje je jako stan k bydlení. 

 23 On panovníky vniveč obrací, 
   soudcové země jsou pro něj nicotní. 

 24 Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, 
   sotva zapustí v zemi kořeny, 
  jak na ně zavane, uschnou hned, 
   jak plevy odnáší je vichřice. 

 25 Ke komu mě tedy chcete přirovnat? 
   Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? 

 26 Zvedněte oči a pohleďte: 
   Kdo stvořil toto vše? 
  Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, 
   kdo je volá jménem, všechny do počtu? 
  Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná – 
   nikdy mu nechybí ani jediná! 

 27 Proč tedy říkáš, Jákobe, 
   proč si, Izraeli, stěžuješ: 
             „Má cesta je Hospodinu ukrytá, 
   můj Bůh si nevšímá mých práv“?

 28 Copak to nevíš? 
   Copak neslyšíš? 
  Hospodin, Bůh věčnosti, 
   jenž stvořil zemské končiny, 
  není unaven ani vyčerpán – 
   jeho moudrost je nezměrná! 

 29 On dává sílu znaveným 
   a vysílené umí posílit. 

 30 Mladí jsou unavení, zesláblí, 
   mládenci klopýtají a padají, 

 31 kdo ale v Hospodina doufají, 
   ti nabývají nových sil: 
  Vznášejí se jako na orlích perutích, 
   běží a nejsou vyčerpáni, 
    kráčí a nejsou znaveni. 
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Neboj se

41 Zmlkněte přede mnou, ostrovy!     
 Ať národy zkusí nabrat sil! 

  Jen ať se přiblíží a promluví – 
   pojďme společně k soudu přistoupit. 

 2 Kdo na východě vzbudil vítězea 
   a povolal ho ke službě? 
  Kdo podmanil mu národy 
   a dal mu vládnout nad králi? 
  V prach je svým mečem obrací, 
   svým lukem je jak stébla rozhání. 

 3 Žene je, sám ale kráčí v bezpečí 
   stezkou, na kterou dříve nevkročil. 

 4 Kdo to způsobil a učinil?
   Kdo od počátku volá lidská pokolení? 
  Já Hospodin, ten první, 
   já budu tentýž i na konci! 

 5 Ostrovy to vidí a bojí se, 
   končiny země třesou se. 
  Shromáždili se společně, 

   6podporují se navzájem, 
    jeden druhému říká: „Seber se!“ 

 7 Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy,
   kovotepec říká kováři: 
             „Je to dobře spojené!“ 
   a zpevní modlu hřeby, ať se nepohne. 

 8 Ty však, Izraeli, jsi můj služebník, 
   tebe, Jákobe, jsem si vyvolil – 
    jsi símě Abrahama, mého přítele! 

 9 Od končin země jsem tě vychvátil, 
   povolal jsem tě z krajů nejzazších 
  se slovy: „Jsi můj služebník, 
   neodmítl jsem tě, ale vyvolil.“ 

 10 Neboj se – já jsem s tebou, 
   nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. 
  Posilním tě a podpořím, 
   podepřu tě svou spravedlivou pravicí. 

 11 Hle, jak ostudně budou zahanbeni
   všichni, kdo proti tobě zuřili! 
  Budou jako nic a zahynou 
   ti, kteří s tebou vedli boj. 

 12 I kdybys je hledal, nenajdeš
   ty, kdo útočili na tebe.
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  Budou jako nic a ještě míň 
   ti, kteří s tebou válčili. 
 13 Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, 
   který tě bere za ruku 
  a říká: „Neměj strach, 
   já sám ti pomáhám!“ 

 14 Neboj se, červíčku Jákobův, 
   hrstko Izraelova! 
  Já sám ti pomáhám, praví Hospodin, 
   Svatý izraelský, jenž tě vykoupil. 

 15 Hle, učiním tě cepem k mlácení, 
   novým a s hroty ostrými. 
  Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, 
   s pahorky naložíš jako s plevami. 

 16 Rozptýlíš je a vítr je uchvátí, 
   rozmetáni budou vichřicí. 
  Ty se však budeš v Hospodinu radovat, 
   Svatý izraelský bude chlouba tvá. 

 17 Chudí a ubozí marně vodu hledají 
   s jazykem žízní vyprahlým. 
  Já Hospodin je vyslyším, 
   já, Bůh Izraele, je neopustím! 

 18 Vyvedu řeky na holých návrších, 
   v údolích nechám tryskat prameny. 
  Proměním pouště v jezera, 
   z vyprahlé země bude voda vyvěrat. 

 19 V poušti vysázím cedry a akáty,
   myrty a také olivy. 
  Pustinu osadím cypřiši 
   a jilmy spolu s jedlemi, 

 20 ať to všichni vidí a poznají, 
   ať to uváží a pochopí, 
  že to svou rukou učinil Hospodin, 
   Svatý izraelský že to vytvořil. 

Modly nejsou nic
 21 Předneste svou při, praví Hospodin. 
   Král Jákobův říká: Předložte důkazy! 

 22 Pojďte nám, vy modly, oznámit,
   co všechno se má přihodit. 
  Povězte nám aspoň věci minulé, 
   ať si je k srdci vezmeme 
    a poznáme, jak to dopadne. 
  Nebo nám řekněte, co stane se, 

   23o budoucnosti nám povězte, 
    ať poznáme, že jste bohové! 
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  Udělejte něco, ať je to dobré nebo zlé, 
   ať užasneme nad tím pohledem. 

 24 Jenže vy nejste vůbec nic 
   a vaše skutky jsou ještě míň – 
    kdo si vás volí, je odporný! 

 25 Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se,a 
   ten, který na východě vzývá jméno mé. 
  Po vládcích dupe jako po blátě, 
   jako když hrnčíř hlínu rozšlape. 

 26 Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, 
   kdo odedávna, abychom řekli: „On se nemýlil“? 
  Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, 
   od vás neslyšel nikdo nic! 

 27 Já první říkám Sionu: „Hle, už tu jsou!“ 
   Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. 

 28 Dívám se a není ani jediný, 
   žádný z těch bohů neumí poradit; 
    kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? 

 29 Hle, jak jsou všichni pouhé nic 
   a jejich skutky jsou ještě míň – 
    vzduch a nicota jsou jejich odlitky!

Hospodinův služebník

42 Hle, můj služebník, jehož podpořím,     
 můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! 

  Na něj svého Ducha položím, 
   aby šel národům právo vyhlásit. 

 2 Nebude křičet, nebude se přít,
   jeho hlas nebude slyšet v ulicích. 

 3 Nalomenou třtinu nezlomí, 
   doutnající knot nezhasí, 
    ale opravdové právo vyhlásí. 

 4 Nevzdá se a nepoleví, 
   dokud nenastolí právo na zemi – 
    ostrovy spolehnou na jeho učení! 

 5 Tak praví Bůh – Hospodin, 
   jenž stvořil nebe, které rozložil, 
  jenž překlenul zemi i co raší z ní, 
   jenž lidem na ní dává dýchání 
    a ducha po ní chodícím: 

 6 Já Hospodin povolal jsem tě k vítězství 
   a za ruku tě pevně uchopil; 
    já tě ochráním.
  Svému lidu dám tě do smlouvy, 
   světlem národů tě učiním, 
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 7 abys slepé oči otevřel, 
   abys vyvedl vězně z žaláře 
    a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. 

 8 Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, 
   o svoji slávu se s jiným nedělím, 
    svou chválu nesdílím se sochami! 

 9 Hle, minulé věci nastaly 
   a teď vám povím o nových. 
  Ještě dříve než vyraší, 
   vám je ohlásím. 

Nová píseň
 10 Zpívejte Hospodinu novou píseň,a 
   po celém světě chvalte jej – 
  námořníci, moře i všechno v něm, 
   ostrovy i jejich obyvatelé! 

 11 Ať poušť i její města zvolají
   i s osadami Kedarských, 
  obyvatelé Sely ať jásají, 
   z vrcholků hor ať křičí radostí! 

 12 Hospodinu ať vzdají čest, 
   ať ho chválí na ostrovech. 

 13 Hospodin vyrazí jako bojovník, 
   jako hrdina se rozhorlí, 
  válečný pokřik mocně zakřičí, 
   na své nepřátele se oboří: 

 14 Už příliš dlouho mlčel jsem, 
   zůstával tiše, držel se. 
  Teď ale vykřiknu jako při porodu, 
   sténat budu a lapat po dechu! 

 15 Zpustoším hory i pahorky, 
   sežehnu na nich všechny rostliny, 
  proměním řeky v ostrovy 
   a jezera vysuším. 

 16 Slepé povedu cestou, kterou neznali, 
   provedu je stezkami, o nichž netuší. 
  Proměním před nimi tmu ve světlo 
   a hrbolatá místa budou rovinou. 
  Učiním pro ně toto vše 
   a neopustím je. 

 17 Ale ti, kdo spoléhali na modly, 
   ti, kdo svými bohy nazývali odlitky,
    takoví budou s hanbou zahnáni. 
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Hluchý a slepý lid
 18 luší, poslouchejte, 
   slepí, prohlédněte, ať vidíte! 

 19 Kdo je tak slepý jako můj služebník, 
   hluchý jako posel, jehož jsem pověřil? 
  Kdo je slepý jako ten, jehož jsem vykoupil – 
   slepý jako Hospodinův služebník? 

 20 Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, 
   uši máš otevřené, ale neslyšíš! 

 21 Hospodin toužil ve své spravedlnosti 
   svůj Zákon slavně zvelebit. 

 22 Toto je ale oloupený, ožebračený lid, 
   všichni jsou v děrách spoutaní, 
    všichni uvěznění v žalářích. 
  Stali se kořistí a nebylo zachránce, 
   uloupeni byli a nikdo neřekl: „Vrať je zpět!“ 

 23 Kdyby tak někdo z vás naslouchal! 
   Kdyby tak od nynějška pozor dal! 

 24 Kdo to Jákoba vydal v plen? 
   Kdo lupičům nechal Izrael? 
  Kdo jiný než Hospodin, 
   proti němuž jsme hřešili? 

  Po jeho cestách chodit nechtěli, 
   neposlouchali jeho učení, 

 25 a tak na ně vylil svůj hrozný hněv – 
   válečné vřavě vydal je. 
  Obklopily je plameny, ale nerozuměli; 
   hořeli, ale k srdci si to nevzali. 

Já jsem s tebou

43 Teď ale toto praví Hospodin,      
 ten, kdo tě stvořil, Jákobe, 

    ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: 

  Neboj se, já jsem tě vykoupil
   a povolal tě jménem tvým – 
    patříš mi! 

 2 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, 
   půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. 
  Půjdeš-li ohněm, neshoříš, 
   plamen tě nespálí. 

 3 Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, 
   já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. 
  Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, 
   Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. 
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 4 Jsi pro mne tolik drahocenný, 
   jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, 
  že za tebe vyměním všechny lidi, 
   za tvůj život dám celé národy. 

 5 Neboj se, já jsem s tebou. 
   Od východu přivedu tvé potomky, 
    od západu tě shromáždím. 

 6 Severu řeknu: „Propusť je!“ 
   a jihu: „Nedrž je!“ 
  Přiveď mé syny zdaleka, 
   mé dcery ze světových stran – 
 7 všechny, kdo nesou jméno mé, 
   ty, jež jsem stvořil k slávě své, 
    ty, jež jsem udělal a zformoval. 

 8 Vyveď ten slepý lid, který však má oči, 
   všechny ty hluché, kteří mají uši. 

 9 Všichni lidé ať se shromáždí, 
   ať se společně sejdou národy. 
  Kdo z nich nám tohle oznámil, 
   kdo minulé věci ohlásil? 
  Ať přivedou své svědky, ať se obhájí, 
   ať jim dá za pravdu, kdo to uslyší. 

 10 Vy jste mí svědkové, praví Hospodin, 
   a můj služebník, jehož jsem vyvolil, 
  abyste poznali a uvěřili mi 
   a porozuměli, že já jsem.a 
  Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen 
   a ani po mně nebude. 

 11 Já, já sám jsem Hospodin 
   a není spasitele kromě mne. 

 12 Já jsem oznámil, já zachránil a ohlásil, 
   když jste žádné cizí bohy neměli. 
  Vy jste mí svědkové, praví Hospodin, 
   že já jsem Bůh. 

 13 Dříve než byl den, já jsem. 
   Z mé ruky nikdo nevyrve. 
    Když konám, kdo to vrátí zpět? 

Činím novou věc
 14 Toto praví Hospodin, 
   váš vykupitel, Svatý izraelský: 
  Kvůli vám pošlu na Babylon kohosib

   a srazím všechny závory – 
    z jásotu Chaldejců bude úpění!c 
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 15 Já jsem Hospodin, váš Svatý, 
   Stvořitel Izraele, váš Král. 

 16 Toto praví Hospodin, 
   který razí cestu na moři 
    a stezku mohutnými vodami, 

 17 který přivádí vozy s koni 
   a vojsko i posily 
  nechává padnout, aby nevstali, 
   jako knot lampy aby uhasli: 

 18 Nevzpomínejte na věci minulé, 
   o starých neuvažujte! 

 19 Hle, já činím novou věc, 
   a klíčí právě teď – vy to nevíte? 
  Ano, způsobím cestu na poušti 
   a na pustinách potoky. 

 20 Divoká zvěř mě bude ctít, 
   pštrosi i šakali, 
  že jsem způsobil vody na poušti 
   a na pustinách potoky, 
  abych napojil svůj vyvolený lid, 

   21lid, který jsem si vytvořil, 
    aby mou chválu hlásali. 

 22 Ty jsi mě ale nevzýval, Jákobe, 
   byl jsem ti, Izraeli, na obtíž! 

 23 Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, 
   obětními hody jsi mě neuctil. 
  K žádným darům jsem tě nenutil, 
   neobtěžoval jsem tě kadidly. 

 24 Nekoupil jsi mi vonné koření, 
   tukem svých obětí jsi mě nesvlažil. 
  Zatos mě svými hříchy unavil, 
   obtížil jsi mě svými vinami! 

 25 Já, já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky 
   a nevzpomenu na tvůj hřích. 

 26 Osvěž mi paměť, ať se spolu soudíme, 
   pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. 

 27 Už tvůj prapředek se prohřešil, 
   tvoji mluvčí mě zradili. 

 28 Proto jsem potupil hodnostáře svatyně,
   vydal jsem Jákoba klatbě 
    a Izraele potupě. 
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Vyliji vody na žíznivé

44 Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku,     
 slyš, Izraeli, vyvolený můj! 

 2 Toto praví Hospodin, který tě učinil, 
   který tě v lůnu utvořil
    a který tě podpoří: 

  Neboj se, můj služebníku Jákobe,
   můj vyvolený Ješurune!a

 3 Já vyliji vody na žíznivé 
   a potoky na vyschlou zem. 
  Vyliji svého Ducha na tvé símě, 
   své požehnání na tvé potomky, 

 4 takže porostou jako tráva na louce 
   a jako vrby u řeky. 

 5 Jeden řekne: „Patřím Hospodinu“ 
   a druhý Jákobovo jméno ponese, 
  další si na ruku napíše „Hospodinův“ 
   a přijme jméno Izrael. 

Kdo je jako já?
 6 Toto praví Hospodin, 
   král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: 
  Já jsem první a já jsem poslední, 
   kromě mě není žádný Bůh. 

 7 Kdo je jako já? Ať to ohlásí! 
   Ať mi to oznámí a vyloží! 
  Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, 
   kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? 

 8 Neděste se, nezoufejte – 
   vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. 
  Vy jste mí svědkové! 
   Je snad nějaký Bůh kromě mě? 
  Ne, jiná Skála není, 
   já o žádné nevím! 

 9 Výrobci model jsou zcela nicotní, 
   to, co obdivují, jim nemůže pomoci. 
  Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí
   a nic nevědí, aby se aspoň styděli! 

 10 Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, 
   vůbec nic nezíská. 

 11 Ostuda čeká všechny jeho stoupence – 
   vždyť i umělec je jen člověkem! 
  Jen ať se všichni shromáždí, jen ať předstoupí, 
   aby se děsit a stydět museli! 
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 12 Kovář si bere nářadí 
   a pracuje s ním ve výhni; 
  tvaruje modlu kladivy, 
   dře se s ní ze všech sil. 
  Přitom hladoví až k umdlení 
   ani se nenapije, až se vysílí. 

 13 Řezbář tu modlu měří šňůrou 
   a zakresluje křídou, 
  opracovává ji dláty, 
   rýsuje kružítky. 
  Zhotoví z toho lidský tvar, 
   skvělou podobiznu člověka, 
    aby v domě seděla. 

 14 Předtím však musel cedry pokácet, 
   vybrat si duby nebo cypřiše; 
  nechal je sílit mezi stromy v lese, 
   zasadil sosnu a rostla s deštěm. 

 15 To dřevo je pro člověka palivem – 
   kus z něho vezme a hřeje se, 
  kusem zatopí a chleba upeče, 
   z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se, 
    zhotoví si modlu, před níž poklekne. 

 16 Půlku dřeva spálí na ohni, 
   na němž si maso k jídlu připraví, 
    peče si pečeni a tou se nasytí. 
  Když se ohřeje, říká: „Výborně!
   Je mi teplo, dívám se na oheň.“ 

 17 Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, 
   modlu, před níž se klaní a pokleká, 
  a říká jí svou modlitbu: 
                „Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“ 

 18 Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! 
   Oči mají zaslepené, takže nevidí, 
    ničemu nerozumí v srdcích svých. 

 19 Nikdo se nezastaví, nepřemýšlí, 
   nemá rozum, nepomyslí si: 
             „Půlku jsem spálil na ohni, 
   upekl jsem si chleba na uhlí, 
    pekl jsem maso a nasytil se jím. 
  To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, 
   před tímhle špalkem mám teď pokleknout?“ 

 20 Takový člověk se krmí popelem, 
   oklamané srdce svádí jej. 
  Nezachrání se, neřekne:
                „Nedržím v pravici prázdnou lež?“ 
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 21 Pamatuj na to, Jákobe,
   pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. 
  Já jsem tě vytvořil, jsi můj služebník, 
   nezapomenu, Izraeli, na tebe. 

 22 Jak oblak zaženu viny tvé, 
   tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. 
  Navrať se ke mně zpět – 
   vždyť jsem tě vykoupil. 

 23 Jásejte, nebesa, Hospodin to učinil; 
   radostně křičte, zemské hlubiny! 
  Ať hory zvučně zpívají 
   i lesy a všechny stromy v nich, 
  neboť Hospodin Jákoba vykoupil
   a v Izraeli se oslaví! 

Jeruzalém bude obydlen
 24 Toto praví Hospodin, který tě vykoupil, 
   který tě v lůnu zformoval: 

  Já jsem Hospodin,
   který vše působí, 
  který sám roztahuje nebesa, 
   který překlenuje zemi zcela sám, 

 25 který maří lživá znamení
   a věštce v blázny obrací, 
  který mudrce vrhá v zmatek
   a jejich vědění obrací vniveč, 

 26 který potvrdí, co říká jeho služebník, 
   a předpověď svých poslů naplní. 

  Já říkám Jeruzalému: „Budeš obydlen!“ 
   a judským městům: „Vystavěna budete!“ 
    a pozvednu je z trosek. 

 27 Já říkám hlubině: „Vyschni, 
   neboť vysuším tvé proudy.“ 

 28 Já říkám Kýrovi:a „Můj pastýř,“ 
   neboť mou vůli zcela naplní. 
  Řekne Jeruzalému: „Buď vystavěn!“ 
   a chrámu: „Buď znovu založen!“b 

Hospodinův pomazaný

45 Toto praví Hospodin svému pomazanému,    
 Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, 

  abych mu podmaňoval národy 
   a krále před ním odzbrojil, 
  abych mu otevíral brány 
   a dveře nezůstaly zavřeny: 
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 2 Já před tebou půjdu 
   a srovnám nerovnosti, 
  rozbiji brány z bronzu, 
   roztříštím železné závory. 

 3 Vydám ti tajné poklady 
   a skrytá bohatství, 
  abys poznal, že já jsem Hospodin, 
   Bůh izraelský, 
    který tě volá jménem tvým. 

 4 Kvůli svému služebníku Jákobovi, 
   kvůli svému vyvolenému Izraeli 
  jsem tě zavolal jménem tvým – 
   i když mě neznáš, udělil jsem ti tituly.a 

 5 Já jsem Hospodin a žádný jiný není, 
   kromě mě není žádný Bůh. 
  I když mě neznáš, já tě vyzbrojím, 
   6aby od východu k západu všichni poznali, 
  že kromě mě není ani jediný; 
   já jsem Hospodin a žádný jiný není! 

 7 Já formuji světlo a tvořím tmu, 
   působím pokoj a tvořím pohromu. 
  Já Hospodin to všechno působím. 

 8 Nebesa, sešlete shůry rosu, 
   ať spravedlnost prší z oblaků! 
  Otevři se, země, ať spása vyraší, 
   spravedlnost ať vzklíčí spolu s ní! 
  Já Hospodin jsem to vytvořil. 

 9 Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, 
   ač je střep z hlíny, pouhý střep! 
  Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ 
   Říká tvé dílo: „On je bezruký“? 

 10 Běda tomu, kdo říká otci: „Cos to zplodil?“ 
   A ženě: „Na cos měla bolesti?“ 

 11 Toto praví Hospodin, 
   Izraelův Svatý, který jej utvořil: 
  Na budoucnost se mě chcete vyptávat? 
   O mých dětech, o díle rukou mých 
    chcete mi dávat rozkazy? 

 12 Já jsem ten, kdo zemi udělal 
   a stvořil na ní člověka. 
  Já jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa 
   a celý jejich zástup ovládám. 

 13 Já ve své spravedlnosti vzbudím Kýra 
   a všechny jeho cesty vyrovnám. 
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  On moje město znovu zbuduje 
   a propustí mé vyhnance 
  bez placení a bez darů, 
   praví Hospodin zástupů. 

Jediný spasitel
 14 Toto praví Hospodin: 
   Egyptské bohatství, habešské zboží 
  i s urostlými Sabejci 
   přijdou k tobě a budou tví. 
  Za tebou půjdou se svými řetězy, 
   tobě se pokloní a pokorně vyznají: 
             „Bůh je jen u tebe 
   a není boha kromě něj! 

 15 Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, 
   Bůh Izraele, Spasitel!“ 

 16 Výrobci model odejdou s ostudou, 
   všichni společně, s hanbou a potupou. 

 17 Izraele však Hospodin zachrání 
   věčným spasením. 
  Nebudete zahanbeni ani potupeni 
   už nikdy, navěky! 

 18 Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, 
   ten Bůh, který zformoval zemi,
    který ji učinil a upevnil, 
   který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, 
    ale k bydlení ji zformoval: 

  Já jsem Hospodin 
   a žádný jiný není. 

 19 Nemluvil jsem přece skrytě, 
   v nějakém temném koutě země; 
  neřekl jsem Jákobovým potomkům:
                „Hledejte mě v prázdnotě!“ 
  Já jsem Hospodin, já mluvím pravdu 
   a říkám, co je poctivé. 

 20 Shromážděte se a přijďte, 
   uprchlíci z národů, spolu přistupte! 
  Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, 
   že se modlí k bohu, který nespasí. 

 21 Jen promluvte, předložte důkazy, 
   můžete se spolu poradit! 
  Kdo to odedávna předpovídal, 
   kdo to už kdysi zvěstoval? 
  Kdo jiný než já, Hospodin? 
   Kromě mě jiný Bůh není, 
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  spravedlivý Bůh a spasitel – 
   není tu žádný kromě mne! 

 22 Obraťte se ke mně, ať jste spaseny,
   všechny zemské končiny – 
    vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není. 

 23 Při sobě samém přísahám, 
   ústy pronáším slova pravdivá, 
    jež nelze odvolat: 
  Přede mnou každý padne na kolena 
   a každý jazyk bude při mně přísahat. 

 24 „Jen v Hospodinu,“ budou o mně říkat, 
                 „je spravedlnost a síla!“ 
  Všichni, kdo proti němu zuřili, 
   přijdou k němu a budou zahanbeni, 

 25 ale všichni Izraelovi potomci 
   dojdou v Hospodinu slávy a vítězství. 

Modly se hroutí

46 Padl Bél,a Nabúb se hroutí,      
 zvířata vezou jejich sochy pryč; 

  břemeny, jež jste si nosili, 
   jsou obtížena k padnutí. 

 2 Hroutí se, spolu padají, 
   nemohou to břímě zachránit, 
    musejí odejít do zajetí. 

 3 Slyšte mě, dome Jákobův, 
   všichni, kdo pozůstali domu Izraelovu, 
  vy, které hýčkám od lůna matky, 
   vy, které od narození nosím v náručí: 

 4 Až do stáří, až do šedin 
   já sám, to já vás podpořím; 
  já jsem vás učinil a já vás nosím, 
   já vás podpořím a zachráním. 

 5 Ke komu mě tedy chcete přirovnat? 
   Kdo je podle vás jako já? 
  S kým mě to chcete srovnávat?  
   Což se mi někdo podobá? 

 6 Lidé sypou zlato z měšce 
   a váží stříbro na váze – 
  najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, 
   aby ho mohli v kleče uctívat. 

 7 Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, 
   on potom stojí, kde ho postaví, 
    na svém místě stojí bez hnutí. 
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  Když k němu volají, neodpoví jim, 
   nezachrání je z jejich soužení. 

 8 Vzpomeňte si na to a vzmužte se, 
   vy zrádci, zamyslete se! 

 9 Vzpomeňte na věci dávno minulé, 
   vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není, 
    jsem Bůh a není žádný kromě mne. 

 10 Já od počátku oznamuji konec
   a odedávna, co teprv nastane. 
  Říkám: „Má vůle stane se, 
   udělám vše, co se mi chce.“ 

 11 Já zavolám od východu dravce,a 
   muže své vůle ze země daleké. 
  Co jsem řekl, to učiním, 
   své rozhodnutí naplním. 

 12 Slyšte mě, vy v srdci zatvrzelí, 
   od spravedlnosti tak vzdálení: 

 13 Svou spravedlnost jsem přiblížil, 
   není vzdálená, 
    neopozdí se spása má. 
  Já obdařím Sion spásou
   a Izrael svou krásou. 

Pád Babylonu

47 Klesni a seď v prachu,      
 panno, Dcero babylonská! 

  Seď na zemi, a ne na trůnu, 
   Dcero chaldejská! 
  Nikdy víc už tě nenazvou
   něžnou a hýčkanou. 

 2 Chop se mlýnku a mouku mel, 
   odlož své závoje. 
  Vyhrň si sukni, obnaž nohy, 
   broď se řekami! 

 3 Ať se ukáže tvá nahota,
   tvá hanba ať je odkryta! 
  Pustím se do pomsty
   a nikoho neušetřím. 

 4 Náš vykupitel je Svatý Izraelův,
   má jméno Hospodin zástupů. 

 5 Odejdi a seď mlčky v tmách, 
   Dcero chaldejská! 
  Nikdy víc už tě nenazvou
   nad královstvími královnou. 
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 6 Rozhněval jsem se na svůj lid 
   a potupil své dědictví; 
  vydal jsem ti je napospas, 
   tys ale nad nimi lítost neměla, 
    svým jhem jsi i starce krutě tížila. 

 7 Říkalas: „Jsem věčná královna,“ 
   a nic sis k srdci nebrala, 
    na konec jsi nepomýšlela. 

 8 Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, 
   která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: 
             „Já – a kdo je víc? 
   Nebudu vdovou, nepřijdu o děti!“ 

 9 Přijde to ale na tebe obojí 
   v jediné chvíli, v jednom dni: 
    staneš se vdovou a přijdeš o děti. 
  Všechno to na tebe přijde v plnosti, 
   spoustě tvých kouzel navzdory, 
    navzdory moci čárů tvých. 

 10 Ve své zlobě ses cítila bezpečná, 
   říkala sis „Nikdo mě nevidí.“ 
  Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, 
   takže sis v srdci myslela: 
                    „Já – a kdo je víc?“ 

 11 Proto na tebe přijde pohroma, 
   kterou nebudeš umět zažehnat. 
  Dopadne na tebe neštěstí, 
   které nebudeš moci odvrátit. 
  Náhle na tebe přijde záhuba – 
   ani se nenadáš! 

 12 Jen se teď postav se svými čáry,
   s tím množstvím kouzel svých, 
    jimiž ses zabývala od mládí. 
  Třeba ti nějak prospějí, 
   třeba někoho vystrašíš! 

 13 Vyčerpána jsi všemi těmi radami! 

  Jen ať se teď tví astrologové postaví, 
   hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc, 
    ať tě zachrání z toho, co na tebe přichází. 

 14 Hle – jsou pouhá sláma, oheň spálí je, 
   ani sebe nezachrání z moci plamene! 
  K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, 
   žádný oheň, u něhož by se dalo posedět. 

 15 Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, 
   s nimiž ses zabývala od mládí. 
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  Každý se potácí svými cestami, 
   nezachrání tě nikdo z nich! 

Zatvrzelý lid

48 Slyšte to, dome Jákobův,      
 vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, 

  vy, kdo jste vzešli z Judova semene, 
   vy, kdo přísaháte Hospodinovým jménem, 
  vy, kdo Boha Izraele vzýváte, 
   ale ne v pravdě a ne poctivě, 

 2 vy, kdo se na svaté město odvoláváte, 
   vy, kdo se opíráte o Boha Izraele, 
    jehož jméno je Hospodin zástupů: 

 3 Předem jsem oznamoval věci minulé, 
   vlastními ústy ohlásil jsem je, 
    náhle jsem jednal a staly se. 

 4 Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, 
   svaly tvé šíje že jsou železné 
    a že máš čelo bronzové. 

 5 Proto jsem ti ty věci oznámil předem, 
   předtím než přišly, ohlásil jsem je, 
  abys neřekl: „Stalo se to dík mé modle, 
   má socha to zařídila, můj odlitek!“ 

 6 Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše – 
   kdy už to uznáte? 

  Teď ti však ohlašuji nové věci, 

   věci tajné, o nichž jsi nevěděl. 

 7 Teď byly stvořeny, a ne dřív, 
   dodneška jsi o nich neslyšel, 
    abys neřekl: „O tom já přece vím!“ 

 8 Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, 
   tvé ucho bylo tehdy zavřené. 
  Věděl jsem totiž, že jsi zrádce, 
   že jsi od narození vzbouřenec. 

 9 Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, 
   kvůli své chvále se k tobě krotím, 
    abych tě nezničil. 

 10 Hle – přetavil jsem tě, ač nejsi stříbrný, 
   vyvolil jsem tě v peci soužení. 

 11 Kvůli sobě, sobě samému to činím – 
   proč bych se měl nechat hanobit? 
    O svoji slávu se s jiným nedělím! 
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Vyjděte z Babylonu
 12 Slyš mě, Jákobe, 
   ty, Izraeli, můj povolaný: 
  Já jsem – já jsem ten první 
   a jsem i poslední. 

 13 Má vlastní ruka zemi založila, 
   moje pravice nebe roztáhla; 
  kdykoli je zavolám, 
   v pozoru naráz musí stát. 

 14 Všichni se shromážděte a poslyšte: 
   Kterýpak z bohů tohle předpověděl? 
  Ten, jehož Hospodin miluje, 
   vykoná jeho vůli s Babylonem, 
    jeho ruka padne na Chaldejce.a 
 15 Já, já sám jsem promluvil, 
   ano, já jsem ho povolal; 
  přivedu ho sem 
   a jeho cesta bude úspěšná. 

 16 Přistupte ke mně a tohle poslyšte: 
   Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě 
  a ve chvíli, kdy se to děje, 
   já tam jsem. 
  Teď mě posílá Panovník Hospodin 
   spolu s Duchem svým. 

 17 Toto praví Hospodin, 
   Svatý izraelský, jenž tě vykoupil: 
  Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
   který tě učí úspěchu 
  a vede tě po cestě, 
   po níž bys jít měl. 

 18 Kdybys tak poslouchal mé příkazy, 
   tvůj pokoj by proudil jako potoky, 
    jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt. 

 19 Jako písku by bylo tvého semene 
   a tvých potomků jako zrnek v něm; 
  jejich jméno by nikdy nevymizelo, 
   nebylo by vymýceno přede mnou. 

 20 Vyjděte z Babylonu, 
   unikněte Chaldejcům! 
  Zvěstujte zvučným jásotem, 
   všude to rozhlaste, 
  vyřiďte ve všech zemských končinách: 
                „Hospodin vykoupil svého služebníka Jákoba!“ 
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 21 Nežíznili, když je vedl pouštěmi, 
   vyvedl pro ně vodu ze skály; 
  rozetnul skálu 
   a vody vytryskly. 

22Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy!

Světlo národů

49 Poslouchejte mě, ostrovy,      
 daleké národy, slyšte mě: 

  Hospodin mě povolal už od narození, 
   pojmenoval mě už v lůně matčině. 

 2 Jak ostrý meč má ústa učinil, 
   v stínu své ruky ukryl mě; 
  učinil ze mě vybroušený šíp 
   a schoval si mě do toulce. 

 3 Řekl mi: „Jsi můj služebník,
   Izraeli, v tobě se oslavím.“ 

 4 Odpověděl jsem: „Nadarmo jsem se dřel, 
   vyčerpal jsem se marně a zbytečně.“ 
  Mé právo je však u Hospodina, 
   u mého Boha je má odměna. 

 5 Teď ale praví Hospodin – 
   ten, který mě v lůně zformoval, 
  abych byl jeho služebník 
   a přivedl k němu nazpět Jákoba, 
  aby se Izrael k němu shromáždil 
   (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, 
    neboť můj Bůh je síla má) – 
   6nuže, on praví: 

  Málo na tom, abys jako můj služebník 
   obnovil Jákobovy kmeny 
  a přivedl nazpět ty, 
   kdo z Izraele přežili. 
  Světlem národů proto činím tě, 
   aby má spása obsáhla celý svět. 

 7 Toto praví Hospodin, 
   vykupitel Izraele, jeho Svatý, 
  tomu, jímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví, 
   služebníku vládnoucích: 
  Králové povstanou, až tě uvidí, 
   a velmoži se pokloní
  kvůli Hospodinu, který je věrný, 
   Svatému izraelskému, jenž tě vyvolil. 
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8Toto praví Hospodin: 

  V čas milosti tě vyslyším, 
   pomohu ti v den spasení. 
  Já tě ochráním 
   a dám tě lidu do smlouvy, 
  tak abys zemi obnovil
   a rozdělil zpustlá dědictví, 

 9 abys řekl vězňům: „Vyjděte!“ 
   a těm, kdo jsou ve tmě: „Ukažte se!“ 

  Podél cest se budou moci občerstvit, 
   naleznou pastvu na všech pustých návrších; 

 10 nebudou hladovět ani žízeň mít, 
   žár ani slunce neublíží jim, 
  neboť je povede Ten, jenž je soucitný, 
   a doprovodí je mezi vodní studánky. 

 11 Všechny své hory v cestu obrátím 
   a mé stezky budou zpevněny. 

 12 Hle – už přicházejí z dálky, 
   od severu jedni, od západu další 
    a jiní z asuánskéa krajiny. 

 13 Jásejte, nebesa, země, raduj se, 
   vy hory, zvučně zpívejte! 
  Hospodin totiž svůj lid potěšil, 
   projevil soucit ke svým ubohým! 

Nezapomenu na tebe
 14 Sion však říká: „Hospodin mě opustil, 
   zapomněl na mě Panovník.“ 

 15 Zapomene snad žena na své nemluvně? 
   Nemá snad soucit s vlastním dítětem? 
  I kdyby však ony zapomněly přece, 
   já nikdy nezapomenu na tebe! 

 16 Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, 
   tvé zdi mám stále na očích. 

 17 Tvoji stavitelé už k tobě spěchají, 
   ti, kdo tě bořili a ničili, jsou pryč. 

 18 Pozvedni oči, jen se rozhlédni – 
   ti všichni se shromáždili, aby k tobě šli. 
  Jakože jsem živ, praví Hospodin, 
   všechny si je připneš jako ozdoby, 
    jako nevěsta se jimi okrášlíš. 

 19 Ano, tvé trosky a tvé sutiny 
   a rozvaliny tvé krajiny 
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  budou teď přeplněny obyvateli 
   a daleko budou ti, kdo tě hubili. 

 20 Ještě ti řeknou – sama to uslyšíš – 
   synové ve tvé bezdětnosti zplození: 
             „Je mi tu těsno, uhni mi, 
   ať se tu zabydlím.“ 

 21 Tehdy si v srdci pomyslíš: 
                „Kdo mi je porodil? 
  Byla jsem přece bezdětná a neplodná, 
   odstrčená a vyhnaná – 
    kdo všechny tyhle vychoval? 
  Byla jsem opuštěná v samotě – 
   kde všichni tihle vzali se?“ 

22Toto praví Panovník Hospodin: 

  Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, 
   zvednu korouhev na znamení národům! 
  V náručí tvé syny přinesou, 
   tvé dcery ponesou na ramenou; 

 23 králové budou tvými pěstouny 
   a jejich kněžny tvými chůvami. 
  Tváří k zemi se budou klanět před tebou, 
   lízat ti budou prach na nohou 
  a tehdy poznáš, že já jsem Hospodin 
   a že se nezklamou, kdo ve mě doufají. 

 24 „Lze válečníka obrat o kořist? 
   Lze tyranaa o vězně připravit?“ 

25Nuže, toto praví Hospodin: 

  Ano, válečníci budou o vězně obráni, 
   tyrani budou zbaveni kořisti! 
  Já sám se postavím tvému odpůrci, 
   já sám tvé děti zachráním! 

 26 Ty, kdo tě utiskovali, 
   jejich vlastním masem nakrmím, 
    svou vlastní krví se jako vínem opijí. 
  A tehdy všichni lidé poznají, 
   že já Hospodin jsem tvůj spasitel, 
    Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. 

50 Toto praví Hospodin: 

  Kde je rozlukový list vaší matky, 
   se kterým jsem ji odehnal? 
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  Komu jsem se tak zadlužil, 
   že bych mu vás musel odprodat? 
  To svými hříchy jste byli zaprodáni, 
   vaše matka zahnána je vašimi vinami! 

 2 Proč když přicházím, nikdo tu není? 
   Proč nikdo neodpovídá na mé volání? 
  Což je má ruka krátká k vykoupení? 
   Nemám k vysvobození dost sil? 
  Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím 
   a řeky v pouště obracím; 
  ryby v nich páchnou, když není dost vody 
   a žízní lekají. 

 3 Nebesa oblékám do temnoty, 
   zahaluji je pláštěm pytlovým. 

Kdo mě odsoudí?
 4 Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, 
   abych uměl znaveného slovem posílit. 
  Ráno za ránem mě probouzí, 
   probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník. 

 5 Panovník Hospodin mi uši otevřel 
   a já se nevzpouzel, 
    neodvracel jsem se zpět. 

 6 Nastavil jsem svá záda bijícím 
   a líce rvoucím za vousy; 
  tvář jsem si nechránil 
   před nadávkami a plivanci. 

 7 Panovník Hospodin pomáhá mi, 
   a proto nedojdu potupy; 
  tvář jako z křemene proto nastavuji, 
   nebudu zahanben, to vím. 

 8 Blízko je Ten, který mě hájí. 
   Kdo mě chce obvinit? 
    Pojďme se vedle sebe postavit! 
   Kdo chce proti mně vznášet žaloby? 
    Ať ke mně přistoupí! 

 9 Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. 
   Kdo mě odsoudí? 
  Hle, všichni se obnosí jako šaty, 
   od molů budou sežráni! 

 10 Kdo mezi vámi ctí Hospodina 
   a jeho služebníka poslouchá? 
  Kdo chodí v tmách 
   bez paprsku světla, 
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  ten ať v Hospodinově jménu doufá,
   na svého Boha ať spoléhá. 

 11 Ale vy všichni, kdo rozděláváte oheň 
   a pořizujete si pochodně, 
  choďte si ve světle vlastního ohně, 
   s loučemi, které zapálili jste. 
  Z mé ruky se vám toho dostane, 
   že ulehnete v bolestech! 

Hospodin potěší Sion

51 Poslouchejte mě, kdo jdete za spravedlností,    
 vy, kdo Hospodina hledáte: 

  Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, 
   na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste. 

 2 Pohleďte na svého otce Abrahama 
   a na Sáru, jež vás rodila: 
  Když jsem ho povolal, byl jen jediný,
   požehnal jsem ho však a rozmnožil.a 

 3 Ano, Hospodin potěší Sion, 
   potěší všechny jeho sutiny; 
  jeho poušť učiní Edenu podobnou, 
   v zahradu Hospodinovu ji obrátí. 
  Znovu tam bude radost a veselí, 
   zpěv a díkůvzdání tam bude znít. 

 4 Dobře mě, můj lide, poslouchej, 
   nastav mi uši, můj národe! 
  Učení totiž vzejde ode mě, 
   mé právo lidem zasvitne. 

 5 Má spravedlnost blíží se, 
   má spása už je na cestě, 
    má paže národům právo přinese. 
  Ostrovy na mě čekají, 
   mou paži vyhlížejí s nadějí. 

 6 Jen pozvedněte oči k nebi, 
   podívejte se dolů k zemi: 
  Nebe se rozplyne jako dým, 
   země se jako šaty obnosí, 
    její obyvatelé pomřou jako komáři. 
  Má spása ale trvá navěky 
   a má spravedlnost nikdy neskončí. 

 7 Poslouchejte mě, znalci spravedlnosti, 
   lide, který má v srdci mé učení: 
  Vůbec se nebojte lidského pohrdání, 
   z jejich urážek nemějte obavy. 

I z a i á š  51
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 8 Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, 
   jako vlna budou červy sežráni. 
  Má spravedlnost ale trvá navěky, 
   pro všechny časy je mé spasení.

Já jsem váš Utěšitel
 9 Probuď se, probuď, paže Hospodinova, 
   obleč se silou svou! 
  Probuď se jako za dávných dnů,
   za časů, jež byly od věků! 
  Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora, 
   kdo tehdy toho draka udolal?a 
 10 Nebyls to ty, kdo moře vysušil, 
   ty ohromné vodní propasti, 
  a udělal cestu skrz mořské hlubiny, 
   aby je vykoupení mohli překročit? 

 11 Hospodinovi zachránění se navrátí 
   a na Sion přijdou s jásáním, 
    s věčnou radostí na tvářích. 
  Tehdy je přemůže radost a veselí; 
   zármutek a úpění je opustí. 

 12 Já jsem váš Utěšitel, já sám. 
   Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, 
    člověka, jenž se trávě podobá? 

 13 Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, 
   na Toho, jenž nebe rozestřel 
    a položil základy země. 
  Denně žiješ v stálé hrůze 
   před hněvem utiskovatele, 
    který se chystá k záhubě. 
  Ale hněv utiskovatele – 
   kde je? 

 14 Zajatec bude brzy propuštěn; 
   v té jámě totiž neumře, 
    chléb mu už scházet nebude. 

 15 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
   jenž vzdouvá moře, až jeho vlny řvou – 
    mám jméno Hospodin zástupů. 

 16 Svá slova vložil jsem do tvých úst, 
   ve stínu své ruky jsem tě skryl – 
  já, jenž jsem nebe zasadil 
   a základy země položil, 
    říkám Sionu: „Jsi můj lid.“ 
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Kalich hněvu
 17 Probuď se, probuď se, 
   vstávej, Jeruzaléme, 
  který jsi z ruky Hospodinovy
   kalich jeho hněvu pil, 
  který jsi až do dna vyprázdnil 
   pohár závrati! 

 18 (Sionskou dceru žádný nedoprovodil 
   ze všech synů, které zplodila;
  za ruku ji nevzal ani jediný
   ze všech synů, které hýčkala.) 

 19 Dvojí neštěstí přišlo na tebe – 
   a kdo tě lituje? 
  Zkáza a zhouba, hlad a meč – 
   kdopak těšía tě? 

 20 Tvoji synové leží v mrákotách 
   na každém rohu jak antilopa lapená, 
  pod tíhou hněvu Hospodinova, 
   pod hrozbami tvého Boha. 

 21 Proto teď slyš, ty ztrápená, 
   ty opilá, ne však od vína: 

 22 Toto praví tvůj Pán a Bůh,
   obhájce svého lidu, Hospodin: 
  Hle, beru ti z ruky 
   pohár závrati! 
  Z toho poháru, z kalicha mého hněvu 
   nebudeš pít už nikdy víc. 

 23 Dám jej však do ruky tvých trapičů, 
   kteří ti říkali: 
                    „Sehni se, ať přejdeme!“ 
  a tys jim nastavovala hřbet jako zem, 
   jako ulici pro chodce. 

Pryč, pryč odtud!

52 Probuď se, probuď, Sione,      
 svou silou obleč se! 

  Obleč se rouchem krásy své, 
   svaté město Jeruzaléme, 
  neboť už do tebe nikdy nevstoupí 
   neobřezaný a nečistý. 

 2 Otřes se z prachu, Jeruzaléme,
   zvedni se, na trůn posaď se! 
  Strhni okovy ze svého hrdla, 
   zajatá Dcero sionská! 
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3Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vy-

koupeni.a 4Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do 
Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. 5Co tedy mám teď udělat? praví 
Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu 
smějí,b praví Hospodin; mé jméno je stále uráženo, celé dny. 6Nuže, můj lid 
pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: „Hle, 
jsem zde.“ 

 7 Jak krásné jsou na horách 
   nohy posla dobrých zpráv, 
  toho, kdo pokoj zvěstuje, 
   kdo nese dobrou zvěst, 
  toho, kdo spásu ohlašuje, 
   kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“ 

 8 Slyš! Tví strážní volají, 
   společně křičí radostí, 
  protože vidí na vlastní oči, 
   jak se k Sionu vrací Hospodin. 

 9 Dejte se spolu do zpěvu radosti, 
   jeruzalémské sutiny, 
  vždyť Hospodin potěšil svůj lid – 
   on Jeruzalém vykoupil! 

 10 Hospodin svou svatou paži obnažil
   všem národům přímo na očích, 
  aby všechny zemské končiny viděly
   spásu, již náš Bůh připravil. 

 11 Pryč, pryč, vyjděte odtud, 
   nesahejte po ničem nečistém! 
  Vyjděte zprostřed Babylonu; 
   kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se! 

 12 Nebudete ale odcházet s chvatem,c 
   nebudete se dávat na útěk, 
  protože Hospodin před vámi půjde 
   a Bůh Izraele vaše řady uzavře. 

Naše utrpení vzal na sebe
 13 Hle, můj služebník uspěje; 
   povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice! 

 14 Jako se nad nímd mnozí zděsili, 
   (že nelidsky byl napohled zohaven – 
    už ani člověku nebyl podoben), 

 15 tak mnohé národy zase ohromí: 
   I králové kvůli němu oněmí, 
  až spatří nevýslovné, 
   až neslýchané pochopí. 
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53 Kdo uvěřil naší zprávě?      
 Komu se zjevila Hospodinova paže? 

 2 Vyrostl před ním jako proutek, 
   jako kořínek ze země vyprahlé. 
  Nebyl nápadný ani honosný, 
   abychom na něj hleděli,
  nebylo na něm vidět nic, 
   proč bychom po něm toužili.
 3 Opovržený a opuštěný lidmi,
   muž utrpení a znalý bolestí, 
  jako ten, před kterým tvář si zakrývají, 
   opovržený – 
    proč bychom si ho všímali?

 4 Bolesti, jež nesl, však byly naše, 
   naše utrpení vzal na sebe! 
  My jsme se ale domnívali, 
   že je od Boha trestán, bit a pokořen. 

 5 On však byl proboden naším proviněním, 
   našimi vinami trýzněn byl; 
  pro naše blaho snášel potrestání – 
   byli jsme uzdraveni jeho ranami! 

 6 My všichni jsme jako ovce zabloudili, 
   každý se na svou cestu obrátil, 
  Hospodin ale uvalil na něj 
   provinění nás všech. 

 7 Byl zmučen, a přestože trpěl, 
   ústa neotevřel. 
  Na smrt byl veden jako beránek, 
   jak ovce před střihači oněměl, 
    ústa neotevřel. 

 8 Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; 
   kdo z jeho současníků na to pomyslel? 
  Byl totiž vyťat ze země živých, 
   proviněním mého lidu raněn byl.
 9 Ač měl být pohřben se zločinci, 
   octl se v hroběa s boháčem;
  nikdy se totiž nedopustil křivdy 
   a v ústech neměl žádnou lest. 

 10 Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, 
   ranit jej trápením: 
  Za vinu když sám sebe obětuje, 
   uvidí potomstvo, bude dlouho živ 
  a Hospodinova vůle skrze něj 
   se zdárně naplní. 
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 11 Po svém utrpení však světloa uvidí 
   a bude nasycen. 
  Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; 
   jejich viny vezme na sebe. 

 12 A proto mu dávám podíl s mnohými, 
   aby se s nesčíslnými dělil o kořist, 
  protože sám sebe vydal smrti 
   a počítal se mezi viníky. 
  On to byl, kdo nesl hřích mnohých 
   a za viníky se postavil. 

Jásej, neplodná

54 Jásej, neplodná,       
 která jsi nikdy děti neměla! 

  Zpívej a křič samou radostí, 
   která jsi nikdy nerodila! 
  Opuštěná totiž bude mít děti – 
   víc dětí nežli provdaná, 
    praví Hospodin. 

 2 Pro svůj stan udělej víc místa, 
   plachty svých příbytků směle rozestři; 
  roztáhni také svoje lana 
   a zatluč kolíky. 

 3 Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, 
   národům budou vládnout tvoji potomci 
    a zpustlá města obsadí. 

 4 Neboj se, nebudeš zahanbena, 
   nestyď se, nedojdeš potupy. 
  Zapomeneš na hanbu svého mládí, 
   na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc. 

 5 Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, 
   Hospodin zástupů – to jméno má; 
  Svatý izraelský je ti vykupitelem, 
   Bohem vší země se nazývá. 

 6 Hospodin tě totiž zpátky zavolá 
   jako opuštěnou, ztrápenou manželku,
  ženu, jež byla v mládí provdána 
   a potom zavržena, říká tvůj Bůh. 

 7 Opustil jsem tě na kratičkou chvilku, 
   v nesmírném slitování tě však přivinu. 

 8 Když mě na chvilku zloba přemohla, 
   skryl jsem před tebou svoji tvář, 
  ve věčné lásce se však nad tebou slituji, 
   říká tvůj vykupitel, Hospodin. 
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 9 Je to pro mě stejné jako za Noemových dnů, 
   kdy jsem přísahal, 
    že už na zem neuvedu Noemovu potopu. 
  Právě tak nyní přísahám, 
   že už se na tebe nerozhněvám, 
    že už tě nebudu přísně hubovat. 

 10 I kdyby hory někam odešly, 
   i kdyby se chvěly pahorky, 
  má láska od tebe nikdy neodejde, 
   smlouva mého pokoje se nezachvěje, 
    praví Hospodin, jenž s tebou soucítí. 

 11 Ach ty ztrápená, vichrem zmítaná, 
   útěchy zbavená, 
  hle, já tě vybuduji tyrkysovými kameny, 
   za základ položím ti safíry. 

 12 Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, 
   tvé brány budou třpytné granáty 
    a tvé hradby samé vzácné kameny. 

 13 Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, 
   budou zakoušet pokoj a blahobyt. 

 14 Založena budeš na spravedlnosti: 
   Zbavena násilí bez obav budeš žít, 
    nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. 

 15 Kdyby tě snad přesto někdo napadal, 
   nebudu s ním já; 
  kdokoli by tě chtěl napadnout, 
   padne před tebou. 

 16 Hle, to já jsem stvořil kováře, 
   jenž dmýchá uhlí ve výhni 
    a vyrábí zbraně k jejich účelu; 
  tentýž já jsem stvořil také zhoubce, 
   aby působil záhubu. 

 17 Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří 
   a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. 
  Toto je dědictví služebníků Hospodinových 
   a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin. 

Pojďte ke mně

55 Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě,     
 i vy, kdo nemáte žádné peníze! 

  Pojďte, kupujte a jezte, 
   pojďte, kupujte bez peněz 
    víno a mléko bezplatně! 

 2 Proč utrácíte peníze nikoli za chléb 
   a svůj výdělek za to, co nenasycuje? 
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  Poslechněte raději mě a jezte, co je dobré, 
   potěšte svou duši lahodným pokrmem. 

 3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně, 
   poslouchejte a živi budete. 
  Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, 
   potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil.a 
 4 Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, 
   aby vedl a učil zástupy. 

 5 Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, 
   a národy, jež tě neznaly, k tobě poběží 
  kvůli Hospodinu, tvému Bohu, 
   kvůli Svatému izraelskému, jenž tě oslaví. 

 6 Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, 
   volejte k němu, dokud blízko je. 

 7 Ničema ať svou cestu opustí 
   a hříšný člověk své smýšlení. 
  Ať se vrátí k Hospodinu – slituje se nad ním; 
   k našemu Bohu, který štědře odpouští. 

 8 Mé smýšlení není vaším smýšlením 
   a vaše cesty nejsou mými cestami, 
    praví Hospodin. 

 9 Jako je vysoko nebe nad zemí, 
   tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, 
    tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. 

 10 Jako z nebe padá déšť a sníh 
   a znovu se tam nevrací, 
  ale zavlažuje zemi 
   a zúrodňuje ji k plození, 
  aby dávala zrno rozsévači 
   a chléb tomu, kdo jí – 
 11 takové je i mé slovo, 
   jež z mých úst vychází: 
  nenavrátí se ke mně s prázdnou, 
   ale vykoná, co chci; 
    úspěšně naplní své poslání. 

 12 Ano, vyjdete s radostí,
   doprovázeni v pokoji. 
  Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, 
   tleskat vám budou všechny stromy na polích. 

 13 Místo křoví pak vyroste cypřiš 
   a myrta místo kopřivy. 
  Hospodin si tím jméno způsobí – 
   věčné znamení, které nezmizí. 
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nov ý j e ru z a l é m

Dům pro všechny národy

56 Toto praví Hospodin: 

  Dodržujte právo, 
   jednejte spravedlivě – 
  vždyť má spása už je blízko, 
   má spravedlnost zjeví se! 

 2 Blaze člověku, který tak jedná, 
   lidskému synu, který na to dbá: 
  Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, 
   zdržuje svou ruku od všeho zla. 

 3 Ať tedy neříká žádný cizinec, 
   který se připojil k Hospodinu: 
             „Hospodin mě zcela jistě 
   vyloučí ze svého lidu.“ 
  Ať také neříká žádný kleštěnec: 
                „Jsem podobný suchému stromu.“a 

 4 Neboť toto praví Hospodin: 
   Kleštěncům, kteří zachovávají mé soboty, 
  kteří se pro mou vůli rozhodli 
   a drží se mé smlouvy, 

 5 dám ve svém domě a mezi svými zdmi
   pomník a jméno nad syny i dcery. 
  Věčné jméno jim udělím, 
   jméno, jež nikdy nezmizí. 

 6 Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, 
   aby mu sloužili, 
  aby Hospodinovo jméno milovali 
   a byli mu služebníky, 
  všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením 
   a drží se mé smlouvy – 
 7 ty všechny přivedu na horu své svatosti 
   a oblažím je ve svém domě modlitby. 
  Jejich zápaly a jejich oběti 
   dojdou zalíbení na mém oltáři 
  a můj dům bude nazýván domem modlitby 
   pro všechny národy. 

 8 Tak praví Panovník Hospodin, 
   který shromažďuje rozehnaný Izrael: 
  Shromáždím k němu ještě další,
   k těm, kdo už byli shromážděni. 
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Nenažraní psi
 9 Všechna polní i lesní zvířata, 
   pojďte žrát! 

 10 Strážní Izraele jsou samí slepci, 
   nevědí vůbec nic; 
  všichni jsou němí jako psi, 
   co ani štěkat neumí; 
  polehávají se svými sny, 
   svůj spánek milují. 

 11 Jsou to tak nenažraní psi, 
   že se neumějí nikdy nasytit. 
  A to jsou pastýři!
   Nemají porozumění, 
  každý se na svou cestu obrátil, 
   všichni se zajímají jen o svůj zisk. 

 12 „Pojďte,“ vykřikují, „víno chci! 
   Pivem se pojďme zpít! 
  Zítřek bude právě takový, 
   jen toho bude ještě víc!“ 

57 Spravedliví umírají       
 a nikomu to nevadí; 

  zbožní lidé navždy odcházejí 
   a nikdo na to nemyslí, 
  že spravedliví odcházejí 
   před neštěstím. 

 2 Odcházejí v pokoji, 
   odpočívají na loži, 
    kdo přímou cestou kráčeli. 

Plémě nevěstky
 3 Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, 
   vy plémě nevěrníka a nevěstky! 

 4 Komu se to posmíváte? 
   Komu se pošklebujete, 
    na koho jazyk vyplazujete? 
  Copak nejste děti vzpoury, 
   nejste plémě lži? 

 5 Vášnivě smilníte v posvátných hájích 
   a pod kdejakým stromem košatým; 
  zabíjíte své děti v roklích 
   pod skalními útesy! 

 6 Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, 
   právě ony budou tvým osudem. 
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  Vždyť právě jim vyléváš úlitby, 
   jim přinášíš své moučné oběti. 
  Copak mě tyto věci obměkčí? 

 7 Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, 
   na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. 

 8 Za svými dveřmi, za svými veřejemi 
   postavila sis památník. 
  Daleko ode mě ses vysvlékla, 
   vystoupilas na lože a doširoka odkryla; 
  smlouvou ses s nimi spojila,
   jejich lože milovala, na úd zírala! 

 9 S olejem jsi za Molochem chodila, 
   byla jsi samá vonná mast; 
  do dálek jsi své posly vyslala, 
   sestoupila jsi až do pekla. 

 10 Tou spoustou cest ses unavila, 
   neřekneš ale: „Marná námaha!“ 
  V tom svém údu jsi život nalezla, 
   a tak jsi nepolevila. 

 11 Koho ses tolik děsila a bála, 
   že jsi zradila? 
  Na mě sis ani nevzpomněla, 
   vůbec jsi na mě nedbala! 
  To proto, že jsem tak dlouho mlčel, 
   přestala jsi mě mít v úctě? 

 12 Já sám odhalím spravedlnost tvou 
   i tvé skutky – a k ničemu ti nebudou. 

 13 Až budeš volat o pomoc, 
   nech se zachránit tou svou sebrankou! 
  Všechny ty modly přece vítr odnese, 
   odvane je už pouhý dech. 
  Kdo se však ke mně uchýlí, 
   dostane zemi za dědictví 
    a obdrží horu mé svatosti. 

Pokoj vzdáleným i blízkým
14On říká: 

  Budujte, budujte, cestu připravte, 
   překážky z cesty mému lidu odkliďte! 

 15 Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, 
   jenž žije ve věčnosti a má jméno Svatý: 
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  Žiji vysoko a ve svatosti, 
   ale i s tím, kdo je sklíčený a pokorný, 
  abych oživil ducha pokorných, 
   abych oživil srdce sklíčených. 

 16 Nebudu stále vznášet výčitky, 
   nebudu se hněvat navěky – 
  vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, 
   každá duše, již jsem učinil! 

 17 Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakoty,
   bil jsem je ve svém hněvu skryt, 
    oni však stále po svém odcházeli pryč. 

 18 Viděl jsem jejich cesty – přesto je uzdravím, 
   znovu je povedu a útěchu jim navrátím, 

    19ovoce chvály stvořím pro jejich rty. 
  Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, 
   praví Hospodin. Já je uzdravím. 

 20 Ničemové však budou jak moře bouřící, 
   jež nemůže se utišit 
    a jehož vlny kalným bahnem zmítají. 

21Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy!a 

Půst, který se líbí mně

58 Křič z plna hrdla, ze všech sil,      
 pozvedni hlas jako polnici. 

  Ohlas mému lidu jeho provinění, 
   domu Jákobovu jeho hřích. 

 2 Den co den mě prý hledají, 
   mé cesty by rádi poznali! 
  Jako národ, jenž se spravedlivě chová 
   a neopouští zákony svého Boha, 
  tak mě žádají o spravedlivé soudy, 
   rádi by byli v Boží blízkosti! 

 3 Říkají: „Proč se postíme,b

   když se na to nedíváš? 
  Pokořujeme se hladem, 
   a ty si toho nevšímáš?“ 

  Jen se podívejte – 
   v postní den si děláte, co chcete, 
    všechny své dělníky ale honíte. 

 4 Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje, 
   vaše krutá pěst dopadá na druhé. 
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  Nemůžete se postit tak jako dnes, 
   abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře! 

 5 To že je půst, který se líbí mně? 
   Den, kdy má člověk hladovět? 
  Kdy má jak rákos hlavu naklánět 
   a stlát si pytlem a popelem? 
  Jak můžeš tohle nazývat postem, 
   dnem, který má Hospodin v oblibě? 

 6 Není snad toto půst, který se líbí mě – 
   uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, 
  rozvázat ty, kdo vězí v provazech, 
   propustit utlačované jako svobodné, 
    takže každé jho zlomíte? 

 7 Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit, 
   ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? 
  Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, 
   přestat být netečný k vlastním příbuzným? 

 8 Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne 
   a tvé zdraví rychle rozkvete; 
  tvá spravedlnost tě bude předcházet 
   a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. 

 9 Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší tě; 
   o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde!

  Když ze svého středu útlak odvrhneš, 
   ukazování prstem a řeči zlé, 

 10 hladovému když se štědře nabídneš 
   a nasytíš duše ztrápené, 
  tehdy tvé světlo vzejde v temnotě 
   a tvá noc bude jako poledne. 

 11 Tehdy tě Hospodin stále povede, 
   nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé 
    a tvým kostem dodá na síle. 
  Budeš se podobat zavlažené zahradě, 
   budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. 

 12 Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; 
   základy minulých pokolení znovu vystavíš. 
  Budou tě nazývat stavitelem zbořenin 
   a obnovitelem cest, aby se dalo žít. 

 13 Když se tvá noha vyhne sobotě, 
   aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, 
  když budeš sobotu nazývat svým blahem, 
   Hospodinovým svatým a slavným dnem, 
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  a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, 
   aby sis nedělal, co chceš, 
    a s řečmi přestaneš, 

 14 tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš 
   a já tě dovedu na výšiny země, 
  abys užíval dědictví svého otce Jákoba. 
   Tak promluvila ústa Hospodinova. 

Vaše viny jsou překážka

59 Hle – ruka Hospodinova není krátká,     
 aby zachraňovat nemohla, 

  jeho ucho není zalehlé, 
   aby neslyšel! 

 2 Vaše viny jsou však překážka 
   mezi vámi a vaším Bohem, 
  vaše hříchy vám skryly jeho tvář, 
   aby neslyšel. 

 3 Vždyť máte dlaně potřísněné krví 
   a prsty plné vin; 
  vaše rty mluví samé lži, 
   váš jazyk mumlá podlosti. 

 4 Nikdo nevolá po spravedlnosti, 
   nezastává se věrnosti. 
  Doufají v nicotu, mluví lži, 
   počnou trápení a rodí neštěstí. 

 5 Hadí vejce vyseděli, 
   pavoučí sítě osnují. 
  Kdo jejich vejce pozře, zemře; 
   rozmáčkne-li je, zmije vyleze! 

 6 Jejich pavučiny se na šat nehodí, 
   neobléknou se tím, co zhotoví. 
  Jejich činy jsou zločiny, 
   na jejich dlaních lpí násilí. 

 7 Jejich nohy běží k neštěstí, 
   spěchají prolévat krev nevinných.a 
  Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, 
   zkáza a zhouba jsou jejich průvodci. 

 8 Cestu pokoje vůbec neznají, 
   v jejich stopách je jen bezpráví. 
  Své stezky pokroutili natolik, 
   že tudy kráčející pokoj neznají. 

Uznáváme své zločiny
 9 Proto je od nás právo daleko, 
   proto k nám nedosahuje spravedlnost! 

I z a i á š  58

a7 Přís 1:16



955

  Čekáme na světlo, a hle – tma; 
   na úsvit, ale kráčíme v temnotách. 

 10 Jak slepí se plížíme podél zdi, 
   šmátráme jako bez očí. 
  O poledni klopýtáme jako v půlnoci, 
   mezi siláky jsme jako umrlci. 

 11 Všichni mručíme jako medvědi, 
   tklivě naříkáme jako holubi. 
  Čekáme na právo, ale žádné není, 
   na spásu, ale ta je pryč. 

 12 Mnoho je před tebou našich vin, 
   svědčí proti nám náš vlastní hřích; 
  zůstávají nám naše provinění, 
   uznáváme své zločiny: 

 13 Vzpouru a zradu proti Hospodinu, 
   odvrácení se od Boha, 
  řeči o násilí a o útlaku, 
   mumlání lží, jež naše srdce zplodila. 

 14 Právo je zpátky zahnáno, 
   spravedlnost zůstala kdesi daleko; 
  pravda ulicemi klopýtá, 
   poctivost nesmí do města. 

 15 Pravda se vytratila 
   a ten, kdo se straní zla, 
    je vydáván napospas. 

Zastánce a Vykupitel
  Hospodin vidí a nelíbí se mu to, 
   že právo zmizelo. 

 16 Když viděl, že tu není žádný zastánce,
   že tu není ani jeden, zhrozil se. 
  Svou vlastní paží proto spásu způsobil, 
   vlastní spravedlností se posílil. 

 17 Jako pancířem se oblékl spravedlností, 
   na hlavu vzal si přilbu spasení. 
  Jako šaty vzal si roucho pomsty, 
   pláštěm horlivosti se zahalil. 

 18 Jak si zasluhují, tak jim odplatí, 
   hněv má pro protivníky, odplatu pro soky; 
    i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. 

 19 Na západě budou Hospodinovo jméno ctít 
   a jeho slávu tam, kde slunce vychází, 
  neboť se jako prudká řeka přivalí, 
   hnaná kupředu dechem Hospodinovým. 
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 20 K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí – 
   k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích, 
    praví Hospodin. 

21A toto bude má smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na 
tobě, a má slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani 
od úst tvých potomků ani od úst potomků tvých potomků, praví Hospo-
din, od nynějška až navěky. 

Město Hospodinovo

60 Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu,     
 Hospodinova sláva vzešla nad tebou! 

 2 Hle, tma přikryje zemi 
   a soumrak národy, 
  nad tebou ale vzejde Hospodin, 
   jeho sláva nad tebou se objeví. 

 3 Ke tvému světlu půjdou národy 
   a králové k jasu tvého svítání. 

 4 Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni – 
   ti všichni se k tobě shromáždí; 
  tvoji synové přijdou z krajů dalekých, 
   tvé dcery budou přineseny v náručí. 

 5 Až to uvidíš, celý se rozzáříš, 
   samým úžasem se ti srdce rozbuší: 
  obrátí se k tobě mořské poklady, 
   bohatství národů k tobě zamíří. 

 6 Stáda velbloudů tě zaplaví, 
   dromedáři z Midiánu a z Efy, 
  přijdou i všichni ze Sáby 
   se zlatem a vonným kořením, 
    aby Hospodinovy chvály hlásali. 

 7 Všechny ovce z Kedaru se k tobě shromáždí, 
   poslouží ti i nabajotští berani; 
  budou přijati za oběť na mém oltáři,
   a tak dům své slávy oslavím. 

 8 Kdo se to slétají jako oblaky, 
   jako holubi k svému hnízdišti? 

 9 Na mě zajisté čekají ostrovy 
   a mořské lodi jsou mezi prvními, 
  aby tvé syny z dálky přivezly 
   a jejich stříbro i zlato s nimi, 
  kvůli jménu Hospodina, tvého Boha,
   Svatého Izraelova, jenž tě oslaví.
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 10 Cizinci zbudují tvoje zdi 
   a jejich králové ti poslouží. 
  Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, 
   ve své přízni se ale nad tebou slituji. 

 11 Tvé brány zůstanou stále otevřeny, 
   nebudou zavírány ve dne ani v noci, 
  aby k tobě přišlo bohatství národů 
   i jejich králové ve vítězném průvodu. 

 12 Národ a království, jež ti neslouží, zahynou; 
   takové národy v troskách zaniknou. 

 13 Sláva Libanonu k tobě zamíří, 
   cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, 
  aby ozdobily moji svatyni, 
   podnož svých nohou abych oslavil. 

 14 Poníženě k tobě přistoupí 
   synové těch, kdo tě trápili; 
  všichni, kdo tebou pohrdli, 
   se u tvých nohou pokloní 
  a budou tě nazývat: Město Hospodinovo, 
   Sion Svatého izraelského. 

 15 Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, 
   takže skrze tebe nikdo nechodil, 
  způsobím, abys věčnou chloubou byla, 
   všem pokolením budeš radostí. 

 16 Mléko národů budeš pít, 
   sát budeš z prsů královských 
  a poznáš, že já Hospodin jsem tvůj spasitel, 
   Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. 

 17 Místo bronzu přinesu ti zlato 
   a místo železa stříbro; 
  místo dřeva přinesu ti bronz 
   a místo kamení železo. 
  Tvým správcem tehdy učiním pokoj, 
   tvým vládcem bude spravedlnost. 

 18 Ve tvé zemi už nebude slyšet o násilí, 
   o zkáze a zhoubě na tvém území. 
  Své hradby tehdy nazveš Spása 
   a svoje brány Chvála. 

 19 Slunce už ti nebude světlem ve dne, 
   nebude ti svítit ani záře měsíce – 
  Hospodin bude tvým věčným světlem, 
   tvůj Bůh ti bude ke slávě! 

 20 Tvé slunce už nikdy nezapadne, 
   neubude už z tvého měsíce – 
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  Hospodin bude tvým věčným světlem, 
   dny tvého truchlení skončí se. 

 21 V tvém lidu budou všichni spravedliví 
   a obdrží zemi navěky. 
  Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil,
   dílo mých rukou, v němž se oslavím. 

 22 Z toho nejmenšího bude kmen, 
   nepatrný bude mocným národem. 
  Já jsem Hospodin; 
   v pravý čas to rychle učiním. 

Léto milosti

61 Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá,a    
 abych nesl dobré zprávy ubohým. 

  Poslal mě ovázat srdce ztrápených, 
   vyhlásit svobodu zajatým 
    a propuštění spoutaným, 

 2 vyhlásit Hospodinovo léto milostib 
   a den pomsty našeho Boha, 
  potěšit všechny plačící, 

   3posílit na Sionu truchlící, 
  dát jim věnec místo popela, 
   olej radosti místo truchlení 
    a oděv chvály místo skleslosti. 
  Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, 
   stromy, jež Hospodin zasadil, 
    aby se na nich oslavil. 

 4 Zbudují dávné sutiny, 
   trosky minulosti opraví, 
  zbořená města obnoví, 
   jež po věky byla troskami. 

 5 Pastýři vašich stád budou cizinci, 
   vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny. 

 6 Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží, 
   budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. 
  Bohatstvím národů se budete sytit, 
   oblečete se do jejich nádhery. 

 7 Místo své hanby 
   budete mít dvojitý podíl, 
  místo své potupy
   budete jásat nad svým dědictvím.
  V jejich zemi získáte dvojitý podíl, 
   budete obdařeni věčnou radostí. 
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 8 Já Hospodin totiž právo miluji 
   a nenávidím okrádání a příkoří; 
  proto je odměním ve své věrnosti 
   a uzavřu s nimi smlouvu navěky. 

 9 Jejich símě bude známé mezi pohany 
   a jejich potomci mezi národy: 
  Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají, 
   že jsou símě, kterému žehná Hospodin. 

 10 V Hospodinu se šťastně raduji, 
   má duše mého Boha velebí, 
  neboť mě oblékl rouchem spásy 
   a pláštěm spravedlnosti mě zahalil
  jako ženicha s věncem ozdobným, 
   jako nevěstu okrášlenou šperky. 

 11 Tak jako země plodí své rostliny 
   a zahrada dá vzklíčit svému semeni, 
  tak dá Panovník Hospodin vzklíčit spravedlnosti 
   a chvále před všemi národy. 

Dostaneš nové jméno

62 Kvůli Sionu nezůstanu mlčet,      
 kvůli Jeruzalému neutiším se, 

  dokud jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk 
   a jeho spása nevzplane jako pochodeň. 

 2 Národy spatří tvoji spravedlnost
   i všichni králové slávu tvou 
  a tehdy dostaneš nové jméno, 
   jež ti Hospodinova ústa vyberou. 

 3 V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, 
   v dlani svého Boha královskou čelenkou. 

 4 Už nikdy ti nebudou říkat Opuštěná,
   tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. 
  Budou ti říkat Oblíbená 
   a tvoji zem nazvou Provdanou – 
  ano, Hospodin se bude v tobě kochat, 
   tvá země znovu bude manželkou! 

 5 Jako se mládenec žení s pannou, 
   tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; 
  ženichovo štěstí nad nevěstou 
   zakusí tvůj Bůh nad tebou! 

 6 Jeruzaléme, na tvých zdech 
   jsem ustanovil strážné, 
  kteří celý den a celou noc 
   nikdy neztichnou. 
  Vy, kdo Hospodina upomínáte, 
   nedopřávejte si pokoje 
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 7 a ani jemu pokoj nedejte, 
   dokud neobnoví Jeruzalém 
  a dokud nezpůsobí, 
   aby byl slavný na zemi. 

 8 Hospodin přísahal svou pravicí, 
   svou mocnou paží přísahal: 
  Už nikdy nedám tvé obilí 
   tvým nepřátelům sníst; 
  už nikdy nevypijí cizinci 
   víno, s nímž ses tak namáhal. 

 9 Ženci budou jíst obilí 
   a chválit Hospodina, 
  česáči budou víno pít 
   na mých svatých nádvořích. 

 10 Projděte, projděte branami, 
   připravte cestu pro můj lid! 
  Budujte, budujte silnici, 
   vyberte kamení, 
    zvedněte korouhev pro národy! 

 11 Hle, Hospodin nechá provolat 
   do všech konců světa: 
             „Řekněte Dceři sionské – 
   hle, tvůj Spasitel už jde! 
  Hle, jeho odplata jde s ním, 
   jeho odměna ho předchází!“ 

 12 Tvé syny nazvou: Svatý lid, 
   Vykoupení Hospodinovi, 
  a tebe nazvou: Vyhledávané,
   Město, jež není opuštěné. 

Vinný lis národů

63 Kdo to přichází z Edomu,      
 z Bosry v rouchu rudě zbarveném?a 

  Kdo to v hávu svého majestátu 
   kráčí vpřed v ohromné síle své? 

  Já, který spravedlnost vyhlašuji, 
   já, mocný k vítězství! 

 2 Proč jsou tvé šaty rudé krví 
   jak roucho toho, kdo šlape lis? 

 3 Já sám jsem šlapal vinnou káď 
   a nikdo z národů se ke mně nepřidal. 
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  Ve svém hněvu jsem je pošlapal, 
   ve své prchlivosti rozdupal, 
  až mi jejich krev na šaty stříkala, 
   všechna má roucha jsou nasáklá. 

 4 V srdci jsem toužil po dni pomsty; 
   konečně přišlo mé léto odplaty. 

 5 Když jsem viděl, že není žádný pomocník, 
   zhrozil jsem se, že v nikom není opory. 
  Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, 
   vlastní prchlivostí jsem se posílil. 

 6 Ve svém hněvu jsem šlapal národy, 
   svou prchlivostí jsem je opojil, 
    jejich krev jsem nechal crčet na zemi. 

Jsou můj lid
 7 Hospodinovu lásku připomínat chci 
   a činy, za které chválu zaslouží – 
  za všechno, co pro nás Hospodin učinil, 
   za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, 
  za veliké slitování, které jim projevil, 
   za jeho velikou lásku k nim. 

 8 Prohlásil: „Vždyť jsou můj lid, 
   moji synové, ti mě nezradí,“ 
    a přinesl jim spasení. 

 9 Sám trpěl každým jejich trápením, 
   posílal svého anděla, aby je zachránil. 
  Ve své lásce a smilování je sám vykoupil, 
   zvedal a nosil je po všechny dávné dny. 

 10 Oni se ale bouřili 
   a jeho svatého Ducha trápili;a 
  a proto se jim v nepřítele obrátil 
   a sám bojoval proti nim. 

 11 Potom vzpomínali na dávné dny, 
   na Mojžíše a jeho lid: 
  Kde je Ten, který je vedl mořem 
   spolu s pastýřem svých stád? 
  Kde je Ten, který jim vložil do nitra 
   svého svatého Ducha; 
 12 který je vedl svou slavnou paží 
   po Mojžíšově pravici; 
  který před nimi vody rozdělil, 
   aby si získal jméno navěky; 

 13 který je vedl skrze hlubiny 
   bez klopýtnutí jak koně na pláni? 
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 14 Jako když dobytek schází do údolí, 
   tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. 
  Takto jsi doprovázel svůj lid, 
   abys své jméno proslavil. 

Ty jsi Otec náš
 15 Pohlédni z nebe, jen se podívej 
   z příbytku svatosti a slávy své: 
  Kde je tvá horlivost a síla tvá? 
   Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá!
 16 Vždyť ty jsi přece Otec náš; 
   i kdyby nás neznal Abraham 
    a Izrael se o nás nestaral, 
  ty, Hospodine, jsi Otec náš, 
   od věků máš jméno Vykupitel náš. 

 17 Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? 
   Zatvrdil jsi naše srdce, abychom tě nectili? 
  Vrať se už zpátky kvůli služebníkům svým, 
   kvůli kmenům svého dědictví! 

 18 Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, 
   než ji naši nepřátelé celou zdupali. 

 19 Jsme jako ti, kterým nevládneš už věky, 
   jako ti, kteří už tvé jméno nenosí. 

  Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, 
   aby se před tebou hory roztřásly! 

64 Jako když oheň zapálí roští     
 a vodu v hrnci uvaří, 

  tak ať tví nepřátelé tvé jméno poznají, 
   ať se před tebou třesou národy! 

 2 Jako když jsi konal své nečekané divy – 
   sestoupils a před tebou se hory roztřásly!

 3 Od věků nikdy nikdo neslyšel, 
   nikdo svým okem neviděl,
  že by nějaký Bůh kromě tebe 
   tak jednal s těmi, kdo čekají na něj. 

 4 Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, 
   kdo na tvých cestách myslí na tebe. 

  Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. 
   Můžeme snad být spaseni? 

 5 Všichni jsme jako někdo nečistý, 
   všechna naše spravedlnost 
    jak hadry té, jež krvácí.a 
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  Všichni vadneme jako list, 
   jako vichrem unášeni svými vinami. 

 6 Nikdo tvé jméno nevzývá, 
   nikdo se neprobouzí, po tobě nesahá, 
  když jsi před námi skryl svou tvář 
   a našim vinám nás vydal napospas.a 

 7 Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, 
   my hlína jsme a ty Tvůrce náš, 
    tvá ruka nás všechny uhnětla. 

 8 Nehněvej se, Hospodine, přespříliš, 
   nevzpomínej navěky na náš hřích. 
  Prosíme tě, už na nás pohlédni – 
   my všichni jsme tvůj lid! 

 9 Tvá svatá města jsou zpustošena, 
   ze Sionu je pustina, 
    Jeruzalém leží v sutinách. 

 10 V tom našem svatém a slavném chrámě 
   kdysi chválili tě naši otcové – 
  teď je z něj ale jen spáleniště, 
   vše, co nám bylo drahé, je zničené! 

 11 Budeš se přes to vše, Hospodine, držet zpět? 
   Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? 

Vyrovnám s nimi účty

65 Odpovídal jsem těm, kdo se neptali,     
 dal jsem se najít těm, kdo o mě nestáli. 

  Národu, který mé jméno nevzýval, 
   jsem říkal: „Jsem tu! Jsem tu!“b 
 2 Po celé dny jsem ruce vztahoval
   k lidu buřičů, 
  kteří chodí cestou nedobrou 
   za vlastní představou. 

 3 Ten lid mě stále dráždí tváří v tvář, 
   když obětují v zahradách, 
    kadidlo pálí na cihlách, 

 4 vysedávají při hrobkách, 
   kde v noci drží stráž 
  a jedí maso podsvinčat – 
   v jejich hrncích je hnusná polévka! 

 5 Přitom říkají: „Zůstaň tam a nechoď blíž, 
   neboť jsem svatější než ty!“ 
  Takoví mě dráždí jak v nose dým,
   jak oheň hořící celé dny. 
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 6 Hle, toto stojí psáno přede mnou: 
   Nebudu mlčet, ale odplatím, 
    vrchovatě naplním jejich klín – 
 7 za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, 
   praví Hospodin. 
  Protože na horách kadidlo obětovali, 
   protože mě uráželi na návrších, 
  za tehdejší skutky s nimi vyrovnám účty, 
   naplním jejich klín. 

8Toto praví Hospodin: 

  Jako když v hroznu najdou zdravé víno 
   a řeknou: „Nenič ho, 
    zbylo v něm něco dobrého,“ 
  tak i já naložím se svými služebníky: 
   Všechny je nezničím. 

 9 Z Jákobových beder vzbudím potomky, 
   z Judy vzejde ten, kdo mé hory obsadí; 
  moji vyvolení je obsadí, 
   moji služebníci v nich budou žít. 

 10 Můj lid – ti kdo mě hledají – 
   budou mít v Šáronu ovčí pastviny, 
    jejich skot odpočine v achorském údolí. 

 11 Ale vás, kdo jste Hospodina opustili, 
   vás, kdo jste zapomněli na horu mé svatosti, 
  vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, 
   vás, kdo jste Osudu číše plnili – 
 12 nuže, vás tedy odsoudím k meči, 
   všichni se skloníte a budete pobiti, 
  neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, 
   mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, 
  ale páchali jste, co je zlé v mých očích, 
   zvolili jste si, co se mi nelíbí. 

13Nuže, toto praví Panovník Hospodin: 

  Hle, moji služebníci budou jíst, 
   vy však budete hladoví. 
  Hle, moji služebníci budou pít, 
   vy však budete žízeň mít. 
  Hle, moji služebníci se budou veselit, 
   vy však budete zklamaní. 

 14 Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím, 
   vy však budete křičet bolestí,
    kvílet budete samou úzkostí. 
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 15 Své jméno zanecháte vyvoleným mým, 
   aby je používali pro kletby: 
             „Ať tě Panovník Hospodin zahubí!“ 
   Svým služebníkům však dá jméno jinačí. 

 16 Kdo bude na zemi dávat požehnání, 
   bude to činit při Bohu pravdy; 
  kdo bude na zemi přísahat, 
   při Bohu pravdy to udělá. 
  Minulá soužení budou zapomenuta, 
   ukryta budou před mýma očima. 

Nové stvoření
 17 Hle – já stvořím nové nebe
   a novou zem; 
  na minulé věci se zapomene, 
   nikdo už nebude o nich přemýšlet. 

 18 Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky
   z mého stvoření: 
  Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí 
   a jeho lid k radosti. 

 19 Sám budu šťastný z Jeruzaléma, 
   ze svého lidu se budu radovat – 
  vždyť už v něm nebude slyšet pláč, 
   křik se tam nebude už nikdy rozléhat! 

 20 Už nikdy tam nebude dítě,
   které by zemřelo po pár dnech,
  a nebude tam ani stařec, 
   který by nenaplnil svůj věk. 
  Ten, kdo zemře ve sto letech, 
   bude mladíkem, 
  a ten, kdo sta let nedosáhne, 
   bude za proklatce. 

 21 Budou si stavět domy a bydlet v nich, 
   sázet vinice a jejich plody jíst. 

 22 Nebudou stavět, aby bydleli jiní, 
   nebudou sázet, aby to jiní zhltali. 
  Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, 
   dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. 

 23 Už se nebudou marně dřít, 
   nebudou plodit děti do hrůzy; 
  jsou přece símě, kterému žehná Hospodin – 
   oni i jejich potomci! 

 24 Ještě než zavolají, já jim odpovím; 
   ještě než domluví, já je vyslyším. 
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 25 Vlk a beránek se budou spolu pást, 
   lev jako dobytče bude slámu žrát, 
    pokrmem hada bude prach. 
  Už žádná zloba, už žádná záhuba 
   nikde na celé mé svaté hoře, 
    praví Hospodin.a 

Sami si zvolili své cesty

66 Toto praví Hospodin: 

  Nebe je můj trůn, 
   zemi mám u nohou jako podnožku. 
  Kde mi to chcete stavět dům? 
   Kde má být místo, kde bych spočinul?b 
 2 Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, 
   a tak všechno vzniklo, praví Hospodin. 
  Všímám si ale ztrápených 
   a v duchu zkroušených, 
    kteří se chvějí před slovem mým. 

 3 Kdo poráží býka, zabíjí člověka, 
   kdo obětuje beránka, rdousí psa, 
  kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, 
   kdo pálí kadidlo, modlu uctívá!c 

  Oni si sami zvolili své cesty,
   ve svých ohavnostech si z duše libují, 

 4 a tak pro ně zvolím kruté zacházení, 
   přivedu na ně, čeho se strachují! 
  Volal jsem totiž, ale neodpovídali, 
   mluvil jsem, ale neposlouchali, 
  ale páchali, co je zlé v mých očích;
   zvolili si, co se mi nelíbí. 

 5 Slyšte slovo Hospodinovo, 
   vy, kdo se před jeho slovem chvějete: 
  Vaši bratři, kteří vás nenávidí, 
   kteří vás pro mé jméno zavrhli, 
  říkají: „Ať už se Hospodin oslaví, 
   ať vidíme to vaše veselí!“d 
    – Takoví se však hanby dočkají. 

 6 Z města je slyšet hluk! 
   Hlas je slyšet z chrámu! 
  Hlas Hospodinův, 
   který svým nepřátelům nese odplatu! 

I z a i á š  65

a25 Iza 11:6–9  b1 2.Sam 7:5; 1.Král 8:27  c3 srov. Iza 1:11–15  d5 Iza 5:18–19
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Rodící Jeruzalém
 7 Porodila dřív, než na ni přišly bolesti;
   dříve než zasténala, narodil se jí syn! 

 8 Kdo kdy slyšel co takového? 
   Kdo kdy viděl co podobného? 
  Vznikne snad země v jednom dni? 
   Narodí se národ v jeden okamžik? 
  Jakmile však Dcera sionská rodit začala, 
   hned svoje děti na svět přivedla! 

 9 Copak já, který otevírám lůno, 
   nepůsobím i porod? praví Hospodin. 
  Copak já, který vedu k porodu, 
   lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. 

 10 S Dcerou jeruzalémskou se veselte, 
   všichni, kdo ji milujete, jásejte! 
  Radujte se, radujte spolu s ní, 
   všichni, kdo jste nad ní truchlili! 

 11 Budete sát do sytosti z prsů její útěchy, 
   zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí! 

12Neboť toto praví Hospodin: 

  Hle – jako řekou zaplavím ji pokojem 
   a slávou národů jako rozvodněným potokem. 
  Budete se kojit v jejím náručí, 
   na jejím klíně budete laskáni. 

 13 Jako když matka své dítě konejší, 
   tak já vás potěším – 
    v Jeruzalémě dojdete útěchy. 

 14 Až to uvidíte, vaše srdce zajásá 
   a celí rozkvetete jako bylina. 
  Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, 
   na své nepřátele se však rozhněvá. 

Hospodin přichází
 15 Hle – Hospodin přichází s ohněm,
   jeho vozy jsou jako vichřice! 
  V zuřivosti vylije svůj hněv, 
   své hrozby v plamenech. 

 16 Hospodin se bude soudit ohněm, 
   svým mečem s každým člověkem; 
    Hospodin mnohé pobije. 

 17 Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahradya 
   po vzoru toho, kdo je vprostřed nich, 

I z a i á š  66

a17 Iza 1:29; 65:3
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  ti, kdo jedí maso prasat, krys a jiné havěti, 
   zahynou spolu s ním, praví Hospodin. 

18Já však známa jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shro-
máždil všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí! 19Vložím na ně 
znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu mezi národy – do Taršiše, Libyeb 
a Lydie, k těm slavným lučištníkům, do Tubalu a Řecka, ke vzdáleným 
ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli. 
Budou zvěstovat mou slávu mezi národy! 20Na koních, vozech a povozech, 
na mezcích a velbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze všech ná-
rodů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hos-
podin. Přivedou je tak, jako když synové Izraele přinášejí svůj dar do 
Hospodinova domu v čistých nádobách. 21A i z nich některé přijmu za 
kněží a levity, praví Hospodin. 

 22 Jako to nové nebe a nová zem, 
   které učiním,c 
  zůstanou přede mnou, praví Hospodin, 
   tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. 

 23 Od novoluní do novoluní, 
   od soboty do soboty 
  přicházet budou všichni lidé, 
   aby se mi klaněli, praví Hospodin. 

 24 Vyjdou a spatří mrtvoly 
   těch, kdo se proti mně vzbouřili. 
  Jejich červ totiž nehyne 
   a jejich oheň nehasne – 
    všem lidem budou k výstraze!

I z a i á š  66

a18 podle LXX, Tg (znám v MT chybí)  b19 podle LXX (MT: Pul); hebr. označení 
Libye je Put  c22 Iza 65:17



jeremiáš

sou d n a d j e ru z a l é m e m

Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v Anatotu v kraji Ben- 
  jamín. 2Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, 

dostal slovo Hospodinovo 3a to pokračovalo během vlády judského krále 
Joakima, syna Jošiášova, a až do konce jedenáctého roku judského krále Cid-
kiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci.a

Co vidíš?
4Dostal jsem slovo Hospodinovo: 

 5 „Než jsem tě zformoval v matčině lůně, 
   znal jsem tě.
  Ještě než jsi přišel na svět, 
   posvětil jsem tě;
  národům učinil jsem tě prorokem.“

6„Ach ne, Hospodine, Pane můj,“ zvolal jsem. „Neumím přece mluvit! 
Jsem ještě dítě!“ 

7„Neříkej, že jsi ještě dítě,“ odpověděl mi Hospodin, „ale jdi, kamkoli tě 
pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. 8Neboj se jich – vždyť já jsem s tebou, abych 
tě vysvobozoval, praví Hospodin.“ 9Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se 
mých úst a řekl mi: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. 10Pohleď, dnes tě 
ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a podvracel, ničil 
a bořil a abys budoval a sázel.“ 

11Dostal jsem slovo Hospodinovo: „Co vidíš, Jeremiáši?“ 
„Vidím prut mandloně,“ odpověděl jsem. 
12„Vidíš dobře,“ řekl mi Hospodin, „neboť já bdím nad svým slovem, 

abych je vykonal.“b

13Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: „Co vidíš?“ 
„Vidím vroucí kotel,“ odpověděl jsem, „jak se naklání od severu.“ 
14„Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země,“ řekl mi Hospo-

din. 15„Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. 

  Přijdou a postaví své trůny 
   proti branám Jeruzaléma; 
  obklíčí dokola jeho hradby 
   i všechna judská města. 
 16 Odsoudím je za všechno jejich zlo, 
   za to, že mě opustili, 

a3 tj. od r. 627 do srpna 586 př. n. l. (2.Král 22–25; 2.Let 34–36)  b12 hebr. šóked 
(„bdím“) zní jako šoked („mandloň“)
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  za to, že cizím bohům pálili kadidlo
   a dílu svých rukou se klaněli. 

17Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs 
se jich, nebo tě před nimi zděsím. 18Hle, dnes jsem tě učinil opevněným 
městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi – 
proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. 19Budou 
proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych tě 
vysvobozoval, praví Hospodin.“

Nevěrný lid

2 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Jdi a volej, ať to Jeruzalém slyší – 
Tak praví Hospodin:

  Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná,
   jak jsi milovala jako nevěsta,
  jak jsi mě následovala pouští,
   v tom nehostinném kraji.
 3 Izrael býval Hospodinu svatý, 
   byl prvotinou jeho úrody;
  všichni, kdo jej hltali, bývali potrestáni
   a přišlo na ně neštěstí, praví Hospodin.“

4Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova 
domu! 5Tak praví Hospodin:

             „Co na mně vaši otcové našli špatného,
   že ode mě odešli tak daleko?
  Marnost následovali 
   a marností se stali.a

 6 Už se neptali: ‚Kde je Hospodin,
   který nás vyvedl z Egypta,
  který nás provázel na poušti 
   zemí pustou a plnou jam,
  zemí sucha a stínu smrti,
   zemí, kterou se nechodí, 
    kde není ani živáčka?‘

 7 Vedl jsem vás do země krásné jako sad,
   abyste požívali dary, které plodila.
  Vy jste však přišli a zprznili mou zemi, 
   zohavili jste mé dědictví!
 8 Ani kněží se neptali: 
                 ‚Kde je Hospodin?‘
  Znalci Zákona mě neznali,
   pastýři lidu mě zradili, 
  proroci prorokovali při Baalovi,
   následovali nesmysly.

Je r e m i á š  1

a5 2.Král 17:15
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 9 Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin,
   a ještě i vaše vnuky obviním.
 10 Jeďte se podívat na středomořské ostrovy,
   pošlete někoho k beduínům na poušti; 
  dobře se podívejte a zvažte to: 
   Kdy se co takového stalo?
 11 Vyměnil nějaký národ své bohy,
   i když to žádní bozi nebyli?
  Můj lid ale svou Slávu vyměnil
   za nesmysly!

 12 Zděste se, nebesa, otřásejte se
   hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin.
 13 Můj lid totiž spáchal dvojí zlo:
   Opustili mne, pramen živých vod,
  a vykopali si své rozpukané nádrže,
   ze kterých voda vyteče. 

 14 Copak je Izrael otrok?
   Copak se narodil jako čeledín?
    Proč se tedy stal kořistí?
 15 Vrčeli a řvali nad ním lvi;
   jeho zem zpustošili, města spálili, 
    takže v nich nikdo nebydlí.
 16 Z Memfisu a Dafné přišli muži,
   kteří ti lebku rozbili.

 17 Copak si za to nemůžeš sama?
   Opustilas Hospodina, svého Boha,
    tenkrát, když s tebou putoval.
 18 Co z toho máš, chodit do Egypta – 
   aby ses vody z Nilua napila?
  Co z toho máš, do Asýrie cestovat – 
   aby ses napila z řeky Eufrat?
 19 Za vyučenou ti dá špatnost tvá, 
   tvé odvrácení tě vytrestá.
  Poznáš a uvidíš, jak zle a trpce chutná,
   žes opustila Hospodina, svého Boha,
  a bázeň přede mnou jsi ztratila, 
   praví Hospodin, Pán zástupů.

 20 Své jho jsi už dávno rozlámala, 
   své postroje jsi strhala:
                      ‚Nebudu sloužit!‘ říkalas.
  Na kdejakém vyšším návrší
   a pod kdejakým stromem košatým
    se ale válíš jako nevěstka.

Je r e m i á š  2

a18 dosl. Šíchoru (jedno z ramen nilské delty)
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 21 Já jsem tě sázel jako výbornou révu 
   z nejušlechtilejších sazenic.
  Jak ses mi mohla takhle zvrhnout 
   v plané křoví, jež mi nepatří?a

 22 I kdyby ses mýdlem vydrhla 
   a louhu přidala sebevíc,
  skvrna tvé viny přede mnou zůstává, 
   praví Panovník Hospodin.

 23 Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny,
   nechodila jsem za baaly.‘
  Jen se podívej, cos prováděla v Údolí,b

   nad tím, cos páchala, se zamysli!
  Jsi velbloudice pádící svými cestami,
   24divoká oslice, zvyklá na poušti. 
  Jakmile lačně zavětříš, 
   kdo zadrží tvůj chtíč? 
  Kdokoli po ní v čas říje zatouží, 
   najde ji snadno, bez námahy.
 25 Dej pozor, ať si neuchodíš nohy 
   a ať se žízní neumoříš.
  ‚Ne ne,‘ odpovídáš, ‚marné řeči!
   Miluji cizí a půjdu za nimi!‘

 26 Jako má hanbu přistižený zloděj,
   tak je hanebný celý dům Izraele 
  se svými králi a velmoži 
   i s kněžími a proroky.
 27 Dřevo oslovují: ‚Otče náš,‘ 
   kameni říkají: ‚Jsi má rodička.‘
  Ukazují mi záda, a ne tvář,
   jakmile je však stihne bída,
    volají: ‚Přijď a zachraň nás!‘
 28 Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil?
   Jen ať tě přijdou z tvé bídy zachránit!
  Máš přece tolik bohů, Judo – 
   jednoho boha na každé město!

 29 Z čeho mě chcete obvinit? 
   Všichni jste mě zradili, praví Hospodin.
 30 Nadarmo jsem bil váš lid, 
   nedal se poučit. 
  Své proroky jste mečem hubili 
   jako nenasytní lvi.“

Je r e m i á š  2

a21 Iza 5:1–7  b23 míněno údolí Ben-hinom (viz 2.Král 23:10; Jer 7:31–32)
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31Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin:

              „Jsem snad Izraeli pouští? 
   Zemí temnoty?
  Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! 
   Chodit za tebou? Už nikdy!‘
 32 Zapomene snad dívka na svůj šperk? 
   Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě?
  Můj lid však na mě zapomněl – 
   kolik už je to let?

 33 Jak jsi šikovná v honbě za milováním!
   I nejhorší coury teď můžeš poučit.
 34 Roucho máš potřísněné krví ubohých,
   ne přistižených lupičů, ale nevinných.
  A při tom všem 35ještě říkáš: 
                 ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!‘
  Nuže, budu tě soudit za tvá slova, 
   prý: ‚Já jsem nehřešila.‘

 36 Proč stále někam chodíš 
   a stále měníš směr?
  Jako ses zklamala v Asýrii,a 
   zklameš se Egyptem.
 37 I odtud odejdeš s hlavou v dlaních.
   Hospodin zavrhl ty tvé opory, 
    žádnou pomoc u nich nenajdeš.“

3 „Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za 
jiného. Copak se k ní může zase vrátit? Tím by se země hrozně po-

skvrnila!b Tys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?“ praví 
Hospodin.

 2 „Jen se rozhlédni kolem dokola: 
   Na kterém holém vršku ses neválela?
  Čekalas na milence někde u cesty, 
   jako beduín vysedává na poušti.
  Svým smilstvem a svou zkažeností 
   jsi poskvrnila zemi!
 3 Když potom přestal padat liják
   a nepřišel ani jarní déšť,
  byla jsi zatvrzelá jako coura,
   odmítala ses zastydět.
 4 A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, 
   od mládí jsi mě provázel!
 5 Snad se nebudeš hněvat věčně? 
   Zůstaneš navždy rozzloben?‘

Je r e m i á š  3

a36 2.Let 28:16–21  b1 Deut 24:1–4
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  Takto mluvíš, a přitom hle – 
   pácháš zlo, jak jen dovedeš!“

Vraťte se
6Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: „Vidíš, co provádí ta poběhlice 

Izrael? Tahá se na kdejaký vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby 
tam smilnila. 7Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale 
nevrátila se. 

Viděla to její sestra, zrádkyně Juda. 8Viděla,a že jsem tu poběhlici Izrael 
kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal jí rozlukový list. Její sestra, 
ta zrádkyně Juda, se toho ale nelekla a odešla smilnit i ona. 9Svým lehko-
vážným smilstvem poskvrnila zem, když cizoložila s kamením a dřevem. 
10Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila 
celým srdcem – pouze falešně, praví Hospodin.“

11Hospodin mi řekl: „I ta poběhlice Izrael vypadá nevinně vedle Judy, té 
zrádkyně. 12Jdi a volej tato slova směrem na sever: 

  Izraeli, ty poběhlice, vrať se, praví Hospodin; 
   nebudu už na vás hledět s nevolí. 
  Jsem přece milosrdný, praví Hospodin, 
   a nehněvám se navěky. 
 13 Jen uznej, že ses provinila,
   žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná,
  že jsi stále jen za cizími běhala
   pod kdejaký strom košatý, 
  mě jsi však neposlouchala, 
   praví Hospodin.

14Vraťte se, můj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť já jsem vaším 
manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás 
na Sion. 15Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře 
a rozumně. 16A tehdy, až se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, praví 
Hospodin, v těch dnech už nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy 
smlouvy. Ani na mysl už nepřijde, nikdo si na ni nevzpomene; nikomu 
nebude chybět a nebude se znovu vyrábět. 17V ten čas nazvou Jeruzalém 
Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet všechny národy – k Hos-
podinovu jménu v Jeruzalémě. Už se nebudou řídit svým zarputilým 
a zlým srdcem. 18V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se 
společně ze země na severu do země, kterou jsem dal za dědictví vašim 
otcům.

19Říkal jsem si: Jak rád bych tě počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu 
krásnou zemi, nejcennější skvost mezi národy! Říkal jsem si, že mě budeš 
nazývat ‚Otče‘ a neodvrátíš se ode mě. 20Vy jste mi ale, dome Izraele, byli 
nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin.“ 

 21 Na holých vrších je slyšet křik – 
   synové Izraele s pláčem žadoní, 

Je r e m i á š  3

a8 podle Syr a někt. rukopisů LXX (MT: viděl jsem)
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  protože svou cestu zkřivili 
   a na Hospodina, svého Boha, nedbali. 

 22 „Vraťte se, mé odvrácené děti, 
   já vaše odvrácení uzdravím.“a

  Hle – jdeme k tobě, už jsme tu!
   Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! 
 23 Ano, ten povyk na výšinách 
   i horách je pouhý klam.
  Ano, v Hospodinu, našem Bohu, 
   je pro Izrael záchrana!

 24 Co těžce vydobyli naši otcové, 
   to nám „Hanba“b hltala už od mládí. 
  Přišli jsme o jejich ovce i dobytek
   stejně jako o syny a o dcery. 
 25 Proto teď uléháme v hanbě 
   a potupou jsme přikryti. 
  Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili 
   jak my, tak naši otcové, 
  od mládí až do dnešního dne 
   a Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali.

4   „Kéž by ses, Izraeli, vrátil, praví Hospodin, 
   kéž by ses ke mně navrátil! 

  Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí
   a víc už nebloudil! 
 2 Kéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti 
   přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!‘ 
  Pak by si jeho jménem žehnaly národy 
   a jím se chlubily.“ 

3Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma: 

             „Zorejte zemi ležící ladem
   a nesejte už do trní.c 
 4 Pro Hospodina se obřežte, 
   obřežte svá srdce,d 
    lide judský a obyvatelé jeruzalémští, 
  ať můj hněv nevyšlehne plamenem, 
   ať se nerozpálí vašimi zločiny,
    takže by nešel uhasit.“

Zkáza od severu
 5 „Oznamte to v Judsku, 
   rozhlaste v Jeruzalémě, 

Je r e m i á š  4

a22 Oze 14:5  b24 míněn Baal (Jer 11:13)  c3 Oze 10:12  d4 Deut 10:16; 30:6
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  po celé zemi ať troubí polnice, 
   volejte ze všech sil a říkejte: 
              ‚Shromážděte se! 
   Prchněme do opevněných měst!‘ 
 6 Na Sion namiřte korouhev: 
   Rychle do bezpečí! Nestůjte! 
  Od severu totiž přivádím neštěstí, 
   strašné ničení. 

 7 Lev vyskočil ze své houštiny, 
   hubitel národů vyrazil. 
  Vydal se ze své domoviny, 
   aby tvou zemi zpustošil. 
  Z tvých měst zbudou pouhé trosky, 
   v nichž nikdo nebydlí. 
 8 Proto se oblečte pytlem, 
   naříkejte a truchlete: 
              ‚Hospodinův planoucí hněv 
   nás nemine!‘
 9 Toho dne, praví Hospodin, 
   se zhroutí král i velmoži; 
  kněží budou tehdy zděšeni 
   a proroci hrůzou oněmí.“

10„Ach ne, Hospodine, Pane můj!“ zvolal jsem. „Jak jsi mohl tento lid a Je-
ruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,‘ a přitom nám na hrdlo sahá 
meč!“

11V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: „Od holých vrchů na 
poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby čis-
til – 12na to je příliš silný. Přichází ode mě. To já teď nad nimi vynesu roz-
sudek.“

 13 Už se žene jako mraky, 
   jeho vozy jako vichřice, 
  koně rychlejší než orli – 
   běda, je s námi konec!

 14 „Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, 
   a budeš zachráněn. 
  Jak dlouho ještě budeš
   přemýšlet zvráceně? 
 15 Hlasatel z Danu už je slyšet, 
   z pohoří Efraim jde zlá zvěst. 
 16 Oznamte národům: ‚Už jsou tu!‘ 
   Ohlaste Jeruzalému: 
              ‚Zdaleka tě přišli oblehnout,
   proti judským městům se rozkřiknou!‘ 
 17 Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, 
   neboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. 
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 18 To ty tvé způsoby a tvé skutky
   ti to zavinily. 
  To je tvé neštěstí, ano tak trpké, 
   zasáhne tě přímo do srdce!“

 19 Bolí, bolí mě to v břiše! 
   Bolestí svíjím se!
  Srdce mám sevřené, 
   mé srdce se chvěje – 
    nemohu zůstat mlčet! 
  Slyšíš, má duše, hlas polnice? 
   Troubí na poplach, do boje!
 20 Pohromu stíhá pohroma,
   celá země je zničena. 
  Má vlast je náhle v sutinách, 
   můj domov je ten tam.
 21 Jak dlouho uvidím válečné prapory?
   Jak dlouho uslyším troubit polnici?

 22 „Můj lid se musel zbláznit – 
   už mě neznají. 
  Jsou jako hloupé děti – 
   rozum nemají. 
  Ve zlu jsou velmi šikovní,
   konat dobro však neumí.“

 23 Viděl jsem zemi – hle, pustá a prázdná,a

   vzhlédl jsem k nebi – bylo bez světla.
 24 Viděl jsem hory – celé se chvěly,
   otřásaly se všechny pahorky.
 25 Viděl jsem a hle – nikde ani člověk
   a všichni ptáci zmizeli.
 26 Viděl jsem – a hle, sad se stal pouští,
   všechna města padla před Hospodinem,
    když vzplanul jeho hněv!

27Tak praví Hospodin:

             „Z celé země zbudou sutiny, 
   i když ji zcela nezničím.
 28 A proto bude země truchlit 
   i nebe nahoře se do tmy zahalí;
  co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky,
   co jsem rozhodl, to nezměním.“

 29 Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce,
   každé město se dalo na útěk.
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  Do houští lezli, na skály šplhali,
   každé město je opuštěné,
    nezůstal ani človíček.

 30 Co si však, nebožačko, počneš ty?
   Vezmeš si šarlatové šaty? 
  Zlatými šperky se ozdobíš?
   Budeš si řasenkou líčit oči? 
    Zbytečné krášlení!
  Tví milenci tebou pohrdají, 
   chystají se tě zavraždit!

 31 Slyším křik jakoby ženy v bolestech, 
   jako když matka rodí poprvé – 
  křik sténající Dcery sionské, 
   jež vzpíná ruce: „Běda mi!
    Život mě opouští před vrahy!“

Jak ti mohu odpustit?

5     „Projděte jeruzalémské ulice, 
   dívejte se a pátrejte, 

    prohledejte jeho tržiště. 
  Najdete-li někoho, kdo dbá na právo 
   a usiluje o věrnost, 
    pak Jeruzalému prominu. 
 2 I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,‘ 
   stejně přísahají křivě!“

 3 Ty ale, Hospodine, přece jistě
   očima pátráš po věrnosti. 
  Bil jsi je, ale necítili bolest, 
   hubils je, ale nedali se poučit. 
  Tváře zatvrdili víc než kámen, 
   vrátit se odmítli. 
 4 Řekl jsem si: Jsou to jen chudáci; 
   chovají se jako blázni, 
  protože Hospodinovu cestu neznají, 
   nevědí, co jejich Bůh nařídil. 
 5 Půjdu raději za mocnými 
   a s nimi promluvím; 
  ti přece Hospodinovu cestu znají, 
   ti vědí, co jejich Bůh nařídil. 
  Jenže ti také jeden jako druhý 
   své jho rozlámali, 
   postroje ze sebe strhali.a 
 6 Proto se na ně z lesa vrhne lev, 
   vlk z pustiny je rozsápe, 
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  leopard bude číhat u jejich měst 
   a roztrhá každého, kdo vyjde ven. 
  Už bylo příliš jejich vzpour, 
   jejich nevěry už bylo dost!

 7 „Jak ti to mohu odpustit? 
   Tví synové mě opustili 
    a přísahají skrze nebohy.a 
  Jen co jsem je nasytil, 
   odešli cizoložit, 
    houfem se valí do domu nevěstky. 
 8 Hřebci jedni vykrmení a vilní, 
   po manželce bližního všichni řehtají. 
 9 Copak je mohu nechat bez trestu? 
   praví Hospodin. 
  Copak je nemám stihnout pomstou, 
   když je ten národ takový?

 10 Projděte jejich vinice a pustošte, 
   ale nezničte je úplně. 
  Odstraňte jejich výhonky, 
   protože nejsou Hospodinovy. 
 11 Proradně mě totiž zradili – 
   jak dům Izraele, tak dům Judy, 
    praví Hospodin.“ 

 12 Popírali Hospodina 
   se slovy: „To není on! 
  Na nás nepřijde žádná bída, 
   nepocítíme meč ani hladomor. 
 13 Proroci jen tak do větru žvaní, 
   nemají žádné poselství – 
    ať se to stane jim samotným!“ 

14Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: 

             „Protože říkají takové věci, 
   hle, já ti dám do úst slova jako oheň, 
    jenž spálí jako dříví tento lid. 
 15 Hle, dome Izraele, přivedu na vás 
   národ zdaleka, praví Hospodin. 
  Národ prastarý je to, národ odvěký, 
   národ, jehož jazyk neznáš, 
    a nerozumíš, co říkají. 
 16 Samí udatní hrdinové,
   jejich toulec zeje jako hrob. 
 17 Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb, 
   pohltí tvé syny i tvé dcery, 
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  pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, 
   pohltí tvou révu i tvé fíkoví. 
  Mečem dobude tvá opevněná města, 
   na která ses tak spoléhal.

18Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. 19Až se budou 
ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?‘ odpovíš jim: ‚Pro-
tože jste mě opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete 
v jiné zemi sloužit cizákům.‘

 20 Oznamte to v domě Jákobově, 
   v Judsku to rozhlaste: 
 21 Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, 
   kteří mají oči, ale nevidí, 
    mají uši, ale neslyší!a 
 22 Neměli byste mě mít v úctě? praví Hospodin. 
   Neměli byste se přede mnou chvět? 
  Moři jsem pískem vytyčil hranice 
   nepřekročitelným, věčným zákonem. 
  Bouří se moře, ale nic nezmůže, 
   vlny burácejí, ale nevylijí se. 
 23 Tento lid má však srdce odbojné a zpupné; 
   odvrátili se a odešli. 
 24 Ani je nenapadlo říci: 
                 ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě!
  On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, 
   zachovává nám týdny určené pro sklizeň.‘ 
 25 Vaše viny to ale pokazily, 
   vaše hříchy vás těch darů zbavily! 

 26 V mém lidu se najdou zločinci, 
   číhají schovaní jako ptáčníci, 
    nastražili past, aby lidi lovili. 
 27 Jako je plno ptáků v kleci, 
   tak jsou jejich domy plné lsti. 
  Takhle dosáhli moci a bohatství, 
   28vypasení jsou a otylí. 
  Předhánějí se svými zločiny, 
   o spravedlnost nestojí, 
  práva sirotků neprosazují, 
   nehájí chudé v jejich při. 
 29 Copak je mohu nechat bez trestu? 
   praví Hospodin. 
  Copak je nemám stihnout pomstou, 
   když je ten národ takový? 

 30 Co se to v téhle zemi děje? 
   Hrůza! Děs! 
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 31 Proroci prorokují lživě, 
   kněží vládnou na vlastní pěst 
  a můj lid to takhle miluje! 
   Co si však počnete nakonec?“

Varování Jeruzalému

6     „Synové Benjamínovi, prchněte, 
   z Jeruzaléma utečte! 

  V Tekoji na roh zatrubte, 
   dejte znamení nad Bet-keremem: 
  Od severu se blíží neštěstí, 
   strašné ničení! 

 2 Ta přelíbezná pastvina, 
   Dcera sionská, bude zničena. 
 3 Přitáhnou k ní pastýři se svými stády, 
   postaví své stany kolem ní 
    a každý spase, na co natrefí. 

 4 ‚Připravte se k boji proti ní! 
   Zaútočíme o poledni!‘ 
  ‚Běda, den už se nachýlil, 
   večer už vrhá dlouhý stín.‘ 
 5 ‚Zaútočíme tedy v noci! 
   Zboříme jejich pevnosti!‘“

6Tak praví Hospodin zástupů: 

             „Kácejte les, 
   proti Jeruzalému násep navršte! 
  To je to město, které čeká trest – 
   je naplněné útlakem! 
 7 Jako ze studny tryská voda, 
   tak z toho města tryská zloba. 
  Útlak a zhouba se v něm rozléhá, 
   jeho bolesti a rány mám stále před očima. 
 8 Jeruzaléme, nech se napravit, 
   jinak se od tebe odvrátím; 
  jinak tě obrátím v sutiny, 
   v zemi, jež není k bydlení.“

9Tak praví Hospodin zástupů: 

             „Proberte pozůstatek Izraele, 
   jako když se paběrkuje vinice. 
  Znovu prohrábni její ratolesti, 
   jako když vinař sbírá hrozny.“
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 10 S kým ale mohu mluvit, 
   koho varovat, aby slyšeli? 
  Hle, mají neobřezané uši, 
   vůbec neposlouchají! 
  Hle, Hospodinovo slovo je uráží, 
   nelíbí se jim!
 11 Jsem plný Hospodinova hněvu, 
   zadržovat už ho nemohu.

              „Vylij ho tedy na děti v ulicích 
   i tam, kde se baví mládenci. 
  Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, 
   ba i starci, kteří dožili své dny. 
 12 Jejich domy pak připadnou jiným 
   spolu s poli a ženami, 
  až vztáhnu ruku na všechny, 
   kdo žijí v této zemi, praví Hospodin. 

 13 Vždyť od nejmenších až po největší 
   každý jen hledá mrzký zisk; 
  od proroků až po kněží 
   každý jen podvádí. 
 14 Můj těžce poraněný lid 
   léčí ledabylými slovy: 
              ‚Klid, jen klid‘ – 
   jenže klid není!a 
 15 Copak se za své ohavnosti nestydí? 
   Ne, oni stud vůbec neznají, 
    ani se nezačervenají. 
  Proto padnou mezi padlými, 
   zhroutí se v čas zúčtování,
    praví Hospodin.“

16Tak praví Hospodin: 

             „Zastavte se na cestách, rozhlédněte se,
   ptejte se po stezkách pradávných: 
  Kde je ta dobrá cesta? Po ní jděte 
   a vaše duše najdou odpočinutí. 
    Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!‘ 
 17 Ustanovil jsem nad vámi strážné: 
   Dávejte pozor na zvuk polnice. 
    Vy jste však řekli: ‚Nechceme!‘
 18 Proto, národy, slyšte
   a buďte svědkové
    toho, co se jim stane. 
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 19 Slyš, země: 
   Hle, přivádím na tento lid neštěstí, 
    ovoce toho, jak smýšleli, 
  neboť má slova neposlouchali 
   a můj Zákon zavrhli. 
 20 K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, 
   k čemu vonný puškvorec z dálné ciziny? 
  Nemohu přijmout vaše zápaly, 
   vaše oběti se mi nelíbí!“

21Nuže, tak praví Hospodin: 

             „Hle, kladu tomuto lidu překážky, 
   o které klopýtnou rodiče i děti, 
    zahynou přátelé i sousedi.“

22Tak praví Hospodin: 

             „Hle, ze země na severu vojsko přichází, 
   od konců světa zvedá se národ mohutný! 
 23 Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, 
   jsou krutí a soucit neznají, 
  burácejí jak mořské vlny,
   ženou se na koních. 
  Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,
   Dcero sionská, proti tobě!“

 24 Jakmile jsme o nich slyšeli, 
   ruce nám ochably. 
  Jsme přemoženi úzkostí, 
   jako když na rodičku přijdou bolesti. 
 25 Nevycházejte na pole!
   Na cestu nevyrážejte! 
  Nepřítel třímá meč! 
   Hrůza všude kolem! 
 26 Můj lide, obleč se pytlem, 
   svíjej se v popelu, 
  naříkej jako nad jedináčkem 
   v nejtrpčím smutku – 
  vždyť na nás táhne zhoubce
   a v okamžiku bude tu!

 27 „Učinil jsem tě ve svém lidu prubířem,
   abys ho zkoumal a vyzkoušel, 
    abys prověřil ryzost jejich cest. 
 28 Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, 
   jako by byli z bronzu nebo železa; 
  pomlouvají, kudy chodí, 
   všichni jsou zvrhlost sama. 
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 29 Měchy dmýchají naplno, 
   oheň už pohltil všechno olovo, 
  to přetavování však bylo nadarmo; 
   zlo se nevyčistilo. 
 30 Odpad po stříbru – tak se jmenují, 
   protože Hospodin je odhodil.“

Kázání v chrámě

7 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: 2„Postav se do brány Hos-
podinova chrámu a volej tam tato slova: 

Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z Judy, kteří se těmito branami při-
cházíte klanět Hospodinu! 3Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: 
Napravte své cesty a své jednání, a já vás tu nechám žít. 4Přestaňte spo-
léhat na klamné řeči – prý: ‚Hospodinův chrám, Hospodinův chrám, 
Hospodinův chrám!‘ 5Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání – 
pokud se mezi sebou budete řídit právem, 6pokud přestanete vykořisťovat 
přistěhovalce, sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat 
nevinnou krev a nebudete už k vlastní škodě následovat cizí bohy – 7pak 
vás tu nechám žít, v té zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků až na 
věky.

8Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! 9Copak 
můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, ná-
sledovat cizí neznámé bohy 10a pak si přijít stoupnout přede mě v tomto 
domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni‘? To abyste 
mohli páchat všechny ty ohavnosti? 11To se podle vás tento dům, který 
se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže já to dobře vidím, 
praví Hospodin. 12Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal 
přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti svého 
lidu Izraele udělal!a

13Zatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin, já jsem k vám 
mluvil. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Volal 
jsem vás, ale vy jste neodpovídali. 14S tímto domem, který se nazývá mým 
jménem a na který se spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vám i va-
šim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se Šílem. 15Vás pak od sebe 
zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé pokolení Efraim!“b

Falešné náboženství
16„Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ně prosby a modlitby. Nenalé-

hej na mě, já tě nevyslyším. 17Copak sám nevidíš, co páchají v judských 
městech a na jeruzalémských ulicích? 18Děti sbírají dříví, otcové zapalují 
oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes.c Také přinášejí 
úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. 19Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. 
Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“

20Nuže, tak praví Panovník Hospodin: „Hle, na toto místo se vylije můj 
rozhořčený hněv – na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. 
Vzplane a už nezhasne!“ 
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21Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Jen si hromaďte zápaly 

k obětem, jen si to maso snězte! 22Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl 
z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech 
a obětech, 23ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte mě, a budu vaším 
Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám 
přikázal, a povede se vám dobře.‘a 24Oni však neposlouchali, vůbec nevní-
mali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, 
a ne tvář. 25Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, až dodneška jsem jim 
dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. 26Oni 
mě ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř 
než jejich otcové. 

27I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou tě poslouchat. I když na 
ně budeš volat, neodpovědí ti. 28Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který nepo-
slouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, 
v ústech ji nemají.‘

 29 Ostříhej se a zahoď vlasy, 
   na holých návrších zpívej žalozpěv. 
  Hospodin zavrhl a opustil pokolení, 
   které vzbudilo jeho hněv.“

Údolí vraždění
30„Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který 

se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili. 
31Vystavěli také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní 
syny a dcery v ohnib – to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na 
mysl! 

32A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu už nebude říkat 
Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v Tofetu se bude pohřbívat, 
až už nebude ani kam. 33Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci 
i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. 34V judských městech a na jeruza-
lémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas že-
nicha a nevěsty, neboť z této země zbudou sutiny.“

8 „V ten čas, praví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů 
a jejich velmožů, kosti kněží a proroků i kosti jeruzalémských občanů. 

2Vystaví je slunci, měsíci a celému tomu nebeskému zástupu, který tak 
milovali a kterému sloužili, který následovali, se kterým se radili a kte-
rému se klaněli. Nikdo je neposbírá, nikdo je nepohřbí, zůstanou ležet 
jako hnůj na zemi. 3A kamkoli zaženu tu hrstku pozůstalých z toho zlého 
pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospo-
din zástupů.“

Zúčtuji s nimi
4„Řekni jim – Tak praví Hospodin: 

  Když někdo padne, copak už nevstane? 
   Když se odvrátí, nevrátí se zpět? 

Je r e m i á š  8
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 5 Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? 
   Proč se Jeruzalém stále odvrací? 
  Drží se lži, 
   vrátit se nechtějí. 
 6 Pozorně jsem naslouchal, 
   ale nikdo se o tom nezmínil. 
  Nikdo nelituje, co zlého spáchal, 
   neříká: ‚Co jsem to učinil?‘ 
  Každý se řítí střemhlav dál 
   jako kůň, když se žene do bitvy. 

 7 I ten čáp na nebi zná svá období, 
   hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, 
    kdy se mají stěhovat. 
  Můj lid ale netuší, 
   neví, co Hospodin nařídil. 

 8 Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, 
   my máme Zákon Hospodinův‘? 
  Jen se podívejte, jak ho komolí
   lživé pero učenců! 
 9 Ti mudrci tedy budou zahanbeni 
   a zachváceni děsem. 
  Hle, Hospodinovo slovo zavrhli – 
   to si snad počínali moudře?

 10 Proto dám jejich ženy jiným 
   a jejich pole uchvatitelům. 
  Vždyť od nejmenších až po největší 
   každý jen hledá mrzký zisk, 
  od proroků až po kněží 
   každý jen podvádí. 
 11 Můj těžce poraněný lid 
   léčí ledabylými slovy: 
              ‚Klid, jen klid‘ – 
   jenže klid není!a 
 12 Copak se za své ohavnosti nestydí? 
   Ne, oni stud vůbec neznají, 
    ani se nezačervenají. 
  Proto padnou mezi padlými, 
   zhroutí se, až s nimi zúčtuji,
    praví Hospodin. 

 13 Nadobro je sklidím, praví Hospodin; 
   nezbude ani hrozen na vinici, 
  na stromech ani fík, 
   jen zvadlé listí. 

Je r e m i á š  8
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  Čímkoli jsem je obdařil, 
   to ztratí.“

 14 Na co tu ještě sedíme? 
   Shromážděte se! 
  Prchněme do opevněných měst, 
   ať tam zemřeme! 
  Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti, 
   jedovatou vodu nám dal pít, 
    neboť jsme proti němu zhřešili. 
 15 Vyhlížíme klid, 
   a nic dobrého není; 
  čekáme čas uzdravení, 
   a hle – zděšení! 
 16 Od Danu už je slyšet frkot koní, 
   ržáním hřebců se chvěje celá zem. 
  Přitáhnou a pohltí zem i všechno na ní, 
   města i s obyvateli!

 17 „Hle, posílám na vás jedovaté hady, 
   zmije, na které zaříkání neplatí, 
    a uštknou vás, praví Hospodin.“

Prorokův nářek
 18 Můj žal se nedá utišit, 
   mé srdce puká bolestí! 
 19 Slyš – můj lid o pomoc křičí
   z daleké ciziny: 
  Copak na Sionu není Hospodin? 
   Copak tam jeho král není?

             „Proč mě uráželi svými modlami, 
   těmi cizími marnostmi?“

 20 Minuly žně, léto je pryč, 
   a my jsme zachráněni nebyli. 

 21 Zranění mého lidu zraňuje i mě, 
   truchlím, jsem hrůzou přemožen. 
 22 Copak už není balzám v Gileádu? 
   Což tam lékaře nemají? 
  Tak proč se rána mého lidu
   nemůže zacelit? 

 23 Kéž by má hlava byla studnicí 
   a mé oči slzí prameny, 
  abych oplakával dnem i nocí 
   ty, kdo v mém lidu zhynuli!

Je r e m i á š  8
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9 Kéž bych měl někde na poušti 
   místo, kam se poutník uchýlí,

  abych mohl opustit svůj lid 
   a odejít od nich pryč;
  vždyť jsou to samí cizoložníci, 
   je to shromáždění nevěrných!

Neznají mě
 2 „Ohýbají své jazyky jako luky,
   nevládnou v zemi pravdou, ale lží,
  ode zla ke zlu stále postupují,
   mě ale neznají, praví Hospodin.

 3 Před bližním se měj na pozoru,
   vlastnímu bratru se nesvěřuj;
  všichni ti bratři jsou totiž podrazáci,a

   všichni ti bližní roznášejí pomluvy.
 4 Jeden druhého podvádějí, 
   pravdu už vůbec nemluví;
  svůj jazyk naučili mluvit lži, 
   pro zvrácenost by se ztrhali.
 5 Žiješ uprostřed lsti
   a kvůli lsti mě znát odmítli, 
    praví Hospodin.“

6Nuže, tak praví Hospodin zástupů: 

             „Hle, budu je přetavovat a tříbit. 
   Co si mám počít, když je můj lid takový? 
 7 Jejich jazyky jsou smrtící šípy, 
   svými ústy vykládají lsti; 
  s bližními mluví o pokoji, 
   v srdci však léčky osnují. 
 8 Copak je mohu nechat bez trestu? 
   praví Hospodin. 
  Copak je nemám stihnout pomstou, 
   když je ten národ takový?“b 

 9 Pláču a běduji nad horami,
   nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv,
  že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí,
   bučení dobytka se tu neozve;
  všichni ptáci odsud uletěli,
   utekla všechna zvěř.

 10 „Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, 
   kde žijí jen šakali, 

Je r e m i á š  9

a3 hebr. akob Jaakob; slovní hříčka odkazující na význam jména Jákob (viz Gen 27:36)  
b8 Jer 5:9, 29
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  obrátím judská města v trosky, 
   kde nikdo nebydlí.“

11Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa Hos-
podinova, aby to vysvětlil? Proč je ta země zničená? Proč je spálená jako 
poušť, přes kterou se nedá cestovat? 

12„Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin. 
Protože mě neposlouchali a neřídili se mým Zákonem. 13Řídili se svým za-
rputilým srdcem a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. 14Proto 
Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem 
a k pití jim dám jed. 15Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich 
otcové, a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil.“ 

Přichází zúčtování
16Tak praví Hospodin zástupů: 

             „Pochopte to a zavolejte plačky, 
   ať přijdou! 
  Pošlete pro ty nejšikovnější, 
   ať přijdou!“

 17 Ať si pospíší 
   a bědují nad námi.
  Ať se nám z očí řinou slzy, 
   zpod víček ať nám kanou.
 18 Ze Sionu je slyšet bědování:
   Jaká zkáza nás to potkala, 
    jak hrozná ostuda!
  Musíme opustit vlastní zemi,
   naše příbytky jsou zbořeny!

 19 Proto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo,
   slovům z jeho úst uši otevřete.
  Učte své dcery bědování,
   jedna druhou učte žalozpěv.
 20 Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny,
   vnikla do našich pevností,
  aby nám vzala děti z ulic
   a mládence z náměstí.

21„Řekni – Tak praví Hospodin:

  Lidské mrtvoly
   leží jako hnůj na poli,
  jako za žencem padlé klasy,
   jež nikdo nesklidí.“

Je r e m i á š  9
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22Tak praví Hospodin: 

             „Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí 
   ani hrdina svým hrdinstvím 
    ani boháč svým bohatstvím. 
 23 Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, 
   že mě zná a že mi rozumí, 
  neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství, 
   právo i spravedlnost na zemi; 
  ano, v tom mám zalíbení, 
   praví Hospodin.“

24„Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou 
obřezáni na těle 25– s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se 
všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně.a Všechny ty národy jsou 
totiž neobřezané a všechen dům Izraele má neobřezané srdce.“

Bůh a modly

10 „Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský. 
2Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských 

znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. 3To, čím se řídí národy, 
jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor otesaný truhlářem, 
4ozdobený stříbrem a zlatem, zpevněný hřeby a kladivem, aby se nekácel. 
5Ty modly jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí 
se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani po-
moci.“

 6 Nikdo není, Hospodine, jako ty!
   Jsi veliký 
    a velikou mocí jsi pověstný.
 7 Kdo by se tě nebál, Králi národů?
   Jen ty zasloužíš úctu!
  Mezi mudrci všech národů
   a ve všech jejich královstvích
    není nikdo jako ty.

 8 Do jednoho jsou to nechápaví tupci 
   a jejich nauky jsou pouhé nesmysly: 
  dřevo, 9tepané stříbro ze zámoří 
   a zlato dovezené z dálné ciziny. 
  Ten výtvor truhláře a kovotepce 
   pak oblékají purpurem a šarlatem – 
    všechno je to dílo zručného umělce.

 10 Ale Hospodin je pravý Bůh,
   je živý Bůh a věčný Král!
  Země se třese před jeho zlobou,
   národy neobstojí, když se rozhněvá.

Je r e m i á š  9
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11Řekněte jim tohle: „Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze 

země i zpod nebe vymizí!“a

 12 On ale svou silou stvořil zem,
   svou moudrostí vybudoval svět,
    nebe rozepjal svým rozumem!
 13 Svým hlasem rozezvučí vody na nebi,
   od obzoru nechá stoupat oblaky;
  k lijáku připojuje blesky,
   vypouští vítr ze svých pokladnic.b

  14 Všichni ti tupci ničemu nerozumí, 
    všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, 
   protože jejich odlitky jsou podvod 
    a ducha v sobě nemají. 
  15 Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; 
    až na ně přijde čas zúčtování, budou zničeny.

  16 Úděl Jákobův však není jako oni,
    neboť je všeho Stvořitel;
   kmen Izraele má za své dědictví,
    Hospodin zástupů se jmenuje.

Blíží se vřava
17Lide žijící v obleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země! 18Neboť 

toto praví Hospodin: „Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této země jako 
z praku a dopustím na ně soužení, aby byli zajati.“ 

 19 Běda mi, má rána bolí, 
   mé zranění se nehojí! 
  Říkal jsem si: Tuhle bolest 
   jistě vydržím. 
 20 Teď ale je můj stan zničen, 
   zpřetrhány všechny provazy. 
  Děti mě opustily a jsou pryč, 
   už není, kdo by můj stan vztyčil, 
    kdo by postavil mé přístřeší. 

 21 Pastýři, ti tupci, 
   se Hospodina neptali, 
  a proto se jim nedaří – 
   celé stádo se jim rozuteklo pryč.c

 22 Slyš, už přichází zpráva: 
   Ze severní země se blíží vřava! 
  Judská města se obrátí v trosky, 
   kde žijí jen šakali.

Je r e m i á š  10
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 23 Hospodine, vím, 
   že nikdo nemá svou cestu v moci 
  a že člověk po ní jdoucí 
   své kroky neřídí. 
 24 Trestej mě, Hospodine, 
   ale spravedlivě, 
  ne ve svém rozhněvání, 
   ať mě nezdrtíš. 
 25 Vylij svou zuřivost raději na národy, 
   které se k tobě neznají, 
  vylij ji na kmeny, 
   které se k tvému jménu nehlásí. 
  Vždyť právě oni Jákoba spolykali, 
   pohltili, zhltali, 
    jeho domovinu zničili!

Porušili mou smlouvu

11 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: 2„Slyšte slova této 
smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma. 3Řekni 

jim – Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlou-
chá slova této smlouvy, 4kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je 
vyvedl z Egypta, z té tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte mě a plňte vše, co 
vám přikazuji, a budete mým lidem a já budu vaším Bohem. 5Tehdy splním 
přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlé-
kem a medem‘ – zemi, v níž dnes žijete.“a

„Amen, Hospodine,“ odpověděl jsem.

6Hospodin mi řekl: „Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma 
všechna tato slova: Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je. 7Ode dne, 
kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, až dodnes jsem je naléhavě nabádal. 
Znovu a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte mě.‘ 8Oni však neposlou-
chali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým 
srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, 
kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili.“b 

9Hospodin mi řekl: „Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně 
spikli. 10Vrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslou-
chat má slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, 
tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. 

11A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na ně neštěstí, kterému 
nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale já je nevyslyším. 12Jen 
ať si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí 
kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstí. 13Máš přece tolik bohů, Judo – 
jednoho boha na každé město!c A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste 
postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi. 

14Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ně prosby a modlitby. Až ke mně 
budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším.d

Je r e m i á š  10
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 15 Co vlastně můj milý lid 
   pohledává v mém domě?
  To chce dál s mnoha jinými
   kout pikle?
  Může snad maso obětí 
   odvrátit tvé neštěstí, 
    aby ses znovu veselil?

 16 Košatou olivou tě nazval Hospodin,
   krásnou a s pěkným ovocem.
  Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálí,
   její ratolesti zničí oheň!

17Hospodin zástupů, který tě sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože 
dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi mě, když pálili kadidlo 
Baalovi.“ 

Spiknutí v Anatotu
18Hospodin mě poučil a já jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají. 

19Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku, netušil jsem, 
jaké úklady na mě chystají: „Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho 
vytněme, ať si na jeho jméno už nikdo nevzpomene!“ 

 20 Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý, 
   jenž zkoumáš srdce i svědomí, 
  kéž uvidím tvou pomstu nad nimi – 
   vždyť jsem ti svěřil svoji při.

21Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti usilují o život a říkají: 
„Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo tě zabijeme.“ 22Nuže, toto 
praví Hospodin zástupů: „Já s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou me-
čem, jejich synové a dcery pomřou hladem. 23V čase, kdy s nimi zúčtuji, 
přivedu na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich.“

12 Hospodine, spravedlivý jsi,      
 kdykoli si ti stěžuji; 

  o té spravedlnosti 
   chci ale s tebou promluvit: 
  Proč je úspěšná cesta ničemů? 
   Proč všichni zrádci žijí v poklidu? 
 2 Zasadil jsi je, zakořenili, 
   rostou a přinášejí plody. 
  Jejich ústům jsi stále nablízku, 
   jejich svědomí jsi však vzdálený. 

 3 Ty mě, Hospodine, znáš, 
   vidíš mě a zkoušíš, 
    zda jsem ti v srdci oddaný. 

Je r e m i á š  12
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  Odvleč je jako ovce na jatka, 
   odděl je pro den porážky! 
 4 Jak dlouho bude země vysychat
   a vadnout všechna zeleň na poli? 
  Jak dlouho bude zvěře i ptáků ubývat, 
   protože obyvatelé země jsou tak zlí? 
  Přitom však říkají: 
                „Do naší budoucnosti mu nic není!“

 5 „Když tě unavuje běžet s pěšími, 
   jak budeš závodit s koni? 
  Když máš klid pouze v pokojné zemi, 
   jak zvládneš jordánské houští? 
 6 Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní,
   právě oni tě zradili; 
    křičeli na tebe z plných plic. 
  Nevěř jim tedy, 
   i kdyby s tebou pěkně mluvili.“

Opustím svůj lid
 7 „Svůj dům nechám být, 
   opustím své dědictví, 
  svůj milovaný lid 
   vydám nepřátelům do hrsti. 
 8 Mé dědictví je mi lvem, 
   co na mě z lesa řve; 
    nenávidím je! 
 9 Mé dědictví je mi strakatým supem 
   s hejnem supů kolem něj. 
  Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, 
   přiveďte ji, ať se nažere! 

 10 Mou vinici zničí mnozí pastýři, 
   mé pole podupou; 
  mé překrásné pole obrátí
   ve zpustošenou poušť. 
 11 Stane se pouhou pustinou,
   opuštěná bude plakat přede mnou. 
  Zpustošena bude celá zem, 
   a nikdo si to k srdci nevezme. 
 12 Všechny holé vrchy na poušti 
   obsadí zhoubci, 
  neboť Hospodinův meč pohltí 
   celou zem od hranic k hranicím; 
    žádný smrtelník nebude mít klid! 

 13 Zasejí pšenici a sklidí trní, 
   bez výsledku se budou dřít. 

Je r e m i á š  12
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  Tím, co sklidí, budou zahanbeni, 
   až je prudkým hněvem stihne Hospodin.“

14Tak praví Hospodin: „Pokud jde o všechny mé zločinné sousedy, kteří 
se sápou po dědictví, jež jsem dal svému lidu Izraeli – hle, vykořením je 
z jejich vlasti. A pokud jde o dům Judy, ten vykořením spolu s nimi. 15Poté, 
co je vykořením, se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je zpět, každého 
do jeho dědictví, každého do jeho vlasti. 16Pokud se totiž naučí cestám 
mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin‘ (tak 
jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou obnoveni 
stejně jako můj lid. 17Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela 
vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin.“

Lněný pás 

13 Hospodin ke mně promluvil: „Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím 
na bedrech, ale ve vodě ho neper.“ 2Koupil jsem si tedy bederní pás, 

jak Hospodin řekl, a opásal se jím. 
3Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: 4„Vezmi ten pás, který sis koupil 

a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratua a tam ho schovej ve skalní puk-
lině.“ 5Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin přikázal. 

6Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: „Vstaň, jdi k Pratu a vezmi 
odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat.“ 7Šel jsem tedy k Pratu 
na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle – pás byl 
plesnivý a úplně na nic. 

8Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: 9„Toto praví Hospodin: Právě tak 
zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! 10Tento zlý lid, který od-
mítá poslouchat má slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází 
za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás – úplně 
na nic. 11Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý 
dům Izraele a celý dům Judy, praví Hospodin. Chtěl jsem, aby byli mým 
lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobou, oni však neposlouchali.“ 

Vinné džbány
12„Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán 

se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý džbán plní 
vínem?‘ 13řekni jim – Tak praví Hospodin: Hle, já všechny obyvatele této 
země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i všechny obyvatele 
Jeruzaléma, naplním tak, že budou opilí. 14Roztříštím je jedny o druhé, ro-
diče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji se, 
dokud je nezničím.“

Půjdete do zajetí
 15 Pozorně poslouchejte, odložte pýchu, 
   vždyť mluvil Hospodin.
 16 Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu,
   dříve než tmou vše zahalí,
  dříve než vaše nohy zakopnou
   v příšeří mezi horami.

Je r e m i á š  13
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  Vyhlížíte světlo, 
   on je však promění v stín smrti,
    obrátí je ve tmu nejhlubší.
 17 Jestliže neposlechnete,
   spláču nad vaší pýchou potají,
  mé oči budou plakat hořce, 
   přetékat budou slzami
  nad Hospodinovým stádem
   odvlečeným do zajetí.

18„Vyřiď králi a královně matce:a ‚Sesedněte z trůnů na zem; vaše skvo-
stné koruny vám spadnou z hlav!‘ 19Města v Negevu budou zavřena, nikdo 
je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude do-
cela.“

 20 Zvedněte oči, pohleďte 
   na ty, kdo táhnou od severu! 
  Kde máte stádo vám svěřené, 
   ovce, jež byly vaší chloubou? 
 21 Co řekneš, až ti určí za vládce 
   ty, jež sis pěstovala jako spojence? 
  Nepřepadnou tě bolesti 
   jako ženu, když rodí? 

 22 Ptáš-li se sama sebe: 
   „Proč mě to potkalo?“ – 
  To za množství tvých vin ti zvedli sukně 
   a zprznili ti tělo! 
 23 Může si Habešan změnit barvu kůže 
   anebo leopard své skvrny? 
  Pak byste i vy mohli jednat dobře, 
   kdo jste si navykli být zlí! 

24„Rozpráším tě jako plevy unášené pouštním vichrem. 25To bude tvůj 
úděl, to jsem ti vyměřil, praví Hospodin, protože jsi na mě zapomněla 
a uvěřila lži. 26Já sám ti proto zvednu sukně až přes obličej, ať se ukáže 
tvá hanba, 27tvé cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilnění. Viděl jsem tvé 
nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě 
budeš nečistý?“

Sucho v zemi

14 Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha:

 2 „Juda truchlí, 
   jeho města chátrají. 
  Oplakávají zemi, 
   z Jeruzaléma stoupá křik. 

Je r e m i á š  13
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 3 Velmoži své sluhy pro vodu posílají; 
   chodí k nádržím, 
    ale ty jsou bez vody. 
  Vracejí se s prázdnými vědry; 
   zklamáni a zahanbeni
    skrývají hlavu v dlaních. 
 4 Půda je rozpukaná, 
   protože v zemi neprší; 
  rolníci proto samým zklamáním 
   skrývají hlavu v dlaních. 
 5 I ta laň opouští v kraji mláďata, 
   protože zeleň zmizela. 
 6 Divocí osli stojí na holých návrších 
   a větří jako šakali; 
  napínají zrak, až jim selhává, 
   protože tráva zmizela.“

 7 Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, 
   kvůli svému jménu ale zasáhni! 
  Mnohokrát jsme se odvrátili, 
   proti tobě jsme hřešili. 
 8 Ach, naděje Izraele, 
   náš Spasiteli v čase soužení! 
  Proč se k této zemi chováš jako cizinec, 
   jako poutník, co se jen na noc zastaví? 
 9 Proč se chováš jako zaskočený člověk, 
   jako bojovník, co nedovede zachránit? 
  Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás! 
   Tobě patříme! 
    Neopouštěj nás!

10Toto praví Hospodin o tomto lidu: 

              „Tak rádi se toulají, 
   nohy si vůbec nešetří! 
  Proto v nich Hospodin nemá zalíbení; 
   nyní si připomene jejich viny 
    a ztrestá jejich hřích.“ 

Nemodli se za tento lid
11Hospodin mi řekl: „Nemodli se za tento lid, za jeho blahobyt.a 12Ani 

když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné 
a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hladem a morem s nimi 
skoncuji.“

13„Ach ne, Hospodine, Pane můj!“ zvolal jsem. „Proroci jim přece říkají: 
‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím 
pravým pokojem.‘“

Je r e m i á š  14
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14„Ti proroci mým jménem prorokují lži,“ řekl mi na to Hospodin. „Já 

jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují 
vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. 

15Nuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, 
ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: 
Sami ti proroci zajdou mečem a hladem! 16Lid, kterému prorokují, pak bude 
ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí – 
je ani jejich ženy, jejich syny ani dcery. Tak na ně vyliji jejich neštěstí.“ 

Nezavrhuj nás!
17„Vyřiď jim tato slova:

  Dnem i nocí mi z očí kanou slzy,
   nejdou zastavit.
  Má panenská dcera je těžce zraněná, 
   bolestná rána můj lid postihla.
 18 Jdu-li do kraje, hle – mečem pobití, 
   vejdu-li do města, hle – vyčerpaní hlady!
  Proroci i kněží v celé zemi
   vedou své řemeslo a nic netuší.“

 19 To jsi opravdu Judu zavrhl?
   Cítíš takový odpor k Sionu?
  Proč jsi nás tolik bil, 
   že se nemůžeme uzdravit?
  Vyhlížíme klid, 
   a nic dobrého není; 
  čekáme čas uzdravení, 
   a hle – zděšení!a

 20 Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlí;
   naši otcové se provinili 
    a i my jsme proti tobě hřešili.
 21 Kvůli svému jménu nás nezavrhuj,
   nepotupuj svůj slavný trůn!
  Pamatuj na svou smlouvu s námi, 
   neruš ji!
 22 Umí snad modly národů dávat déšť?
   Prší snad z nebe samo od sebe?
  Ne, Hospodine, Bože náš, to ty!
   V tebe skládáme naději, 
    jsi to ty, kdo vše působí!

Jsem unaven soucitem

15 Hospodin mi řekl: „I kdyby se přede mě postavili Mojžíš a Samuel, 
nenechal bych se naklonit k tomuto lidu. Odežeň je ode mě. Ať jdou! 

2Až se tě zeptají: ‚Kam máme jít?‘ odpověz jim – Tak praví Hospodin: 

Je r e m i á š  14
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  Kdo má jít na smrt, zemře, 
   kdo pod meč, ten pod meč, 
  kdo do hladu, bude hladovět 
   a kdo do zajetí, bude odvlečen. 

3Sešlu na ně čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby 
vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a hubili. 4Kvůli tomu, co judský král 
Menašem, syn Ezechiášův, páchal v Jeruzalémě, je učiním odstrašujícím 
příkladem pro všechna království země.a

 5 Kdo tě, Jeruzaléme, polituje? 
   Kdo se nad tebou ustrne? 
  Kdo se zastaví zeptat se, 
   jak ti je? 
 6 Opustil jsi mě, praví Hospodin, 
   odešel jsi pryč. 
  Vztáhnu na tebe ruku a zničím tě; 
   soucitem už jsem unaven! 

 7 Budu je převívat vidlemi jako obilí 
   ve městech po celé zemi. 
  Připravím je o děti, zahubím svůj lid, 
   neboť se od svých cest neodvrátili. 
 8 Proto jejich vdovy rozmnožím 
   více než písek v mořích. 
  V poledne na ně přivedu zhoubce,
   na matky i na mládence; 
  znenadání na ně uvalím 
   hrůzu a zděšení. 
 9 I matka sedmi dětí zchřadne 
    u konce s dechem, 
  za bílého dne jí zajde slunce, 
   v hanbě se bude stydět. 
  Ty, kdo přežijí, pak vydám meči 
   před jejich nepřáteli, praví Hospodin.“

Budeš mými ústy
 10 Běda mi, matko, že jsem se ti narodil – 
   muž, který má s celou zemí svár a při! 
  Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, 
   a přesto mi všichni zlořečí. 

11Hospodin praví: „Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu 
na vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení. 12Dá se snad ocel ze severu 
přerazit železem či bronzem? 13Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez 
náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém 
vašem území. 14Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi,b 
neboť můj hněv proti vám už hoří – šlehají z něho plameny!“

Je r e m i á š  15
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 15 Hospodine, ty rozumíš, 
   vzpomeň si na mě, ke mně přijď,
  pomsti se za mě
   na mých pronásledovatelích!
  Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít – 
   považ, jaké kvůli tobě snáším urážky!

 16 Jakmile tvá slova přišla,
   ihned jsem je sněd,
  tvá slova mě potěšila,
   vnesla radost do srdce. 
  Hospodine, Bože zástupů,
   patřím přece tobě!

 17 Nesedávám s těmi, kdo se veselí,
   neoslavuji s nimi.
  Sedím sám, protože jsi na mě ruku položil
   a naplnil mě nevolí.
 18 Proč má bolest nikdy nekončí,
   proč se má hrozná rána nechce zahojit?
  Stal ses mi zdrojem zklamání – 
   copak jsi potok bez vody?

19Nuže, toto praví Hospodin: „Pokud se obrátíš, já tě obnovím, abys stál 
přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bez-
cenným, budeš mými ústy. Ať se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim. 
20Postavil jsem tě proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Bu-
dou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych 
tě zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin.a 21Z rukou zlých lidí tě 
vysvobodím a ze spárů tyranů tě vykoupím.“ 

Jste horší než vaši otcové

16 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Neber si ženu a neměj na tomto 
místě syny ani dcery. 3Neboť toto praví Hospodin o dětech zde na-

rozených a o matkách, které je porodily, a o otcích, kteří je v této zemi 
zplodili: 4Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže 
zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi skoncuje a na jejich 
mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř.“ 

5Tak praví Hospodin: „Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit 
a neoplakávej je, neboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i sou-
cit, praví Hospodin. 6V této zemi pomřou velcí i malí. Nebudou pohřbeni 
ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit 
hlavy.b 7Nikdo neuspořádá smuteční hostinu k útěše těch, kdo truchlí nad 
mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou napít z poháru útěchy. 

8Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys po-
jedl a popil, 9neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před va-

Je r e m i á š  15
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šima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti 
a veselí, hlas ženicha a nevěsty.

10Až tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám 
Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se provinili? Copak jsme 
proti Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký hřích?‘ 11Odpověz jim: ‚Už 
vaši otcové mě opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili 
jim a klaněli se jim; mě však opustili a můj Zákon nedodržovali. 12A vy jste 
ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým 
srdcem, místo abyste poslouchali mě. 13Proto vás z této země odvrhnu 
do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím 
bohům dnem i nocí, neboť už se nad vámi neslituji.‘“

Příslib návratu
14„Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy už se nebude přísahat: ‚Ja-

kože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,‘ 15ale: ‚Jakože žije 
Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na severu a ze všech zemí, 
do kterých je rozehnal.‘ Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal 
jejich otcům. 

16Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako ryby. 
Potom zas pošlu mnoho lovců, aby je lovili po všech horách a návrších 
a v puklinách mezi skalami. 17Všechny jejich cesty mám na očích; přede 
mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí svůj hřích. 18Nejprve jim 
tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou 
zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a mé dědictví zaplnili 
svými ohavnostmi.“

 19 Hospodine, má sílo a má pevnosti,
   mé útočiště v den soužení,
  od konců světa k tobě přijdou národy
   se slovy: 
  Naši otcové zdědili samé lži,
   marnost a holé nesmysly.
 20 Copak si člověk může vyrobit bohy?
   Žádní bozi to nebyli!

21„Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, 
aby poznali, že mám jméno Hospodin.“

Judovo odpadlictví

17 „Hřích Judy je vepsán železným rydlem, diamantovým hrotem je 
vyryt na tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářů! 2Jejich synové 

myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých stromů na vyso-
kých kopcích 3i na horách v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady 
nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu pácha-
nému po celém vašem území. 4Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které 
jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, ne-
boť jste roznítili plamen mého hněvu – a bude hořet navěky!“

Je r e m i á š  17
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5Tak praví Hospodin: 

             „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, 
   kdo se o smrtelníka opírá 
    a v srdci se odvrací od Hospodina. 
 6 Je jako křoví někde na poušti – 
   necítí, když dobro přichází. 
  Žije ve vyprahlých koutech pustiny, 
   v solném kraji, kde se nebydlí. 

 7 Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina 
   a jehož nadějí je Hospodin. 
 8 Je jako strom zasazený u vody – 
   zapouští kořeny u řeky. 
  Nebojí se, když vedro přichází; 
   jeho listy se vždy zelenají, 
  v roce sucha nemá obavy
   a nepřestává nést plody.“a

 9 Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější,
   je nenapravitelné – kdo mu rozumí?

 10 „Já Hospodin zpytuji srdce 
   a zkoumám lidská svědomí, 
  abych každému odplatil podle jeho cest, 
   tak jak za své skutky zaslouží.“

 11 Jako koroptev sedící na vejcích, 
   která jí nepatří,
  tak je ten, kdo si hromadí 
   nepoctivý zisk.
  Opustí je totiž v půlce života 
   a na konci bude za hlupáka.

 12 Trůn slávy, od počátku vyvýšený,
   je místo naší svatyně.
 13 Naděje Izraele, Hospodine,
   všichni, kdo tě opouštějí, 
    propadnou hanbě.
  Ti, kdo se od tebe odvracejí, 
   budou zapsáni v prachu země, 
  protože Hospodina opustili, 
   ten pramen vody živé.

 14 Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv,
   zachraň mě, a budu zachráněn – 
    má chvála patří tobě!

Je r e m i á š  17
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 15 Hle, říkají mi: 
                 „Co je s tím Hospodinovým slovem? 
    Tak ať se tedy splní!“ 
 16 Nestál jsem o to, být tvým pastýřem, 
   nepřál jsem si ten hrozný den. 
  Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, 
   leží to před tebou. 
 17 Nebuď mi postrachem – 
   jsi mé útočiště ve zlý den!
 18 Ať jsou zahanbeni, kdo mě pronásledují,
   a mně ať se hanba vyhýbá.
  Ať jsou to oni, kdo se děsí, 
   a neděsím se já.
  Jen na ně přiveď ten zlý den, 
   dvojnásobnou ranou rozdrť je!

Svěťte sobotu!
19Hospodin ke mně promluvil: „Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou 

vcházejí a vycházejí judští králové. Postav se do všech bran Jeruzaléma 
20a řekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, 
kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! 21Tak praví Hos-
podin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady 
a přinášet je do jeruzalémských bran. 22Nevynášejte v sobotu nic ze svých 
domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přiká-
zal vašim otcům.a 23Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně 
odmítali slyšet a nedali se poučit. 

24Pokud mě ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v so-
botu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní 
den a nebudete v něm dělat žádnou práci, 25pak budou branami tohoto 
města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Po-
jedou na vozech a koních se svými velmoži, doprovázeni judskými muži 
i obyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. 26Z judských měst, 
z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou 
přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, dary a vonnými kadidly, aby do 
Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti. 

27Pokud mě však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud 
budete v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak 
v jeho branách zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské paláce a ne-
zhasne!“

Hrnčíř a hlína

18 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: 2„Vstaň a jdi do hrnčí-
řova domu. Tam ti oznámím svá slova.“ 3Odešel jsem tedy do hrn-

čířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. 4Nádoba, kterou 
z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal 
z ní jinou nádobu, která by se mu líbila. 

5Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: 6„Nemohu snad s vámi naložit 
jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v mé ruce, jako 

Je r e m i á š  18
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je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. 7Kdykoli mohu prohlásit o národu 
nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím;a 8pokud se však ten 
národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i já upustím od zla, 
jež jsem zamýšlel proti nim. 9Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo krá-
lovství, že je vybuduji a zasadím; 10pokud však budou páchat, co je v mých 
očích zlé, a nebudou mě poslouchat, pak i já upustím od dobra, jež jsem 
jim slíbil prokázat. 

11Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospo-
din: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte 
se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.‘ 12Oni 
však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, 
každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.‘“

13A proto tak praví Hospodin: 

             „Ptejte se mezi národy – 
   Kdo kdy co takového slyšel? 
  Panna izraelská provádí 
   tu nejhroznější věc! 
 14 Mizí snad z pole kamení 
   nebo z Libanonu sníh? 
  Vysychají snad mezi horamib 
   chladné bystřiny? 

 15 Můj lid však na mě zapomněl, 
   pálí kadidlo marnostem! 
  Na svých cestách klopýtli, 
   na stezkách odvěkých,
  a odešli jinou pěšinou, 
   cestou neupravenou. 
 16 Jejich země proto bude budit děs, 
   navždy se nad ní bude syčet úžasem. 
  Každý, kdo tudy půjde, 
   se zhrozí a hlavou potřese. 
 17 Jakoby větrem východním
   je před protivníkem rozpráším. 
  V den, kdy přijde jejich bída, 
   ukážu jim záda, a ne tvář.“c

Spiknutí proti Jeremiášovi
18Oni však na to řekli: „Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymyslet! 

Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. 
Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova vůbec nedbejme!“

 19 Všimni si mě, Hospodine, 
   slyš hlas mých odpůrců! 
 20 To se má odplácet dobro zlem, 
   že na mě kopou jámu? 

Je r e m i á š  18
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  Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe 
   a přimlouval se za ně, 
    abych od nich odvracel tvůj hněv. 

 21 Na jejich děti proto dopusť hlad, 
   vydej je meči napospas! 
  Ať jejich ženy ovdoví a přijdou o děti, 
   jejich muži ať propadnou smrti, 
    jejich mladíci ať padnou mečem v boji! 
 22 Z jejich domů ať se nářek ozývá, 
   až na ně náhle přivedeš útočníka – 
  vždyť mi vykopali jámu, aby mě lapili, 
   mé nohy chtěli chytit do pasti. 

 23 Hospodine, ty sám víš
   o všech jejich plánech, aby mě zabili. 
  Neodpouštěj jim jejich viny, 
   nepřehlížej jejich hřích! 
  Jen ať se před tebou skácejí; 
   v čase svého hněvu zakroč proti nim!

Rozbitý džbán

19 Hospodin řekl toto: „Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s se-
bou několik stařešinů z lidu i z kněží 2a vyjdi Branou střepůa do údolí 

Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. 3Volej: ‚Slyšte slovo Hospodi-
novo, králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, 
Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, 
kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších.b 

4To proto, že mě opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím 
bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a napl-
nili toto místo krví nevinných. 5Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam 
spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi – to jsem jim přece 
nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! 

6A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy už se tomuto místu ne-
bude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění.c 7Na tomto místě 
zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám je před jejich nepřá-
teli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrt-
volami nakrmím ptáky a divou zvěř. 8Nechám toto město budit děs a po-
směch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na 
něj dopadly. 9Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich 
vlastních dcer. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po 
jejich životě, se budou požírat navzájem.‘ d

10Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, 11a řekni jim – ‚Tak 
praví Hospodin zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba a už se nedá 
opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívat, 
protože jinde už k pohřbívání nezbude místo. 12Tak naložím s tímto mís-
tem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude 
vypadat jako Tofet. 13Jeruzalémské domy i paláce judských králů budou 

Je r e m i á š  19
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stejně nečisté jako toto místo, Tofet – všechny domy, na jejichž střechách 
se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby 
cizím bohům.‘“

Hrůza všude kolem
14Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam jej Hospodin poslal proroko-

vat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: 
15„Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele – Hle, přivádím na toto město 
a na všechna města v okolí veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou 
totiž tvrdošíjní a nechtějí poslouchat má slova!“

20 Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním správcem 
Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, 2ne-

chal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní Benjamínské 
bráně Hospodinova chrámu. 

3Když ho Pašchur druhého dne z klády propustil, Jeremiáš mu řekl: 
„Hospodin tě nenazývá Pašchur, ale Magor-misaviv, Hrůza všude kolem. 
4Tak praví Hospodin: Hle, vydávám tě hrůze – tebe i všechny tvé přátele, 
kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid 
Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do Babylonu 
a pobije mečem. 5Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich 
nepřátel – všechen jeho zisk, všechny cennosti i všechny judské králov-
ské poklady. To všechno ukořistí, uloupí a odnese do Babylonu. 6A ty, 
Pašchure, i všichni tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu 
a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé, kterým jsi 
prorokoval lež!“a

Oheň v kostech
 7 Sváděl jsi mě, Hospodine,
   a já se nechal svést.
  Zmocnil ses mě
   a zdolals mě.

  Vysmívají se mi celé dny,
   každý má ze mě legraci.
 8 Křičím, kdykoli promluvím, 
   vykřikuji: „Zkáza! Násilí!“
  Slovo Hospodinovo mi přináší
   celé dny hanbu a posměšky.

 9 Říkám si:
                 „Už se o něm ani nezmíním,
    jeho jménem už nepromluvím!“
  Jeho slovo mi ale hoří v srdci, 
   je jako oheň v mých kostech zavřený; 
  nemohu ho v sobě zadržet,
   neovládnu se!

Je r e m i á š  19
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 10 Od tolika lidí slyším nařčení:
                „Hrůza všude kolem, Magor-misaviv!a

    Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!“
  Všichni mí přátelé čekají na můj pád:
                 „Třeba se nechá nachytat – 
  pak se ho zmocníme, 
   pak se mu pomstíme!“

 11 Hospodin je ale se mnou, 
   ten udatný bojovník,
  a tak ti, kteří mě pronásledují, 
   padnou a nic nezmohou.
  Pro jejich neúspěch je stihne hanba,
   věčná nezapomenutelná potupa.

 12 Hospodine zástupů, 
   jenž spravedlivé zkoušíš 
    a vidíš do srdce i svědomí,
  kéž uvidím tvou pomstu nad nimi – 
   vždyť jsem ti svěřil svoji při.b

 13 Zpívejte Hospodinu,
   vzdejte mu chválu!
  On zachraňuje život ubohému
   z rukou zločinců.

 14 Ať je zlořečený den, 
   kdy jsem byl narozen!c

  Den, kdy mě matka rodila,
   ať není požehnán!
 15 Ať je zlořečený ten, 
   kdo mému otci oznámil:
             „Narodil se ti chlapec,“ 
   a naplnil ho radostí.
 16 Ať ten muž skončí tak jako města,
   jež Hospodin bez lítosti vyvrátil.
  Ať zrána slyší naříkavý pláč 
   a v poledne bojový pokřik!
 17 Proč mě nezabil ještě v lůně, 
   aby se mi matka stala hrobem 
    a břicho jí zůstalo navždy těhotné?
 18 Proč jen jsem vyšel z lůna matčina?
   Abych zakoušel jen trápení a žal? 
    Aby mi život v hanbě vyprchal?

Je r e m i á š  20
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Jsem proti vám

21 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král Cid-
kiáš poslal Pašchura, syna Malkiášova, a kněze Cefaniáše, syna 

Maasejášova, se vzkazem: 2„Vyptej se prosím na nás u Hospodina, protože 
na nás zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Snad pro nás Hospodin 
udělá zázrak tak jako tolikrát a Nabukadnezar od nás odtáhne.“

3Jeremiáš jim odpověděl: „Vyřiďte Cidkiášovi – 4Tak praví Hospodin, 
Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, 
jimiž venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi a proti Chal-
dejcům,a kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. 5Já sám 
budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu 
a rozlícení a v hrozném zuření. 6Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak 
dobytek, raním těžkým morem, který je zabije. 7Potom, praví Hospodin, 
vydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto 
městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara 
a do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije ostřím 
meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitování.

8Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin – Hle, předkládám vám cestu 
života a cestu smrti. 9Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem 
nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, 
ten přežije a zachrání si život. 10Rozhodl jsem o tomto městě – avšak ne 
v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou 
babylonského krále a ten je vypálí.

11Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! 
12Tak praví Hospodin, dome Davidův: 

  Ráno co ráno suďte spravedlivě, 
   okrádaného zachraňujte
    z rukou utlačitele. 
  Jinak můj hněv vzplane plamenem, 
   rozhoří se a nezhasne,
    protože vaše skutky jsou tak zlé!
 13 Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme,
   jenž na náhorní plošině trůníš dolině! 
    praví Hospodin.
  Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! 
   Kdo může napadnout náš příbytek?‘
 14 Ztrestám vás, praví Hospodin,
   jak si vaše skutky zaslouží.
  Zapálím oheň ve vašem lese 
   a ten pohltí vše kolem.“

Slovo judským králům

22 Tak praví Hospodin: „Sestup do paláce judského krále a vyřiď tam 
toto slovo: 2Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo 

Hospodinovo – ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. 
3Tak praví Hospodin: Jednejte poctivě a spravedlivě! Zachraňujte okráda-
ného z rukou utlačitele! Přistěhovalcům, sirotkům a vdovám neubližujte! 

Je r e m i á š  21
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Nechovejte se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev! 4Pokud 
se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vchá-
zet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních 
a s nimi jejich dvořané i lid. 5Pokud však tato slova neposlechnete, pak pří-
sahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen 
trosky.“

6Toto praví Hospodin o domu judského krále: 

             „Jsi pro mě jako Gileád, 
   jako libanonský vrcholek. 
  Zbude z tebe však jen pustina, 
   města bez obyvatel. 
 7 Pošlu proti tobě ničitele, 
   každého v plné zbroji; 
  zporážejí ty tvé skvělé cedry 
   a naházejí do ohně! 

8Až budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se 
jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu provedl?‘ 
9A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, 
klaněli se cizím bohům a sloužili jim.‘“a

 10 Neplačte nad mrtvým, 
   nenaříkejte pro něj; 
  plačte však nad tím, 
   který odchází, 
  protože už se nevrátí 
   a nespatří rodnou zem. 

11Toto praví Hospodin o Šalumovi,b synu Jošiášovu, jenž se stal judským 
králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: „Už se sem nevrátí. 
12Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem už nikdy nespatří.“

 13 „Běda tomu, kdo si staví palác, 
   ale ne spravedlností;
  tomu, kdo buduje horní patra, 
   ale bezprávím;
  tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma
   a za práci mu neplatí!c

 14 Říká: ‚Postavím si velký palác 
   a v něm prostorné komnaty;
  prorazím do něj okna, 
   obložím cedrem a natřu červení.‘

 15 Copak tě dělá králem, 
   že máš víc cedru než ostatní?

Je r e m i á š  22
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  Copak tvůj otec 
   neměl co jíst a pít? 
  Jednal však poctivě a spravedlivě, 
   a tak se mu vedlo dobře.
 16 Hájil práva chudých a ubohých – 
   tehdy bývalo dobře!
  To totiž znamená znát mě, 
   praví Hospodin.
 17 Ty ale nemáš oči ani srdce 
   než pro svůj mrzký zisk;
  zajímá tě jen vraždit nevinné, 
   vydírání a násilí.“

18Toto praví Hospodin o judském králi Joakimovi, synu Jošiášovu:a

             „Nebudou ho oplakávat: 
   ‚Ach bratře, ach sestro!‘
  Nebudou ho oplakávat: 
   ‚Ach pane, ach veličenstvo!‘
 19 Pohřbí ho tak jako osla – 
   vyvlečou ho ven a pohodí
    někam za brány Jeruzaléma.“

 20 „Vystoupej na Libanon, dcero, křič,
   z Bášanu ať tvůj hlas zní,
  z Abarimu vykřikni nad svými milenci,
   neboť jsou všichni rozdrceni!
 21 Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid,
   říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!‘
  Tak je to s tebou už od mládí, 
   že neslyšíš můj hlas.
 22 Všechny ty tvé pastýře vítr požene,
   tví milenci půjdou do zajetí;
  tehdy se konečně budeš hanbit a stydět
   za všechny své špatnosti.
 23 Uvelebila ses v Libanonu,b

   v hnízdečku mezi cedrovím;
  budeš však sténat jako při porodu,
   jako rodička se budeš svíjet bolestí!“

24„Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši,c 
synu Joakimův, pečetním prstenem na mé pravici, i odtud bych tě strhl! 
25Vydám tě do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze 
kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou 
Babyloňanů. 26Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste 
se nenarodili, a tam zemřete. 27Do své vytoužené země se nikdy nevrá-
títe.“

Je r e m i á š  22

a18 2.Král 23:34–37; 2.Let 36:5–8  b23 míněn královský palác v Jeruzalémě (1.Král 
7:2; 10:17, 21)  c24 dosl. Koniáši, varianta jména Joakin (2.Král 24:8); též ve v. 28
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 28 Je snad Jekoniáš nějaký zahozený střep? 
   Hrnec, který nikdo nechce?
  Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci,
   odmrštěni do země, kterou neznali?
 29 Ach země, země, země! 
   Slyš slovo Hospodinovo!

30Tak praví Hospodin: 
 
             „Zapište ho jako muže bez dětí, 
   jako někoho, komu se v životě nedařilo.
  Nikomu z jeho potomků se nezdaří 
   usednout na trůn Davidův 
    a vládnout nad Judou.“

Spravedlivý Výhonek

23 „Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na mé pastvině! praví 
Hospodin. 2Hospodin, Bůh Izraele, proto prohlašuje o pastýřích 

pasoucích můj lid: Protože rozháníte a rozptylujete mé ovce a nestaráte se 
o ně, hle, já s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. 3Zbytky svého 
stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je 
zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží. 4Ustanovím nad nimi 
pastýře, kteří o ně budou pečovat, takže už se nebudou bát a strachovat 
a nebude už chybět ani jediná, praví Hospodin. 

5Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spraved-
livý Výhonek.a Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo 
a spravedlnost. 6Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bez-
pečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: Hospodin – naše spravedlnost.b 

7Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy už nebudete říkat: ‚Jakože je 
živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,‘ 8ale: ‚Jakože je živ Hos-
podin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze 
všech zemí, do kterých je rozehnal.‘ Vrátí se totiž zpátky do vlasti.“c

Lživí proroci
9O prorocích:

  Srdce mám zlomené, 
   kosti se ve mně chvějí,
  jsem jako opilec, 
   jako muž vínem zmožený – 
  to kvůli Hospodinu, 
   kvůli jeho svatým slovům!
 10 Země je totiž plná nevěrníků, 
   pod jejichž kletbou vyprahla,
    pastviny vyschly, zbyla pustina.
  Jejich dráha je totiž zlá, 
   jejich moc je nespravedlivá.

Je r e m i á š  23

a5 Iza 4:2; 11:1; 53:2; Zach 3:8; 6:12  b6 Eze 48:35  c8 Jer 16:14–15
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 11 „Proroci i kněží jsou bezbožní;
   i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny,
    praví Hospodin.
 12 Jejich cesta proto bude kluzká, 
   padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni,
  až na ně dopustím neštěstí 
   v čase, kdy s nimi zúčtuji,
    praví Hospodin.

 13 U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost:
   prorokovali při Baalovi 
    a sváděli Izrael, můj lid.
 14 U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost:
   páchání nevěry a život ve lži; 
  zločincům dodávají odvahy,
   aby se nikdo neodvrátil od své špatnosti.
  Všichni jsou pro mě jako Sodoma,
   všichni v tom městě jsou jako Gomora!“

15Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: 

             „Hle, nakrmím je pelyňkem 
   a k pití jim dám jed, 
  protože od proroků v Jeruzalémě 
   se šíří bezbožnost do celé země.“

16Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří 
vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si 
sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. 17Těm, kdo mnou po-
hrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!‘ Všem, kdo se řídí 
svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!‘ 18Kdo 
ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, 
aby jeho slova uslyšel?“

 19 Hle, Hospodinova vichřice – 
   jeho hněv už zuří! 
  Na hlavy darebáků snáší se 
   vichr bouřlivý! 
 20 Hospodinův hněv se neodvrátí, 
   dokud neprovede a nesplní,
    co ve svém srdci usoudil. 
  V nadcházejících dnech 
   tomu jasně porozumíte. 

 21 „Neposlal jsem ty proroky, 
   a přesto běží; 
  nemluvil jsem k nim, 
   a přesto prorokují. 

Je r e m i á š  23
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 22 Kdyby v mé radě bývali stáli,
   můj lid by seznámili s mými slovy; 
  odvrátili by je od jejich zlé cesty, 
   od jejich zlého jednání.

 23 Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko? 
   praví Hospodin. 
    Nejsem snad Bůh i daleko? 
 24 Může se někdo tak dobře skrýt, 
   že bych ho neviděl? 
    praví Hospodin. 
  Já přece naplňuji nebe i zem! 
   praví Hospodin. 

25Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: 
‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!‘ 26Jak dlouho ještě? Není snad v srdci proroků, 
kteří tak prorokují, samá lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleli. 
27Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid 
zapomenout na mé jméno, tak jako na mé jméno zapomněli jejich otcové 
kvůli Baalovi. 

 28 Prorok, jemuž se zdál sen, 
   ať si ten sen vypráví. 
  Kdo ale má mé slovo, 
   ten ať je věrně mluví. 
  Co je sláma vedle zrní? 
   praví Hospodin. 
 29 Není mé slovo jako oheň? 
   praví Hospodin. 
    Jako kladivo skálu drtící? 

30Hle, já jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou má 
slova jedni od druhých. 31Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, 
kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví Hospodin.‘ 32Hle, jsem proti těm, 
kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid 
svými nehoráznými výmysly. Já jsem je neposlal a nic jsem jim nesvěřil. 
Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin.“

33„Když se tě někdo z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od 
Hospodina?‘ – odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.‘ 34Kdo-
koli z proroků, kněží či lidu se ohání ‚ortelem od Hospodina‘, s takovým 
i s jeho domem zúčtuji. 35Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin 
odpověděl? Co Hospodin říkal?‘ 36Už ale nemáte ani zmiňovat ‚ortel od 
Hospodina‘, protože za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. 
Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha! 
37Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?‘ 
38Protože se však oháníte ‚ortelem od Hospodina‘, nuže toto praví 
Hospodin: Používáte slova ‚ortel od Hospodina‘, ačkoli jsem vám ta slova 

Je r e m i á š  23
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říkat zakázal. 39Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti 
vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vám a vašim otcům. 40Uvalím 
na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá zapomenout!“

Dva koše fíků

24 Hospodin mi dal vidění: Hle – před Hospodinovým chrámem stály 
dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar 

odvlekl judského krále Jekoniáše,a syna Joakimova, spolu s judskými vel-
moži, tesaři a kováři z Jeruzaléma a přivedl je do Babylonu.)b 2V jednom 
koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši 
byly velmi špatné fíky, tak špatné, že nešly jíst. 

3„Co vidíš, Jeremiáši?“ zeptal se mě Hospodin.
„Fíky,“ odpověděl jsem. „Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné jsou 

tak špatné, že nejdou jíst.“
4Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: 5„Tak praví Hospodin, Bůh Izra-

ele: Judští vyhnanci, které jsem odsud poslal do Babylonie,c jsou jako tyto 
dobré fíky – považuji je za dobré. 6Spočinu na nich svým dobrotivým po-
hledem a přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a nezbořím, za-
sadím je a nevykořením. 7Dám jim takové srdce, aby mě znali, aby věděli, 
že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, protože se 
celým srdcem vrátí ke mně.

8Ale judského krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémě 
a zůstali v této zemi anebo se usadili v Egyptě, ty všechny pokládám za 
špatné fíky, praví Hospodin – tak špatné, že nejdou jíst. 9Učiním je odstra-
šujícím příkladem neštěstí pro všechna království země; budou potup-
ným pořekadlem a posměšnou nadávkou všude, kam je zaženu. 10Pošlu 
na ně meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, 
kterou jsem dal jim a jejich otcům.“

Sedmdesát let zajetí

25 Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém 
roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první 

rok babylonského krále Nabukadnezara).d 2Prorok Jeremiáš veškerému 
judskému lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl:

3„Je to už třiadvacet let – od třináctého roku judského krále Jošiáše, 
syna Amonova, až dodneška – co dostávám slovo Hospodinovo.e Znovu 
a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. 4Hospodin k vám 
znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste nepo-
slouchali, vůbec jste si jich nevšímali. 5Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své 
zlé cesty a svého zlého jednání, ať můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal 
vám a vašim otcům od věků až navěky. 6Nenásledujte cizí bohy, neslužte 
jim a neklaňte se jim; nepopouzejte mě svými výtvory, ať na vás nedopus-
tím neštěstí!‘ 7Vy jste mě ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu 
neštěstí jsme mě popouzeli svými výtvory.

8Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má 
slova, 9hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, 
a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadneza-
rem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. 

Je r e m i á š  23
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Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich 
věčné zbořeniště. 10Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha 
a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. 11Z celé této země zbude 
hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylon-
skému králi. 

12Až se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho 
národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout na-
věky. 13Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o ní vyřkl, všechno, 
co je zapsáno v této knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch 
národech.a 14I oni sami budou otročit mocným národům a velikým krá-
lům. Odplatím jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně páchali.‘“

Kalich hněvu
15Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: „Vezmi z mé ruky kalich 

s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž tě posílám. 16Až se 
napijí, budou se potácet a blouznit kvůli meči, který na ně sesílám.“

17Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny ná-
rody, k nimž mě Hospodin poslal: 

 18 Jeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z nich 
zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu už 
dnes); 

 19 faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho 
lidem 20a všemi přimíšenými cizinci; 

  všechny krále země Úc; 
  všechny krále filištínské země, Aškelon, Gazu, Ekron i ty, kdo 

zbyli v Ašdodu; 
 21 Edom, Moáb i Amonce; 
 22 všechny krále Týru a Sidonu; 
  krále zámořských břehů; 
 23 Dedana, Temu a Búze; 
  všechny, kteří si vyholují skráně;b 
 24 všechny krále Arábie; 
  všechny krále směsice národů žijících na poušti; 
 25 všechny krále Zimri; 
  všechny krále Elamu; 
  všechny krále Médie; 
 26 všechny krále severu, blízké i vzdálené, jednoho po druhém – 
  všechna království země, co jich je na světě. 
  A po nich se napije král Šešak!c

27„Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte, opijte se, 
pozvracejte se a padněte, že už nevstanete, protože na vás sesílám meč!‘ 
28A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim – ‚Tak praví 
Hospodin zástupů: Musíte pít! 29 Hle, na město, jež nese mé jméno, za-
čínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na 
všechny obyvatele země už svolávám meč, praví Hospodin zástupů.‘

Je r e m i á š  25
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30Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni jim:

              ‚Hospodin řve na výsostech,
   burácí z příbytku své svatosti.
  Na vlastní stádo řve jako lev,
   křičí jako ti, kdo víno lisují,
    na všechny, kdo žijí na zemi.
 31 Po celém světě se šíří hluk boje,
   neboť Hospodin obžaluje národy;
  soudí se s každým smrtelníkem
   a ničemy dává napospas meči.
    Tak praví Hospodin.‘

32Tak praví Hospodin zástupů: 

              ‚Hle, od národu k národu 
   se šíří neštěstí,
  od nejzazších konců světa 
   se zvedá vichr veliký!‘“ 

33Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den pobije, budou rozsety od jed-
noho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani ne-
pohřbí; zůstanou ležet jako hnůj na zemi.

 34 Kvílejte, pastýři, naříkejte,
   vůdcové stáda, svíjejte se v prachu!
  Čas vaší porážky nadešel, 
   padnete jako krásní berani.a

 35 Pastýři nebudou mít kam utéct,
   pro vůdce stáda nebude úniku.
 36 Slyš! To naříkají pastýři,
   vůdcové stáda kvílejí – 
    Hospodin pustoší jejich pastviny!

 37 Pokojné louky utichnou
   před žárem Hospodinova hněvu.
 38 Jako lev vyjde ze svého příbytku
   a jejich zem se stane pustinou
  před tím krutým žárem – 
   před žárem jeho hněvu!

Je r e m i á š  25
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t r Píc í Prorok

Teď zemřeš!

26 Na počátku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, přišlo od 
Hospodina toto slovo: 2„Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří 

Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí 
klanět v Hospodinově domě. Vyřiď jim všechno, co ti přikazuji, ani jediné 
slovo nevynechej. 3Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, 
abych i já upustil od zla, které jsem na ně chtěl dopustit za to, jak zle se 
chovali. 

4Řekni jim – ‚Tak praví Hospodin: Jestliže mě neposlechnete a nebudete 
se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, 5a nebudete poslouchat slova 
mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám (a vy jste 
je neposlouchali!), 6pak s tímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílua 
a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.‘“

7Kněží, proroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova 
v Hospodinově chrámu. 8Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu 
Hospodin přikázal říci, vtom ho všechen lid, kněží i proroci chytili a kři-
čeli: „Teď zemřeš! 9Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, 
že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná 
pustina?!“ A všechen lid se v Hospodinově chrámu sbíhal k Jeremiášovi. 

10Když se o tom doslechli judští velmoži, odebrali se z královského paláce 
vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové 
brány. 11Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: „Ten muž 
zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu – slyšeli jste to na 
vlastní uši!“b

12Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl: „Hospodin mě po-
slal prorokovat o tomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. 13Proto 
teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha, 
a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. 14Pokud jde o mě – hle, jsem 
ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a správné, 15ale 
vězte, že když mě zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele 
nevinnou krev. Opravdu mě k vám totiž poslal Hospodin, abych vám vy-
řídil všechna tato slova.“

16Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: „Ten muž neza-
slouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha.“ 

17Také někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromáž-
děnému lidu: 18„Za dnů judského krále Ezechiáše prorokoval Micheáš More-
šetský. Ten řekl všemu judskému lidu – ‚Tak praví Hospodin zástupů: 

  Sion bude jak pole rozorán, 
   z Jeruzaléma bude trosek hromada
    a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.‘c 

19Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, 
ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od zla, 
kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme smrtelné neštěstí.“ 
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20Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, 

z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně 
tak jako Jeremiáš. 21Jakmile král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži 
uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale doslechl 
a ve strachu utekl do Egypta. 22Král Joakim tam za ním poslal Elnatana, 
syna Achborova, a jeho muže, 23kteří Uriáše z Egypta unesli a přivedli ho 
ke králi Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a jeho mrtvolu pohodil na 
veřejném hřbitově. 

24Nad Jeremiášem ale držel ruku Achikam, syn Šafanův,a takže nepadl 
do rukou lidu, který ho chtěl zabít.

Jho babylonského krále

27 Na počátku vlády judského krále Cidkiáše,b syna Jošiášova, dostal 
Jeremiáš slovo od Hospodina. 2Hospodin ke mně promluvil: „Vy-

rob si dřevěné jho s postroji a připevni si je na šíji. 
3Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a Sidonu; pošli 

ho po jejich vyslancích, kteří přišli do Jeruzaléma k judskému králi Cidki-
ášovi. 4Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zá-
stupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: 5Já jsem svou velikou mocí 
a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na ní a já ji svěřuji, komu se 
mi zlíbí. 6Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, 
babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní 
zvěř. 7Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než 
přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí 
králové podrobí do služby. 

8Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabuka-
dnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ 
budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho ru-
kou úplně nezničím. 9Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vyk-
ladače snů, jasnovidce a čaroděje,c kteří vám říkají, ať se babylonskému 
králi nepoddáváte. 10Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od 
vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli. 11Ale národ, který skloní šíji pod 
jho babylonského krále a poddá se mu, takový ponechám v jeho zemi, 
praví Hospodin, aby ji obdělával a bydlel v ní.‘“

12Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: „Skloňte svou 
šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho lidu a zůstanete na-
živu! 13Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak 
to Hospodin prohlásil o národu, který se nepoddá babylonskému králi? 
14Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, ať se babylonskému králi 
nepoddáváte. Prorokují vám jen lži! 15Já jsem je neposlal, praví Hospodin. 
Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahy-
nuli i s těmi svými proroky.“

16Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: „Tak praví Hospodin: 
Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné před-
měty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.‘ Prorokují 
vám lež! 17Neposlouchejte je. Poddejte se babylonskému králi a zůstanete 
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naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? 18Jestli jsou to proroci 
a mají slovo Hospodinovo, pak ať se u Hospodina zástupů přimluví, aby 
do Babylonu nebyly odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově domě, 
v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! 

19Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o bronzovém moři, o stoja-
necha a ostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly 20(baby-
lonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když judského krále Jekoni-
áše,b syna Joakimova, spolu s veškerou judskou a jeruzalémskou šlechtou 
odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu). 21Nuže, toto praví Hospodin zástupů, 
Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v pa-
láci judského krále a v Jeruzalémě: 22Budou odneseny do Babylonu a tam 
zůstanou až do dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví Hospodin. Tehdy je 
dám přinést a navrátím je zpět na toto místo.“

Falešný prorok Chananiáš

28 Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády 
judského krále Cidkiáše,c mi gibeonský prorok Chananiáš, syn 

Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: 2„Tak 
praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! 3Do 
dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, 
které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. 
4Také judského krále Jekoniáše,d syna Joakimova, i všechny judské vy-
hnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospo-
din, neboť jho babylonského krále zlámu!‘“

5Prorok Jeremiáš na to proroku Chananiášovi před kněžími a přede vším 
lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl. 6„Amen,“ řekl prorok Je-
remiáš. „Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi proro-
koval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance 
z Babylonu zpět na toto místo. 7Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu 
lidu: 8Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali 
mnoha zemím i velikým královstvím válku, neštěstí a mor. 9Prorok, který 
prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospo-
din, jen když se jeho slova naplní.“

10Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal ho. 
11 Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: „Tak praví Hos-
podin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara 
na šíji všech národů!‘“ Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč.

12Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal 
Jeremiáš slovo Hospodinovo: 13„Jdi a řekni Chananiášovi – Tak praví Hos-
podin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! 14Tak 
praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím 
železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni 
mu budou sloužit stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím.“e

15Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chanani-
áši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. 16Nuže, 
tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, 
protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“

17Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.
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Dopis vyhnancům

29 Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma 
zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím, prorokům a všemu 

lidu, který Nabukadnezar zavlekl z Jeruzaléma do Babylonu. 2(Bylo to poté, 
co král Jekoniáš,a královna matka, dvořané, judští a jeruzalémští velmoži 
a také tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.)b 3Svěřil ten dopis Eleasovi, 
synu Šafanovu, a Gemariáši, synu Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš 
vyslal k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v něm:

4Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, 
které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: 

5Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. 
6Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdá-
vejte své dcery, ať mají děti. Rozrůstejte se, ať vás neubývá. 7Usi-
lujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se 
za ně k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. 

8Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvá-
dět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které 
se jimc zdají. 9Mým jménem vám prorokují lži! Já jsem je neposlal, 
praví Hospodin. 

10Tak praví Hospodin: Až se naplní sedmdesát babylonských 
let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem 
znovu navrátím.d 11Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví 
Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám 
dát budoucnost a naději. 12Když budete ke mně volat a přicházet ke 
mně s modlitbami, já vás vyslyším. 13 Budete mě hledat a najdete 
mě, když mě budete hledat celým srdcem. 14Dám se vám najít, 
praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím vás ze 
všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozptýlil, praví Hos-
podin, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryč.

15Prohlašujete: „Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!“ 
16Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu 
a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, 
kteří s vámi nešli do vyhnanství: 17Tak praví Hospodin zástupů – 
Hle, sesílám na ně meč, hlad a mor! Naložím s nimi jako se shni-
lými fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jíst.e 18Budu je stíhat me-
čem, hladem a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro 
všechna království země. Budou vzbuzovat kletby a děs, posměch 
a nadávky u všech národů, kam jsem je rozptýlil, 19protože ne-
poslouchali má slova, praví Hospodin, když jsem k nim znovu 
a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale neposlou-
chali, praví Hospodin. 

20Nuže, slyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem 
poslal z Jeruzaléma do Babylonu. 21Toto praví Hospodin zástupů, 
Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kolajášovu, a o Cidkiášovi, synu 
Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám 

Je r e m i á š  29

a2 varianta jména Joakin (2.Král 24:8)  b2 2.Král 24:10–17; Jer 24:1  c8 podle 
jednoho rukopisů LXX (MT: vám)  d10 Lev 26:40–45; Jer 16:14–15; 23:7–8; 24:4–7; 
25:11–12  e17 Jer 24:8–10



1021

je do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je před va-
šima očima nechá popravit. 22Odtud vznikne kletba, která se bude 
používat mezi všemi judskými vyhnanci v Babylonu: „Ať s tebou 
Hospodin provede to, co s Cidkiášem a Achabem, které babylon-
ský král upálil v plamenech!“ 23Páchali totiž v Izraeli hanebnosti. 
Cizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá 
slova, která jsem jim nesvěřil.a Já to vím a já to dosvědčuji, praví 
Hospodin.

Falešný prorok Šemajáš
24Šemajášovi Nechlamskému řekni: 25„Tak praví Hospodin zástupů, Bůh 

Izraele – Z vlastního popudu jsi všemu lidu v Jeruzalémě a knězi Cefaniá-
šovi, synu Maasejášovu, i ostatním kněžím poslal dopis, ve kterém píšeš: 
26‚Hospodin tě, Cefaniáši, ustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys 
byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá pro-
roka, máš vsadit do klády a na pranýř. 27Proč jsi tedy neumlčel Jeremiáše 
Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá proroka? 28Dokonce i k nám do 
Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nich, 
sázejte zahrady a jezte jejich plody.‘“ 

29Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. 30Tehdy Jer-
emiáš dostal slovo Hospodinovo: 31„Vyřiď všem vyhnancům – Toto praví 
Hospodin o Šemajášovi Nechlamském: Šemajáš vám prorokoval, ale já 
jsem ho neposlal; sváděl vás falešnou nadějí. 32A proto tak praví Hospodin: 
Hle, zúčtuji s Šemajášem Nechlamským i s jeho potomky! Protože o Hos-
podinu hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu 
přežil a viděl, co dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin.“

Tvé rány zhojím

30 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: 2„Tak praví Hospodin, 
Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do 

knihy. 3Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu při-
vedu zpět ze zajetí a navrátím je do země, kterou jsem dal jejich otcům, 
aby ji obsadili.“

4Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi. 5Tak praví 
Hospodin:

             „Slyšíme vyděšený křik – 
   čirá hrůza, žádný klid!
 6 Rozhlédněte se a ptejte se: 
   Copak může muž rodit?
  Proč tedy vidím všechny muže 
   s rukama na břiše jako rodičky,
    s popelavými tvářemi?
 7 Běda, bude to hrozný den 
   jako žádný jiný,
  čas Jákobova soužení – 
   bude z něj ale zachráněn.
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8Toho dne, praví Hospodin zástupů, zlámu jho na jejich šíji a zpřetrhám 

jejich postroje, takže už nebudou sloužit cizákům, 9ale budou sloužit Hos-
podinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím.

 10 Neboj se, můj služebníku, Jákobe,
   a ty, Izraeli, neděs se, praví Hospodin.
  Hle, zachráním tě z dálné ciziny
   a tvé potomky z jejich vyhnanství.
  Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí 
   a nikdo už ho nevyděsí.
 11 Vždyť já jsem s tebou, praví Hospodin,
   já tě zachráním. 
  Skoncuji se všemi národy,
   do kterých jsem tě rozprášil. 
  S tebou však nikdy neskončím, 
   i když tě ztrestám po právu
    a nenechám tě bez trestu.“

12Tak praví Hospodin:

              „Tvá zranění se nehojí, 
   tvé rány bolí.
 13 Není, kdo by tě obhájil, 
   není léku na tvé bolesti,
    nikdo tě nedokáže uzdravit!
 14 Všichni tví milenci na tebe zapomněli,
   žádný z nich o tebe nestojí. 
  Ranil jsem tě jako nepřítel,
   ztrestal tě jako surovec, 
  protože máš tolik vin 
   a tvůj hřích se tolik rozmnožil.
 15 Proč sténáš nad svým zraněním? 
   Tvou bolest nejde vyléčit.
  To já jsem ti to způsobil, 
   protože máš tolik vin 
    a tvůj hřích se tolik rozmnožil!

 16 Všichni, kdo tě požírají, však budou sežráni,
   všichni, kdo tě sužují, půjdou do zajetí.
  Ti, kdo tě plení, budou sami pleněni
   a všechny, kdo tě olupují, nechám oloupit.
 17 Ano, já obnovím tvé zdraví, 
   tvé rány zhojím, praví Hospodin,
  neboť tě nazývali poběhlicí:
                 ‚O Sion přece nikdo nestojí!‘“
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18Tak praví Hospodin: 

             „Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany,
   nad jeho příbytky se slituji. 
  Město se vystaví tam, kde byly trosky, 
   a palác bude tam, kde má být.
 19 Rozezní se odtud chvalozpěvy, 
   zas bude slyšet hlas veselí.
  Rozmnožím je, aby jich neubývalo,
   oslavím je, a nebude jich málo.
 20 Budou mít dětí tak jako kdysi,
   jejich obec přede mnou se znovu ustaví,
    se všemi, kdo je utiskují, ale zúčtuji.

 21 Jejich vládcem bude jeden z nich,
   z jejich středu vzejde jejich panovník – 
    přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí.
  Vždyť kdo by se jinak odvážil 
   ke mně přistoupit? praví Hospodin.
 22 Vy budete mým lidem 
   a já budu vaším Bohem.“

 23 Hle, Hospodinova vichřice – 
   jeho hněv už zuří! 
  Na hlavy darebáků snáší se 
   vichr bouřlivý! 
 24 Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, 
   dokud neprovede a nesplní, 
    co ve svém srdci usoudil. 
  V nadcházejících dnech 
   tomu porozumíte.

Izrael se vrátí

31 „V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni 
budou mým lidem. 2Tak praví Hospodin:

             „Lid, který unikne meči, 
   nalezne milost na poušti;
    přicházím Izraeli dát odpočinutí.“

3Odedávna se mi ukazoval Hospodin:

             „Miluji tě láskou, jež trvá navěky,
   vztahuji se k tobě v milosrdenství.
 4 Znovu tě zbuduji a budeš stát,
   panno izraelská. 
  Znovu se chopíš tamburíny
   a vesele se roztančíš.
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 5 Znovu vysadíš vinice na horách v Samaří
   a ti, kdo je vysadí, je také sklidí.
 6 Přijde den, kdy zvolají 
   strážci v pohoří Efraim:
               ‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, 
   k Hospodinu, našemu Bohu!‘“

7Tak praví Hospodin:

             „Zpívejte radostí nad Jákobem, 
   jásejte nad předním mezi národy,
    hlasitě oslavujte a říkejte:
              ‚Hospodin zachránil svůj lid,
   zachránil pozůstatek Izraele!‘
 8 Hle, přivedu je ze země severní,
   od konců světa je shromáždím. 
  Mezi nimi i slepce a mrzáky, 
   těhotné ženy a rodičky – 
    vrátí se jich sem celé zástupy!
 9 Budou přicházet s pláčem, 
   půjdou v modlitbách, až je povedu. 
  K potokům s vodou je přivedu
   přímou cestou, na níž neklesnou.
  Jsem přece Izraelův otec,
   můj prvorozený je Efraim!a

 10 Slyšte slovo Hospodinovo, národy,
   zvěstujte v krajích daleko za moři:
              ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, 
   nad svým stádem bude jako pastýř bdít.‘
 11 Ano, Hospodin Jákoba vykoupí,
   vysvobodí ho z rukou silnějších!
 12 S jásotem přijdou na vrchol Sionu,
   rozzáří se Hospodinovou dobrotou – 
    všude obilí, víno, olej, mladý brav a skot!
  Jejich duše budou zavlažovanou zahradou
   a chřadnout už nikdy nebudou.
 13 Panna se tehdy vesele roztančí
   a mládenci i starci spolu s ní.
  Jejich truchlení v radost proměním,
   utěším je a rozveselím namísto trápení.
 14 Duši kněží občerstvím hojností
   a můj lid se nasytí mými dary,
    praví Hospodin.“

Je r e m i á š  31

a9 původně kmenové jméno, později synonymum pro severní izraelské království (též 
dále)
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15Tak praví Hospodin:

              „V Rámě je slyšet křik – 
   nářek, pláč a hořké bědování.
  Ráchel tam pláče nad svými dětmi,
   nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“

16Tak praví Hospodin:

             „Neplač už, zadrž slzy,
   neboť tvá námaha dojde odměny,
  praví Hospodin:
   oni se ti z nepřátelské země vrátí!
 17 Je tu naděje pro tvé potomky,
   praví Hospodin:
    tvé děti se vrátí do vlasti!

 18 Jasně jsem slyšel Efraimův nářek:
                  ‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk,
    krotil jsi mě a už jsem zkrocený.
  Obrať mě, ať se vrátím zpět,
   vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine!
 19 Po svém odvrácení činím pokání,
   po svém poučení se biji do hrudi.
  Stydím se a jsem zahanben,
   že nesu potupu svých mladých let.‘

 20 Není snad Efraim můj drahý syn?
   Není mé dítě, které miluji?
  Kdykoli o něm promluvím,
   vždy si ho znovu vybavím 
    a v nitru cítím pohnutí.
  Slituji se nad ním, jistěže se slituji!
   praví Hospodin.

 21 Postav si milníky, vyznač ukazatele,
   přemýšlej o cestě, kterou jdeš.
  Vrať se, izraelská panno, vrať se
   zpátky do svých měst!
 22 Jak dlouho se ještě budeš toulat, 
   dcero nevěrná?
  Hospodin stvoří na zemi novou věc:
   žena se bude ucházet o muže.“

23Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Až je přivedu zpět ze zajetí, 
bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospo-
din, příbytku spravedlnosti, horo svatosti!‘ 24Znovu tam bude žít všechen 

Je r e m i á š  31
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lid Judy – měšťané, rolníci i kočovníci se stády. 25Ano, občerstvím duši zna-
vených a duši chřadnoucích nasytím.“

26Nato jsem se probudil a prohlédl. Můj spánek byl sladký.

Nová smlouva
27„Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji 

lidmi i zvířaty. 28Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, 
bořil, ničil a pustošil, právě tak nad nimi budu bdít, abych budoval a sá-
zel, praví Hospodin.a 29V těch dnech už nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké 
hrozny a dětem trnou zuby.‘b 30Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, 
kdo jí trpké hrozny, budou trnout zuby.

31Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem 
Judy uzavřu novou smlouvu. 32Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem 
uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta – 
tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželem, praví 
Hospodin. 33Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem 
Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho 
na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 34Už se nebudou na-
vzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!‘ Všichni 
mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. 
Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.“

35Tak praví Hospodin, 

  jenž nechává slunce ozařovat den 
   a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, 
  jenž vzdouvá moře, až jeho vlny řvou, 
   a jehož jméno je Hospodin zástupů: 
 36 „Přestanou-li u mne platit 
   tyto zákony, praví Hospodin, 
  pak také símě Izraele přestane 
   být u mne navždy národem.“ 

37Tak praví Hospodin: 

             „Bude-li změřeno nebe nahoře 
   a prozkoumány základy země v hlubině, 
  pak také zavrhnu všechno símě Izraele 
   za všechno, co provedli, praví Hospodin.“ 

38„Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vy-
stavěno pro Hospodina, od věže Chananel až k Nárožní bráně.c 39Měřicí 
šňůra se odtud natáhne až k vrchu Garev a pak se stočí do Goje. 40Celé 
to údolí mrtvol a mastného popela,d všechna ta pohřebiště až k potoku 
Kidron, až k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hos-
podinu a město už nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno.“

Je r e m i á š  31
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Kup si pole v Anatotu

32 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce vlády 
judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův).a 

2Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš 
byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. 

3Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho: „Jak se opovažuješ pro-
rokovat, že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou 
babylonského krále a ten je dobude.b 4Ani judský král Cidkiáš Babyloňa-
nůmc neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým 
bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. 5Ten odvede Cidkiáše 
do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.‘ 
Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!‘“

6Jeremiáš řekl: „Dostal jsem slovo Hospodinovo: 7Hle, přijde za tebou 
Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si mé pole v Anatotu. 
Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.‘“

8Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj 
bratranec Chanamel a řekl mi: „Koupil bys mé pole v Anatotu v kraji Ben-
jamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho.“d 

Věděl jsem, že je to slovo Hospodinovo, 9a tak jsem to pole v Anatotu od 
svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů stříbra.e 10Podepsal jsem 
kupní list, zapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil 
stříbro. 11Potom jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkami a ustano-
veními vzal a spolu s jeho nezapečetěným opisem 12jsem ho předal Ba-
ruchovi, synu Neriáše, syna Machsejášova. Učinil jsem to v přítomnosti 
svého bratrance Chanamela, v přítomnosti svědků, kteří ten kupní list 
podepsali, a v přítomnosti všech Židů přísedících na strážním nádvoří. 

13V jejich přítomnosti jsem Baruchovi uložil: 14„Tak praví Hospodin 
zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny – zapečetěný kupní list i jeho 
nezapečetěný opis – a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho 
zachovány.‘ 15Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi 
se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!‘“

16Poté, co jsem ten kupní list předal Baruchovi, synu Neriášovu, modlil 
jsem se k Hospodinu: 

17„Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaže-
nou paží učinil nebe i zemi – pro tebe nic není nemožné! 18Pro-
kazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš 
i jejich potomkům.f Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin 
zástupů. 19Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. 
Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho 
jednání, tak jak si za své skutky zaslouží. 20Konal jsi znamení a zá-
zraky v Egyptě a konáš je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi – tak 
sis získal jméno, které stále máš. 21Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta 
znameními a zázraky, mocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed 
veliké hrůzy. 22Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, 

Je r e m i á š  32
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že jim ji dáš – zemi oplývající mlékem a medem. 23Když ale při-
šli a ovládli ji, neposlouchali tě a neřídili se tvým Zákonem. Nic 
z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na ně přivedl všechno 
tohle neštěstí. 

24Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho do-
byli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů, 
kteří na něj útočí. Naplňuje se to, co jsi řekl – vždyť to sám vidíš! 
25Hospodine, Pane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi 
přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za ně stříbrem!‘“

Změním jejich osud
26Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: 27„Hle, já jsem Bůh všeho 

stvoření. Je snad něco nad mé síly? 28Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vy-
dávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále 
Nabukadnezara, který je dobude. 29Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrh-
nou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách mě lidé 
uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. 

30Synové Izraele i Judy už od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. 
Ano, synové Izraele mě pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, 
praví Hospodin. 31Ode dne, kdy bylo vystavěno, až dodnes mi toto město 
bylo jen k zlosti. Hněvali mě tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti. 
32Synové Izraele i Judy mě uráželi vším tím zlem, které páchali – oni i jejich 
králové, velmoži, kněží i proroci – všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. 
33Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale nepo-
slouchali a poučení nepřijímali. 34V domě, který se nazývá mým jménem, 
nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili. 35V údolí Ben-hinom také 
vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm 
jako oběť Molochovi.a To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na 
mysl – že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k hříchu!

36Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského 
krále.‘ Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: 37Hle – znovu je shromáždím 
ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném 
rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bez-
pečí. 38Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. 39Dám jim jedno srdce 
a jednu cestu, aby mě ctili po všechny dny – pak bude dobře jim i jejich 
potomkům. 40Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého 
dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby mě ctili, aby se ode mě už neodvrátili. 
41S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi, 
celým svým srdcem a celou duší. 

42Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké 
neštěstí, tak na ně uvedu všechno dobrodiní, které jsem jim zaslíbil. 
43A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z ní pustina 
bez lidí a dobytka,‘ nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole. 44Budou 
se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat podpisem, bude se 
pečetit a budou zváni svědkové – v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, 
ve městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech 
Negevu, neboť změním jejich osud, praví Hospodin.“

Je r e m i á š  32
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Obnova země

33 Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu 
dostal slovo Hospodinovo: 2„Tak praví Hospodin, který učinil zemi, 

Hospodin, který ji zformoval a upevnil – ten, který má jméno Hospodin: 
3Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. 

4Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o jud-
ských královských palácích, jež byly na obranu před obléhacími náspy 
a zbraněmi zbořeny 5v přípravách na boj s Babyloňany:a Ty domy se naplní 
mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu 
zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. 

6Hle – potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim 
zakusit hojný pokoj a bezpečí. 7Osud Judy a Izraele změním a vybuduji 
je tak jako kdysi. 8Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spá-
chali. Všechny ty zločiny, které proti mně spáchali a jimiž se proti mně 
vzbouřili, jim odpustím. 9Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi 
zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, až uslyší 
o všem dobrodiní, které jim prokáži. Zůstanou v úžasu a rozechvění 
nad vším tím dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způ-
sobím.

10Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí 
i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuště-
ných, vylidněných, bez obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat 
11hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do 
Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: 

             „Hospodinu zástupů vzdejte díky – 
   Hospodin je přece dobrý 
    a jeho láska trvá navěky!“ 

Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. 

12Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a do-
bytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat 
pastýři se stády. 13Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech 
Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou 
znovu procházet ovce pod rukama počítajícího, praví Hospodin.“

Věčná smlouva
14„Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám 

domu Izraele a domu Judy, splním. 15V těch dnech a v tom čase nechám 
z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo 
a spravedlnost. 16V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít 
v bezpečí. A takto jej budou nazývat: Hospodin – naše spravedlnost.b 

17Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět 
Davidův potomek.c 18Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by 

Je r e m i á š  33
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přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody 
po všechny dny.“

19Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: 20„Tak praví Hospodin: Budete-li 
moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani 
noc nenastane ve svůj čas, 21pak bude zrušena také má smlouva s mým 
služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho 
trůnu, a rovněž má smlouva s mými sluhy levitskými kněžími. 22Jako se 
nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek,a tak rozmnožím símě 
svého služebníka Davida a svých sluhů levitů.“

23Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: 24„Všiml sis, jak tento lid mluví? 
Že prý ‚Hospodin zavrhl oba své vyvolené rody.‘ Takhle pohrdají mým 
lidem, jako by už pro ně ani nebyl národem! 25Tak praví Hospodin: Jestliže 
nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, 
26pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberu 
z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním 
jejich osud a slituji se nad nimi!“

Slovo pro Cidkiáše

34 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský král 
Nabukadnezar s celým svým vojskem a se všemi královstvími a ná-

rody, které ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města: 2„Tak 
praví Hospodin, Bůh Izraele – Jdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak 
praví Hospodin – Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále 
a ten je vypálí ohněm. 3Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chy-
cen a padneš mu do rukou. Spatříš babylonského krále vlastníma očima 
a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! 4Slyš ale slovo Hos-
podinovo, Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; 
5zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě tvých předků,b 
dávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou oheň i tobě a budou tě 
oplakávat: ‚Ach pane!‘ Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin.“

6Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi 
v Jeruzalémě. 7Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém 
a na všechna zbylá judská města – na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná 
opevněná města, která v Judsku zbyla.

Vyhlaste svobodu
8Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel 

s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otroků. 9Každý 
měl propustit svého hebrejského otroka i svou hebrejskou otrokyni na 
svobodu; nikdo už neměl zotročovat svého židovského bratra. 10Všichni 
velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu přijali, souhlasili, že propustí své 
otroky a otrokyně na svobodu a že je už nebudou zotročovat. Souhlasili 
s tím a propustili je. 11Potom si to ale rozmysleli a své otroky a otrokyně, 
které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je. 

12Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: 13„Tak praví Hospodin, 
Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, 
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uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: 14‚Sedmého roku každý propustíte svého 
hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, 
ale potom jej propustíš na svobodu.‘a Vaši otcové mě ovšem neposlechli, 
vůbec si toho nevšímali. 15Vy jste ale nedávno činili pokání a zachovali jste 
se, jak je v mých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil svo-
bodu – dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se 
nazývá mým jménem. 16Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili jste tak 
mé jméno. Svého otroka i svou otrokyni, které jste propustili na svobodu, 
jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. 

17A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste mě. Nevyhlásili jste svo-
bodu každý svému bratru, svému bližnímu. Hle, já tedy vyhlašuji ‚svobodu‘ 
vám, praví Hospodin – svobodu pro meč, mor a hlad! Učiním vás odstra-
šujícím příkladem pro všechna království země. 18S těmi, kdo porušili mou 
smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi 
naložím jako s teletem, které rozťali vedví, aby prošli mezi jeho polovi-
nami.b 19Judské a jeruzalémské velmože, dvořany, kněze i všechen lid 
země, který prošel mezi díly telete, 20vydám do rukou jejich nepřátel, do 
rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást 
ptáci a divá zvěř. 

21Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, 
do rukou těch, kdo pasou po jejich životě – do rukou vojska babylonského 
krále, které se od vás právě stahuje.c 22Hle, vydám rozkazy, praví Hospo-
din, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na ně, dobudou je a spálí je. 
Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí.“

Poslušnost Rechabitů

35 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského krále 
Joakima, syna Jošiášova: 2„Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze 

síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno.“
3Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna Jeremiáše, syna Chabaciniášova, 

i jeho bratry a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, 4a přivedl jsem je do 
Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigda-
liášova. Byla hned vedle síně velmožů, nad síní strážce prahu Maasejáše, 
syna Šalumova. 5Postavil jsem před Rechabity poháry a džbány plné vína 
a vybídl jsem je: „Napijte se vína.“

6„My víno nepijeme,“ odpověděli. „Náš otec Jonadab, syn Rechabův, 
nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci. 7Nestavějte 
si domy, nesejte semeno, nesázejte vinice a nevlastněte je. Po všechny své 
dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste pout-
níky.‘ 8Posloucháme svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co 
nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši 
synové a dcery. 9Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani 
semeno k setí 10a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonada-
bovi a chováme se přesně tak, jak nám přikázal. 11Teprve když do země 
vtrhl babylonský král Nabukadnezar, řekli jsme si: Pojďme se před baby-
lonskýmd a aramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď byd-
líme v Jeruzalémě.“
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12Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: 13„Tak praví Hospodin zá-

stupů, Bůh Izraele – Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nene-
cháte se poučit? Neposlechnete má slova? praví Hospodin. 14Jonadab, syn 
Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. Až dodnes 
nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. Já k vám ale 
mluvím znovu a znovu, a vy mě neposloucháte. 15Znovu a znovu jsem k vám 
posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své 
zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, ať 
můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.‘a Vy ale vůbec nevní-
máte, vůbec mě neposloucháte. 16Ano, potomci Jonadaba, syna Rechabova, 
dodržují, co jim jejich otec přikázal. Mě ale tento lid neposlouchá. 

17A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivádím 
na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem 
je varoval. Mluvil jsem k nim, ale neposlouchali, volal jsem na ně, ale ne-
odpovídali.“

18Rodu Rechabitů pak Jeremiáš řekl: „Tak praví Hospodin zástupů, Bůh 
Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste 
všechny jeho příkazy a chovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. 19A proto 
tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jonadabovi, synu Rechabovu, 
nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě.“

Spálený svitek 

36 Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,b do-
stal Jeremiáš slovo od Hospodina: 2„Vezmi si svitek a zapiš do něj 

všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o všech národech 
ode dne, kdy jsem k tobě promluvil za dnů Jošiášových až dodnes. 3Když 
dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na ně chci dopustit, snad se každý 
z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny.“

4Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna Neriášova, a nadiktoval mu vše-
chno, co mu Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do svitku. 5Potom Jere-
miáš Baruchovi řekl: „Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. 6Proto 
tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, 
jak jsem ti je diktoval. Přečti je všem, kdo budou v postní den přicházet 
z judských měst do Hospodinova domu. 7Snad začnou Hospodina prosit 
o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu 
hrozí velikým a zuřivým hněvem!“

8Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, 
a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova. 9V de-
vátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,c 
byl pro veškerý lid v Jeruzalémě i pro veškerý lid, který do Jeruzaléma 
přicházel z judských měst, vyhlášen půst před Hospodinem. 10Tehdy šel 
Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, 
jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. 
Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy.

11Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova, uslyšel všechna Hos-
podinova slova z té knihy, 12odešel do královského paláce, do písařské síně, 
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kde právě zasedali všichni velmoži: písař Elišama, Delajáš, syn Šemajášův, 
Elnatan, syn Achborův, Gemariáš, syn Šafanův, Cidkiáš, syn Chananiášův 
a všichni ostatní velmoži. 13Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když 
Baruch předčítal lidu z oné knihy. 

14Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna Netaniáše, syna Šelemi-
áše, syna Kušiho, ať Baruchovi vyřídí: „Přijď a vezmi s sebou ten svitek, 
z něhož jsi předčítal lidu.“ Baruch, syn Neriášův, tedy vzal svitek a přišel 
za nimi. 15„Posaď se a přečti nám to,“ vyzvali ho. 

Baruch jim to tedy přečetl. 16Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se 
podívali jeden na druhého a řekli Baruchovi: „Musíme to všechno ozná-
mit králi. 17Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal,“ ptali se Barucha. 
„Diktoval ti to Jeremiáš?“

18„Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval,“ odpověděl jim Baruch, 
„a já jsem je zapisoval inkoustem do knihy.“

19„Běžte se s Jeremiášem ukrýt,“ řekli na to velmoži Baruchovi. „Ať nikdo 
neví, kde jste.“

20Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy, vstoupili do dvorany před 
krále a všechno mu to oznámili. 21Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi 
jej přinesl ze síně písaře Elišamy a začal z něj předčítat králi i všem vel-
možům stojícím kolem. 22Král seděl v zimním křídle svého paláce – byl 
totiž devátý měsíc – a před ním stála nádoba se sálajícím řeřavým uhlím. 
23Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl 
a vhodil do ohně v nádobě. Nakonec v tom ohni skončil celý svitek. 24Když 
král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec se nelekali, natož 
aby si roztrhli roucha. 25Ani když Elnatan, Delajáš a Gemariáš krále prosili, 
aby svitek nepálil, nedal na ně. 26Naopak přikázal princi Jerachmeelovi 
a také Serajášovi, synu Azrielovu, a Šelemiášovi, synu Abdeelovu, aby 
písaře Barucha i proroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale skryl.

27Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je Jere-
miáš diktoval, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: 28„Vezmi si další svitek 
a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním svitku, který 
judský král Joakim spálil. 29O judském králi Joakimovi pak řekni: „Tak 
praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit 
napsat, že přijde babylonský král a zničí tuhle zem, takže z ní zmizí lidé 
i dobytek?‘“ 30A proto tak praví Hospodin o judském králi Joakimovi: 
„Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola 
bude pohozena napospas dennímu horku a nočnímu mrazu. 31Ztrestám 
ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu na ně i na oby-
vatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým jsem je 
varoval, ale nechtěli to poslouchat.“

32Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi, synu Neriá-
šovu. Ten do něj zapsal, jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné 
knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě 
mnoho slov jim podobných.
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Jeremiáš uvězněn

37 Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto 
Jekoniáše,a syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna Joši-

ášova.b 2Ani on však, stejně jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal 
slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. 

3Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiá-
šova, a kněze Sofoniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: „Modli se prosím 
za nás k Hospodinu, našemu Bohu.“ 4(Jeremiáš tehdy chodil volně mezi 
lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. 5Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo voj-
sko, a když se o nich dozvěděli Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se 
od města.)

6Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: 7„Tak praví Hospodin, Bůh 
Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte 
takto – Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí 
domů do Egypta. 8Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobu-
dou je a vypálí. 

9Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prý ‚Babyloňané od nás musí 
odtáhnout.‘ Neodtáhnou! 10I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás 
útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se 
všichni zvedli a toto město vypálili!“

11Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruza-
léma, 12chtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam 
se svými příbuznými vypořádal své dědictví.c 13Jen co však vstoupil do 
Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Še-
lemiáše, syna Chananiášova. Ten proroka Jeremiáše zadržel. „Tak ty chceš 
přeběhnout k Babyloňanům!“ obořil se na něj.

14„To není pravda,“ bránil se Jeremiáš, „nejdu k Babyloňanům.“ 
Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše zatkl a přivedl ho k hodnos-

tářům. 15Ti se na Jeremiáše rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili ho v domě 
písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. 16Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté 
žalářní kobce, kde strávil mnoho dní.

Před Cidkiášem
17Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého 

paláce, kde se ho potají vyptával: „Máš nějaké slovo od Hospodina?“
„Ano,“ odpověděl Jeremiáš. „Padneš do rukou babylonského krále!“ 
18Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: „Čím jsem se proti tobě, tvým 

dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste mě dali do vězení? 19A kde 
jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne 
proti vám ani proti této zemi‘? 20Teď mě však prosím vyslechni, můj pane 
a králi. Pokorně tě žádám o slitování: Neposílej mě zpátky do domu písaře 
Jonatana, ať tam neumřu.“

21Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. 
Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel 
všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří.
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V jímce na vodu

38 Šefatiáš, syn Matanův, Gedaliáš, syn Pašchurův, Juchal, syn Šele-
miášův a Pašchur, syn Malkiášův, slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu 

lidu: 2„Tak praví Hospodin – Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, 
hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije 
a zachrání si život; takový zůstane naživu. 3Tak praví Hospodin: Toto 
město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude.“

4Tito velmoži pak řekli králi: „Ať ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen 
bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž 
nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!“

5„Hle, je ve vašich rukou,“ odpověděl jim král Cidkiáš. „Král proti vám 
nic nezmůže.“

6Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla 
na strážním nádvoří; spustili tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla 
voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. 

7O tom, že Jeremiáše dali do jímky, se ale doslechl jeden z palácových 
dvořanů, Habešan Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské brá-
ně. 8Ebed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil krále: 9„Můj pane a králi! 
Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili 
ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť už ani ve městě není co 
jíst!“

10Král na to Habešanu Ebed-melechovi přikázal: „Vezmi si odsud třicet 
mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře.“

11Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce 
našel nějaké staré hadry a roztrhané šaty a spustil je na provazech Jere-
miášovi do jímky. 12„Podlož si ty staré roztrhané hadry pod provazy v pod-
paží,“ řekl Habešan Ebed-melech Jeremiášovi. Když to Jeremiáš udělal, 
13začali ho za ty provazy vytahovat, až ho z té jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš 
vrátil zpět na strážní nádvoří.

Znovu před Cidkiášem
14Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu 

do Hospodinova chrámu. „Chci od tebe slyšet slovo,“ řekl král Jeremiá-
šovi. „Nic přede mnou netaj.“

15„Copak bys mě nezabil, kdybych ti to řekl?“ odpověděl Jeremiáš Cidki-
ášovi. „I kdybych ti poradil, neposlechneš mě.“

16Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: „Jakože je živ Hospodin, 
který nám dal život, nezabiji tě ani tě nevydám do rukou těch, kdo tě chtějí 
zabít.“

17Nato Jeremiáš Cidkiášovi řekl: „Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh 
Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachrá-
níš si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. 
18Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne 
do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty.“

19Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: „Bojím se Židů, kteří přeběhli 
k Babyloňanům. Kdyby mě Babyloňané vydali do jejich rukou, vrhli by se 
na mě.“
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20„To neudělají,“ řekl Jeremiáš. „Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, 

a povede se ti dobře a přežiješ. 21Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, 
co mi Hospodin ukázal: 22Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci jud-
ského krále, budou vyvedeny k velitelům babylonského krále a hle, řeknou 
o tobě: 

              ‚Podvedli a přemohli tě
   ti tví ‚věrní přátelé‘.
  Když jsi teď uvázl v blátě,
   odvrátili se od tebe!

23Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim 
ani ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v plame-
nech!“

24Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: „Ať se o těch slovech nikdo nedozví, ji-
nak zemřeš. 25Až se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou za 
tebou a budou tě vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic 
nám netaj, nebo tě zabijeme!‘ 26Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, 
aby mě neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel.‘“a

27Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale 
odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepoří-
zenou. Nikdo z nich totiž jeho rozhovor s králem neslyšel. 28Jeremiáš pak 
zůstal na strážním nádvoří až do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. 

Pád Jeruzaléma

39 K dobytí Jeruzaléma došlo takto: 1V desátém měsíci devátého roku 
vlády judského krále Cidkiášea přitáhl k Jeruzalému babylonský 

král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jej. 2Devátého dne 
čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vládyb pak byla městská 
hradba prolomena. 3Poté, co pronikli do města, zasedli všichni velmoži 
babylonského krále v Prostřední bráně: Nergal-šarecer ze Sin-magiru, 
rab-saris Sar-sechim, rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži 
babylonského krále. 

4Jakmile je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. 
Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Pr-
chali k pláni Arava, 5ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské 
pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi Na-
bukadnezarovi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen roz-
sudek: 6Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho 
syny; popravil také veškerou judskou šlechtu. 7Cidkiášovi pak vyloupl oči, 
spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. 

8Královský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruza-
léma zbořili. 9Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek 
těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající 
lid. 10Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel gardistů Nebu-
zardan v judské zemi a svěřil jim toho dne vinice a pole.

11Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gar-
distů Nebuzardanovi nařídil: 12„Vezmi ho k sobě a postarej se o něj, ať se 

Je r e m i á š  38

a26 Jer 37:15–16; 20  a1 leden 588 př. n. l. (2.Král 25:1)  b2 18. července 586 př. n. l.



1037

mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli tě požádá.“ 13Velitel gardistů 
Nebuzardan, rab-saris Nebušazban, rab-mág Nergal-šarecer i všichni 
ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali 14pro Jeremiáše a dali 
ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili ho Gedaliášovi,a synu Achikama, 
syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem.

15Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hos-
podinovo: 16„Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi:b Tak praví Hospodin 
zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne 
v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. 17Tebe 
však v ten den vysvobodím, praví Hospodin. Nepadneš do rukou těch, 
kterých se děsíš. 18Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale pře-
žiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin.“

Babylonská správa Judska

40 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gar-
distů Nebuzardan propustil z Rámy, kde ho našel spoutaného ře-

tězy mezi všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli být odvle-
čeni do Babylonu. 

2Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu: „Hospodin, tvůj Bůh, 
varoval toto místo před tímhle neštěstím 3a teď svou hrozbu naplnil. Stalo 
se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste ho. 
4Teď ale pohleď – dnes tě propouštím z řetězů, které máš na rukou. Po-
kud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud ne-
chceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za 
dobré a vhodné. 5Chceš-li se ale vrátit,c vrať se ke Gedaliášovi, synu Achi-
kama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem jud-
ských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za 
vhodné.“ 

Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej pro-
pustil. 6Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpy 
a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi.

7Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král 
jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova, zemským správcem a že mu svěřil 
muže, ženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla odvlečena do Baby-
lonu, 8přišli za Gedaliášem do Micpy – Išmael, syn Netaniášův, Jochanan 
a Jonatan, synové Kareachovi, Serajáš, syn Tanchumetův, synové Efaje 
Netofského a Jaazaniáš, syn Maachatského – ti všichni i se svými muži. 
9Gedaliáš, syn Achikama, syna Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísa-
hal: „Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, poddejte se ba-
bylonskému králi a povede se vám dobře.d 10Hle, já zůstávám zde v Micpě, 
abych vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklí-
zet víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých 
městech, která držíte.“

11Také všichni judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomu i ve všech ostat-
ních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů 
a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova. 
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12Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za 
Gedaliášem do Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoce.

Išmaelovo povstání
13Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé přišli za Gedali-

ášem do Micpy 14a říkali mu: „Víš to, že amonský král Baalis poslal Išma-
ela, syna Netaniášova, aby tě zabil?“ Ale Gedaliáš, syn Achikamův, jim 
nevěřil. 

15Jochanan, syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl: „Když do-
volíš, půjdu Išmaela, syna Netaniášova, zabít. Nikdo se to nedozví. Proč by 
měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě shromáždili, by se rozprchli 
a pozůstatek Judy by byl zničen.“

16Gedaliáš, syn Achikamův, ale Jochananovi, synu Kareachovu, odpově-
děl: „Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež.“

41 V sedmém měsícia pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamo-
vým, přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími deseti 

muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostá-
řům. Během společné hostiny v Micpě 2pak Išmael, syn Netaniášův, náhle 
vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafa-
nova, mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správ-
cem sám babylonský král. 3Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří 
byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli.b 

4Druhý den po zavraždění Gedaliáše, když o tom ještě nikdo nevěděl, 
5přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát poutníků s oholenými bra-
dami, roztrženými rouchy a se smutečními jizvami. Měli s sebou moučné 
oběti a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu. 6Išmael, syn 
Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel až 
k nim, vyzval je: „Pojďte za Gedaliášem, synem Achikamovým.“ 

7Jakmile vešli dovnitř města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži 
pobil a naházel je do jímky. 8Deset z nich ale Išmaelovi řeklo: „Nezabíjej 
nás! Máme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu.“ A tak 
je nechal a nepobil je s ostatními. 9Těla všech zavražděných Išmael nahá-
zel za Gedaliášem do jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa 
za války s izraelským králem Baašou. Išmael, syn Netaniášův, ji naplnil 
mrtvolami.

10Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě – královské dcery 
i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan 
svěřil Gedaliášovi, synu Achikamovu. Ty všechny Išmael, syn Netaniášův, 
zajal a chystal se s nimi přejít k Amoncům. 11Když se ale o všech těchto 
zločinech Išmaele, syna Netaniášova, doslechl Jochanan, syn Kareachův, 
a všichni velitelé, kteří byli s ním, 12vzali všechny své muže a vytáhli proti 
němu do boje. Dostihli ho u Velkého rybníka v Gibeonu. 13Jakmile všechen 
lid, který měl Išmael s sebou, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a s ním 
všechny velitele, zaradovali se. 14Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, 
se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu Kareachovu. 15Išmael, syn 
Netaniášův, ale Jochananovi s osmi svými muži utekl a dostal se k Amon-
cům.
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Do Egypta
16Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s ním, se pak 

ujali všech přeživších, které Išmael, syn Netaniášův, odvedl z Micpy poté, 
co zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova. Všechny ty bojovníky, muže, 
ženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět 17a vydali se s nimi do Egypta. 
(Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) 18Utíkali 
před Babyloňany – báli se jich, protože Išmael, syn Netaniášův, zavraždil 
Gedaliáše, syna Achikamova, kterého jmenoval zemským správcem sám 
babylonský král.

42 Všichni vojenští velitelé včetně Jochananana, syna Kareachova, 
a Jaazaniáše, syna Hošajášova, i všechen lid, od nejmenších po 

největší, pak přišli 2a oslovili proroka Jeremiáše: „Vyslyš prosím naši po-
kornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento 
pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. 3Kéž 
nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat.“

4„Dobrá,“ odpověděl jim prorok Jeremiáš. „Budu se modlit k Hospodinu, 
vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámím 
a nic vám nezamlčím.“

5Na to Jeremiášovi řekli: „Hospodin je nám pravdivým a věrným svěd-
kem! Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím tě za námi Hospodin, tvůj 
Bůh, pošle. 6Ať už nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospo-
dina, svého Boha, k němuž tě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, 
poslechneme Hospodina, svého Boha!“

7Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. 8Zavolal tedy 
Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen 
lid, od nejmenších po největší, 9a řekl jim: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, 
k němuž jste mě poslali, abych mu předložil vaši prosbu: 10Jestliže zůstanete 
v této zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť 
upustím od zla, které jsem na vás uvalil. 11Nebojte se babylonského krále, 
před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin – vždyť já jsem 
s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. 12Dopřeji vám 
milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. 

13Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této 
zemi nezůstaneme! 14Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, 
neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!‘ 
15– nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví 
Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usa-
dit se tam, 16pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na 
vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě zemřete. 17Všichni ti, kdo se 
rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem. 
Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na ně dopustím. 
18Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený 
hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije mé rozhořčení na vás, pokud 
půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou 
a toto místo už nikdy nespatříte.

19Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vez-
měte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. 20Klamali jste totiž sami sebe, 
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když jste mě posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za 
nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám, cokoli Hospodin, náš Bůh, 
řekne, a my to splníme.‘ 21Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste 
Hospodina, svého Boha, neposlechli v ničem, s čím mě za vámi poslal. 
22Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na 
místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!“

43 Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, 
jejich Boha – všechno to, s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi 

poslal. 2Azariáš, syn Hošajášův, Jochanan, syn Kareachův, a všichni ti 
ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: „Lžeš! Hospodin, náš Bůh, 
tě neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.‘ 3To tě proti nám poštval 
Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili 
anebo odvlekli do Babylonu!“

4A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů ani 
nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. 
5Jochanan, syn Kareachův, pak s ostatními veliteli odvedl všechny pozů-
statky Judy – ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli, 
a znovu se usadili v judské zemi, 6i všechny ty, které velitel gardistů Ne-
buzardan ponechal s Gedaliášem, synem Achikama, syna Šafanova 
– muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha, 
syna Neriášova. 7Šli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli až do 
Dafné. 

Nabukadnezarův útok na Egypt
8V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: 9„Vezmi veliké kameny 

a před očima judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do 
faraonova paláce v Dafné. 10Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh 
Izraele – Hle, povolám a přivedu svého služebníka, babylonského krále 
Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem 
tu zapustil; nad nimi rozprostře svůj baldachýn. 11Přitáhne a zaútočí na 
Egypt. 

  Kdo má jít na smrt, zemře, 
   kdo do zajetí, bude odvlečen 
    a kdo pod meč, ten pod meč.a 

12V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere. Probere 
egyptskou zem dočista, jako když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně od-
tud odejde. 13Posvátné obelisky v egyptském Domě slunceb roztříští na 
kusy a egyptské chrámy vypálí.“

Modlářství Židů v Egyptě

44 Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v Dolním 
Egyptě – v Migdolu, Dafné a Memfisu – i v Horním Egyptě: 2„Tak 

praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, 
které jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes 
z nich zbývají jen opuštěné trosky 3kvůli zlu, které páchali. Uráželi mě, 
když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy 
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ani vaši otcové. 4Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služeb-
níky proroky se slovy: ‚Nepáchejte už tu ohavnost; nenávidím to!‘ 5Oni 
však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů 
a přestat pálit kadidlo cizím bohům. 6Proto se na judská města a na ulice 
Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky 
a jsou jimi až dodnes.

7Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte 
tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, 
takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? 8Proč mě urážíte výtvory svých 
rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To 
chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkou a ostudou mezi všemi národy 
na zemi? 9To jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských 
králů, na zločiny jejich žen i na své vlastní zločiny a zločiny svých žen – 
na to, co se dělo v judské zemi a v jeruzalémských ulicích? 10Až dodnes 
se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými 
pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil.

11A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem 
o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. 12Odstraním pozůstatky Judy – ty, 
kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahy-
nou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších až po největší 
zemřou mečem nebo hladem. Stanou se kletbou a hrozbou, nadávkou 
a ostudou. 13Zúčtuji s těmi, kdo se usadili v Egyptě, jako jsem zúčtoval 
s Jeruzalémem – mečem, hladem a morem. 14Z pozůstatků Judy, kteří se 
přišli usadit v Egyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské 
země. Ačkoli v duši prahnou, aby se do ní vrátili a žili v ní, kromě pár 
utečenců se do ní nevrátí!“

15Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bo-
hům) i všechny přítomné ženy – celé to veliké shromáždění, všechen lid 
usazený v Dolním i Horním Egyptě – ti všichni Jeremiášovi odpověděli: 
16„Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! 17Nao-
pak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo 
Královně nebesa a přinášet jí úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, 
naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. 
Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. 
18Ale od té doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí 
úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem.“

19A ženy dodaly: „Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přiná-
šet jí úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a přinášely jí 
úlitby bez vědomí našich manželů?“

20Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu takto od-
mlouvali, řekl: 21„A co ty kadidlové oběti, které jste v judských městech 
a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši vel-
moži i prostý lid? Copak na to Hospodin nezapomněl? Bylo mu to snad 
lhostejné? 22Hospodin už to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům 
a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky bu-
dící děs a nadávky, kde se až dodnes nebydlí. 23To proto, že jste pálili ka-
didlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste Hospodina neposlouchali 
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a neřídili jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás 
postihlo toto neštěstí, které trvá až dodnes.“ 

24Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: „Slyšte slovo Hospodi-
novo, všichni Židé v Egyptě! 25Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: 
Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, 
jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby.‘ 
Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujte! 

26Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám 
při svém velikém jménu, praví Hospodin: Mé jméno už nevysloví žádný 
Žid v celém Egyptě; nikdo z nich už neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hos-
podin!‘ 27Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni 
Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. 28Do judské země 
se pak z Egypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni, kdo 
pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí – zda 
mé, anebo jejich. 29A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto 
místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že má slova proti vám obstojí – k vašemu 
neštěstí. 

30Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru, vládce Egypta, vydám do ru-
kou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jeho životě, tak jako jsem 
vydal judského krále Cidkiáše do rukou jeho nepřítele, babylonského 
krále Nabukadnezara, který pásl po jeho životě.“

Slovo pro Barucha

45 Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriá-
šovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna 

Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval.a 2„Toto 
ti, Baruchu, říká Hospodin, Bůh Izraele. 3Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi 
k mé bolesti přidal trápení. Už jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím 
úlevy.‘ 

4Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin – Hle, co jsem 
vybudoval, bořím, a co jsem zasadil, vykořeňuji – celou tuto zemi! 5A ty 
si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím ne-
štěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš se 
a přežiješ.“

sou d n a d n á rody

Slovo o Egyptu

46 Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech.

2Slovo o Egyptu – o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když leželo 
u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského 
krále Joakima, syna Jošiášova,b babylonský král Nabukadnezar porazil):
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 3 „Chystejte štíty, pavézy, 
   vzhůru do bitvy!
 4 Zapřahejte koně, 
   jezdci, do sedel!
  Nastupte v přilbách, 
   kopí vyleštěná, 
    oblečte pancíře!

 5 Co to vidím? 
   V děsu ustupují,
  jejich hrdinové sraženi, 
   zoufale prchají, 
    bez rozhlížení.
  Hrůza všude kolem! 
   praví Hospodin.
 6 Ani nejrychlejší nemohou utéci, 
   neuniknou ani siláci.
  Tam na severu, u řeky Eufrat, 
   vrávorají a padají!

 7 Kdo se to vzdouvá jako Nil, 
   jak říční proudy v povodni?
 8 To Egypt se vzdouvá jako Nil, 
   jak říční proudy v povodni.
  Prý: ‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemi, 
   zpustoším města i s obyvateli.‘
 9 Koně, vpřed! 
   Vozy, divoce vyrazte!
  Vojáci, vzhůru do boje – 
   Habešané i Libyjci třímající štíty
    spolu s Lydijci vyzbrojenými luky.

 10 Bude to den Hospodina, Pána zástupů,
   den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu.
  Meč bude požírat, než se nasytí, 
   než jejich krví svou žízeň ukojí.
  Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody
   u řeky Eufrat v zemi severní.
 11 Vyprav se do Gileádu pro balzám, 
   panno, dcero egyptská!
  Nadarmo si léky hromadíš – 
   žádný tě nemůže uzdravit.
 12 Národy uslyší o tvém zahanbení, 
   tvůj nářek zemi naplní. 
  Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé, 
   až padnou všichni společně.“
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13Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylon-

ský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt:

 14 „Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlaste,
   zvěstujte v Memfisu, v Dafné řekněte:
              ‚Nastup a připrav se, 
   všechny okolo hltá meč!‘
 15 Proč tvoji siláci leží pobiti? 
   Nemohou vstát, sráží je Hospodin.
 16 Budou padat zas a zas,
   jeden přes druhého budou klopýtat.
  Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, 
   do rodné země před krutým mečem!‘
 17 Tam nazvou faraona, vládce Egypta:
                 ‚Rámusil, co propásl svůj čas.‘

 18 Jakože jsem živ, praví Král, 
   který má jméno Hospodin zástupů:
  Jako se Tábor vyjímá mezi horami, 
   jako se Karmel tyčí při moři,
    tak jistě přichází útočník.
 19 Sbal si ranec jako vyhnanec, 
   ty, která bydlíš v Egyptě!
  Z Memfisu totiž zbudou sutiny, 
   spáleniště, kde nikdo nebydlí.

 20 Egypt je jalovička překrásná,
   od severu ji však ovád napadá.
 21 Žoldnéři ve službách Egypta 
   jsou jak vykrmená telata;
  i oni se však dají na útěk, 
   obrátí se a prchnou společně.
  Neobstojí – přišel den jejich běd, 
   čas, kdy se s nimi zúčtuje!

 22 Jak prchající had Egypt zasyčí,
   až na něj přitáhnou se svými oddíly, 
  až na něj přijdou se svými sekyrami
   jako dřevorubci na dříví.
 23 Vykácejí jeho les, praví Hospodin, 
   jakkoli hustý předtím byl. 
  Bude jich víc než kobylek, 
   bude jich bezpočet.
 24 Zahanbena bude Dcera egyptská – 
   padne do rukou severního národa!“

25Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: „Hle, zúčtuji s Amonem, bohem 
Théb, s faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho vladaři; zúčtuji 
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s faraonem i s těmi, kdo v něj doufají. 26Vydám je do rukou těch, kdo pasou 
po jejich životě, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou 
jeho služebníků. Později však bude znovu osídlen tak jako v dávných 
dnech, praví Hospodin.

 27 Neboj se, můj služebníku Jákobe, 
   a ty, Izraeli, neděs se. 
  Hle, zachráním tě z dálné ciziny
   a tvé potomky z jejich vyhnanství.
  Jákob se vrátí a odpočine v bezpečí 
   a nikdo už ho nevyděsí.
 28 Neboj se, můj služebníku Jákobe,
   vždyť já jsem s tebou, praví Hospodin.
  Skoncuji se všemi národy,
   do kterých jsem tě rozptýlil. 
  S tebou však nikdy neskončím, 
   i když tě ztrestám po právu
    a nenechám tě bez trestu.“

Slovo o Filištínech

47 Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech před-
tím, než farao dobyl Gazu. 

Tak praví Hospodin:

 2 „Hle, od severu stoupá hladina, 
   řeka vystupuje z koryta!
  Zaplaví zemi i všechno na ní, 
   města i s obyvateli.
  Lidé budou kvílet zděšením, 
   všichni obyvatelé země spustí křik
 3 před dusotem kopyt koní, 
   před lomozem jejich vozů,
    před rachotem jejich kol. 
  Rodiče se neotočí na pomoc dětem, 
   ruce jim budou viset ochable,
 4 neboť už přišel den, 
   kdy všichni Filištíni budou zničeni. 
  Týru a Sidonu vyhubí, 
   co jim ze spojenců ještě zbývá. 
  Ano, Hospodin zničí Filištíny, 
   ty pozůstatky z ostrova Kréta. 
 5 Gaza si pro smutek hlavu vyholí, 
   Aškelon bude umlčen.
  Vy, kdo jste zbyli na pláni, 
   dokdy se budete drásat smutkem?
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 6 ‚Ach, meči Hospodinův, kdy už spočineš?
   Vrať se do pochvy, ustaň a zastav se!‘
 7 Jak by však mohl spočinout, 
   když mu Hospodin poručil?
  Poslal jej proti Aškelonu, 
   namířil jej proti pobřeží!“

Slovo o Moábu

48 Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu:

             „Běda městu Nebó – bude zničeno!
   Kiriatajim bude zahanbeno, dobyto, 
    ta pevnost bude troskou hanebnou.
 2 Moábu už žádná chlouba nezbyla,
   v Chešbonu se na něj chystá pohroma: 
              ‚Pojďme je vyhladit, ať nejsou národem!‘
   I ty, Madmene, budeš umlčen, 
    už jde po tobě meč!

 3 Z Choronaim je slyšet křik:
   Zkáza, hrozné neštěstí!
 4 Moáb je rozdrcen, 
   zní nářek maličkých.
 5 Luchitským svahem
   s pláčem stoupají,
  ve stráních u Choronaim 
   nad tou zkázou křičí úzkostí:
 6 ‚Utečte! Život si zachraňte! 
   Přežijte jako křoví v pustině!‘

 7 Protože spoléháš na své výdobytky a poklady,
   i ty sám budeš dobyt. 
  Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství
   a s ním i jeho kněží a velmoži.
 8 Na každé město přitáhne zhoubce, 
   neunikne mu žádné z nich.
  Celá pláň zahyne, rovina zajde, 
   jak řekl Hospodin.

 9 Posypte Moáb solí, 
   vždyť bude obrácen v trosky!a

  Z jeho měst zbudou sutiny, 
   kde nikdo nebydlí.

 10 Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale!
   Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve!
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 11 Moáb si odmalička žil v pohodlí,
   jak víno nad sedlinou měl svůj klid.
  Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil,
   nemusel odejít do vyhnanství.
  A proto chutná tak jako vždy, 
   jeho vůně se nemění.

12Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří 
jej vylijí, vyprázdní jeho nádoby a džbány rozbijí. 13Moáb se bude stydět za 
Kemoše, jako se národ Izrael styděl za Bét-el, tu svoji ‚naději‘.a

 14 Na co říkáte: ‚My jsme hrdinové, 
   muži připravení do boje‘?
 15 Moáb bude zahuben, 
   jeho města vzata útokem.
  Výkvět jeho mladých padne při porážce,
   praví Král – Hospodin zástupů se jmenuje.

 16 Zkáza Moábu se přiblížila, 
   řítí se na něj záhuba.
 17 Litujte ho všichni okolo,
   všichni, kdo znáte jeho slovutnost:
              ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, 
   hůl, jež se skvěla nádherou!‘
 18 Dolů ze slávy, v prachu usedni, 
   trůnící Dcero dibonská!
  Zhoubce Moábu na tebe zaútočil, 
   rozbořil tvé pevnosti.
 19 Postav se na cestě a vyhlížej, 
   obyvatelko města Aroer.
  Ptej se uprchlíků, uprchlic ptej se,
   říkej: ‚Co se to děje?‘
 20 Moáb se stydí, jak je rozdrcen. 
   Naříkejte a kvílejte!
  Podél Arnonu oznamujte: 
   Moáb je zahuben!

21Na náhorní rovinu přišel soud – na Cholon, Jahcu i Mefaat, 22na Dibon, 
Nebó i Bet-diblataim, 23na Kiriatajim, Bet-gamut i Bet-meon, 24na Keriot, 
Bosru i ostatní moábská města, blízká i vzdálená. 25Moábův roh byl odťat, 
jeho paže byla zlomena, praví Hospodin.

26Opijte ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. Ať se Moáb válí ve 
zvratcích, ať je konečně i on pro smích! 27Copak ses nevysmíval Izraeli? 
Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm 
zmíníš?

 28 Opusťte města, usaďte se na skále, Moábci!
   Buďte jako holubice nad srázem hnízdící.
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 29 Slyšeli jsme o Moábově pýše, 
   o jeho pýše nezměrné,
  o tom, jak se chová pyšně a zpupně, 
   jaké má srdce naduté.
 30 Znám, praví Hospodin, jeho vztek;
   jeho chlubení je však falešné – 
    na nic se nezmůže!
 31 A proto oplakávám Moáb, 
   pro celý Moáb naříkám,
    nad muži z Kir-cheresu lkám.
 32 Nad tebou pláču, révo Sibmy, 
   tak jako pláče Jaezer.
  Tvé výhonky až k moři dosahovaly, 
   k Mrtvému moři, až po Jaezer;
  teď ale na tvé zralé hrozny, 
   na tvé vinobraní vpadl ničitel!
 33 Zmizelo veselí a jásot v zahradách 
   po celé zemi moábské.
  Víno jsem z lisů odebral, 
   s veselým křikem už se nešlape – 
    ten křik už není jásotem!

34Křik z Chešbonu a Eleale bude slyšet až do Jahcy, bude znít od Coaru 
k Choronaim až k Eglat-šelišiji, neboť vyschnou dokonce i nimrimské 
potoky. 35Skoncuji s Moábem, praví Hospodin – s těmi, kdo vystupují na 
posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti.

 36 Mé srdce nad Moábem jak flétna naříká,
   nad muži z Kir-cheresu jak flétna naříká,
    vždyť bude zničeno vše, co vyzískal!
 37 Každá hlava oholena,
   všechen vous ostříhán, 
  všechny ruce samá jizva
   a pytlovina přes bedra.
 38 Na všech moábských střechách, 
   na náměstích jen samé truchlení.
  Roztříštím Moáb jako džbán,
   který už nikdo nechce, praví Hospodin.
 39 Tolik střepů! Tolik kvílení! 
   Moáb se v hanbě zády obrací.
  Moáb už budí jenom posměšky 
   k výstraze všemu okolí.

40Tak praví Hospodin:

  Hle, orel se vrhá na Moáb, 
   už nad ním křídla prostírá!
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 41 Města padnou do zajetí, 
   pevnosti budou dobyty.
  Srdce moábských hrdinů bude v onen den
   jako srdce ženy v porodních bolestech.
 42 Moáb bude zničen, aby už nebyl národem,
   neboť se vzpínal proti Hospodinu.
 43 Strach a prach a past 
   na vás, obyvatelé Moábu!
    praví Hospodin.
 44 Kdo před tím strachem bude utíkat, 
   padne do propasti v prach;
  kdo z propasti se vyškrábá, 
   nad tím se sklapne past.
  Přivedu totiž na Moáb 
   čas zúčtování, praví Hospodin.

 45 Ve stínu Chešbonu se zastaví
   vyčerpaní běženci.
  Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, 
   z domu Sichonova plamen,
  jenž pohltí skráně Moábu, 
   lebky těch pyšných křiklounů.
 46 Běda tobě, Moábe! 
   Lid Kemošův zahyne.
  Tví synové půjdou do zajetí,
   tvé dcery pryč do vyhnanství.

47V posledních dnech ale Moábův osud změním, praví Hospodin.“

Zde končí soud nad Moábem.

Slovo o Amonu

49 Toto praví Hospodin o Amoncích: 

             „Copak Izrael nemá děti?
   Copak nemá žádné dědice?
  Proč tedy Molocha dědí po Gádovi
   a jeho lid tam bydlí ve městech?

2Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím 
do bitvy. Zbude z ní jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a Izrael 
vyžene ty, kdo jej vyháněli, praví Hospodin.

 3 Kvílej, Chešbone, Aj je vyhuben,
   obyvatelky Raby, bědujte,
  oblečte pytel a kvílejte, 
   mezi hradbami sem tam běhejte!
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  Moloch odejde do vyhnanství
   a s ním i jeho kněží a velmoži.
 4 Chlubíš se svými pláněmi?
   Že je tvá pláň tak úrodná, 
    dcero nevěrná?
  Spoléháš na své poklady, 
   prý: ‚Kdo by mě napadal?‘

5Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z ce-
lého tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo už 
neshromáždí ty, kdo se rozprchli.

6Později ale osud Amonců změním, praví Hospodin.“

Slovo o Edomu
7Toto praví Hospodin zástupů o Edomu:

             „Copak už není moudrost v Temanu?
   Přišli rozvážní o rozum? 
    Je jejich moudrost k ničemu?
 8 Obraťte se a utečte! 
   Dedanští, skryjte se v dolině! 
  Na Ezaua totiž přivedu neštěstí
   v čas, kdy s ním zúčtuji.
 9 Přijdou-li na tvé hrozny česáči, 
   nechají aspoň paběrky.
  Přepadnou-li tě v noci zloději, 
   vezmou jen to, co budou chtít.a

 10 Já však Ezaua svléknu donaha, 
   odhalím jeho úkryty, už se neschová! 
  Jeho děti i příbuzní budou zničeni,
   nezbude mu soused, jenž by ho oslovil:
 11 ‚Nech tu své sirotky, já je nechám žít,
   tvé vdovy ať ve mne doufají.‘“

12Tak praví Hospodin: „Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí 
pít – a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! 13Pří-
sahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pusti-
nou, že bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v tros-
kách na věčnost.“

 14 Od Hospodina jsem slyšel zprávu,
   že byl vyslán posel k národům: 
  Šikujte se! Vzhůru k útoku!
   Válčete proti Edomu!b

 15 „Hle, činím tě nepatrným mezi národy,
   mezi lidmi budeš v opovržení.

Je r e m i á š  49
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 16 Klame tě hrůza, kterou vzbuzuješ,
   a pýcha tvého srdce.
  V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí,
   obsadils horské vrcholy. 
  I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil,
   i odtamtud tě strhnu, praví Hospodin.

17Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad 
všemi ranami, jež na něj dopadly. 

 18 Jako když byla rozvrácena Sodoma a Gomora 
   i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, 
  ani zde nebude nikdo žít, 
   neusadí se tu žádný smrtelník.

 19 Jako když lev vyráží z jordánského houští 
   na zavlažené pastviny, 
  stejně tak vyženu Edomce znenadání
   z jejich území.
  Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím?
   Kdo je jako já? Kdo si mě předvolá?
    Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?“

20Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti obyva-
telům Temanu:

  I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni
   i jejich pastvina se zhrozí nad nimi.
 21 Rachot jejich pádu otřese zemí,
   až k Rudému moři se ponese jejich křik.
 22 Hle, orel se zvedá a dolů vrhá se,
   nad Bosrou křídla rozestře!
  Srdce edomských hrdinů bude v onen den
   jako srdce ženy v porodních bolestech.

Slovo o Damašku
23O Damašku:

             „Chamát i Arpád leží v hanbě, 
   neboť zlou zprávu slyšeli;
  zmítají se hrůzou jako moře, 
   jež nelze utišit. 
 24 Damašek slábne, 
   zachvácen děsem se dává na útěk,
    jak rodička je sevřen v bolestech.
 25 Ach, jak je opuštěno město slavné pověsti, 
   to město radosti!
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 26 Ano! Jeho mládenci padnou v ulicích,
   všichni bojovníci budou v ten den zabiti, 
    praví Hospodin zástupů.
 27 Zapálím na damašských hradbách oheň,
   aby pohltil Ben-hadadovy paláce!“

Slovo o Kedaru a Chasoru
28Toto praví Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských kmenů 

(které pak babylonský král Nabukadnezar porazil):

             „Vzhůru! Do boje proti Kedaru! 
   Zahubte syny Východu!
 29 Stany i stáda jim budou vzaty, 
   stanové plachty i všechny věci.
  Jejich velbloudi budou odvedeni pryč,
                 ‚Hrůza všude kolem!‘ – 
    tak na ně lidé zakřičí.

 30 Rychle! Dejte se na útěk! 
   Chacorští, skryjte se v dolině! 
    praví Hospodin.
  Babylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, 
   už na vás vymýšlí svůj plán.

 31 Vzhůru! Do boje proti národu, 
   jenž žije v pohodlí a poklidu! 
    praví Hospodin.
  Nemají vrata ani závory, 
   žijí o samotě, v bezpečí.
 32 Jejich velbloudi jim budou uloupeni, 
   jejich obrovská stáda budou kořistí.
  Ty, kteří si holí skráně,a rozeženu do všech stran, 
   praví Hospodin; přivedu na ně zkázu odevšad!
 33 Chacor se stane doupětem šakalů, 
   věčnou pustinou.
  Nebude zde už nikdo žít, 
   neusadí se tu žádný smrtelník.“

Slovo o Elamu
34Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále Cidkiáše 

dostal prorok Jeremiáš o Elamu.

 35 Tak praví Hospodin zástupů:

             „Hle, lámu luk Elamu – 
   jeho hlavní sílu!
 36 Přivedu na Elam čtyři vichry 
   ze čtyř nebeských stran
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  a těmi vichry ho všude rozmetám,
   takže nezbude ani jeden národ, 
    kam elamští utečenci nepřijdou.
 37 Vyděsím Elam před jeho nepřáteli,
   před těmi, kdo pasou po jejich životě.
  Uvedu na ně neštěstí, 
   svůj planoucí hněv, praví Hospodin.
  Pošlu za nimi meč, 
   abych je vyhladil.
 38 Ustanovím svůj trůn nad Elamem,
   abych odtud hubil krále i velmože, 
    praví Hospodin.

39V posledních dnech ale osud Elamu změním, praví Hospodin.“

Slovo o Babylonu

50 Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o Baby-
lonu, o zemi Chaldejců:

 2 „Oznamte národům, ohlaste tu zvěst, 
   zvedněte korouhev a zvěstujte, 
    nenechte si to pro sebe: 
  Dobyt je Babylon, 
   Béla je zostuzen,
    Marduk hroutí se!
  Jeho sochy jsou zostuzeny,
   jeho hnusné modly se zhroutily!
 3 Přitáhl na něj národ severní,
   obrátí jeho zemi v spoušť. 
  Zůstanou bez obyvatele – 
   lidé i zvěř se dají na útěk.

4V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu 
se syny Judy; budou přicházet v pláči a budou hledat Hospodina, svého 
Boha. 5Budou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němu. Přijdou a při-
pojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, na kterou nikdy nezapomenou.

6Můj lid byl ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi 
horami. Trmáceli se po horách a po kopcích; zapomněli, kde je místo je-
jich odpočinutí. 7Všichni, kdo je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali: 
‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti 
Hospodinu, naději svých otců.‘

 8 Utečte z Babylonu! 
   Opusťte zemi Chaldejců!
    Vyrazte jako berani před ovcemi!
 9 Hle, už probouzím, už vedu proti Babylonu
   srocení mocných národů ze země severní.
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  Sešikují se proti němu, odtud jej dobudou;
   jejich šípy jak zdatní bojovníci
    se s prázdnou nevrátí.
 10 Babylonie padne za kořist; 
   všichni její plenitelé se nasytí, 
    praví Hospodin.

 11 Jen se radujte, jen jásejte,
   vy, kdo drancujete mé dědictví.
  Jen poskakujte jako kravka na trávě,
   řehtejte si jako hřebci mohutní.
 12 Vaše matka se ale zastydí,
   vaše rodička se bude hanbou červenat.
  Hle, bude poslední mezi národy – 
   pustina, poušť a suchopár!
 13 Nebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu,
   všichni ji zcela opustí.
  Každý, kdo půjde kolem Babylonu,
   zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami. 

 14 Obkličte Babylon ze všech stran,
   všichni, kdo napínáte luk! 
  Střílejte na něj! Nešetřete šípy, 
   vždyť hřešil proti Hospodinu!
 15 Spusťte pokřik ze všech stran: 
   Už se vzdal!
  Jeho bašty padly!
   Hradby zbořeny!

Ano, toto je Hospodinova pomsta. 

  Pomstěte se na něm! 
   Proveďte mu to, co sám prováděl!
 16 Vyhlaďte z Babylonu rozsévače 
   i žence se srpy v čase žně! 
  Ať se každý vrátí zpět ke svým lidem,
   každý ať do své země uteče
    před mečem utlačitele!

17Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyr-
ský král a teď jí drtí kosti babylonský král Nabukadnezar.

18A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtuji s baby-
lonským králem a jeho zemí, jako jsem zúčtoval s králem asyrským! 19Při-
vedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby 
se nasytil v efraimských horách i v kraji Gileád. 
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20V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat 

vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou nale-
zeny. Těm, které zachovám, totiž odpustím.

 21 Vzhůru na Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)!
   I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)!
  Za nimi! Pobij je jako proklaté, praví Hospodin,
   udělej vše, co jsem ti nařídil!
 22 Zemí se šíří rachot války, 
   strašné ničení.
 23 Jak je roztlučeno, jak je rozbito
   kladivo drtící celou zem!
  Jak jen mohl být Babylon
   mezi národy tak zpustošen!

 24 Políčil jsem na tebe a byl jsi lapen – 
   ani jsi o tom, Babylone, nevěděl. 
  Byl jsi dopaden a byl jsi chycen,
   protože ses s Hospodinem pustil do boje.
 25 Hospodin otevřel svoji zbrojnici
   a zbraně svého hněvu vynesl.
  Hospodin, Pán zástupů, má totiž práci 
   v zemi Chaldejců.

 26 Přitáhněte na něj zdáli, 
   zotvírejte jeho sýpky,
    shrňte vše na hromady! 
  Zničte to město jako proklaté,
   ať z něj nezůstane ani ostatek!
 27 Pobijte jim všechny býky, 
   na jatka je pošlete.
  Běda jim! Přišel jejich den, 
   čas, kdy se s nimi zúčtuje!

28Slyšíš? To uprchlíci vyvázlí z Babylonie na Sionu zvěstují, že Hospodin, 
náš Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrám.

 29 Svolejte na Babylon střelce, 
   všechny, kdo napínají luk!
  Rozbijte tábor kolem něj, 
   ať nemá úniku!
  Odplaťte mu jeho skutky, 
   proveďte mu vše, co sám prováděl! 
  Vždyť se k Hospodinu choval drze,
   ke Svatému Izraele!
 30 Proto jeho mládenci padnou v ulicích
   a všichni bojovníci budou v ten den zabiti, 
    praví Hospodin.
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 31 Hle, já jsem proti tobě, nadutče! 
   praví Hospodin, Pán zástupů.
  Už totiž nadešel tvůj den, 
   čas, kdy se s tebou zúčtuje!
 32 Nadutec klopýtne a zhroutí se
   tak, že ho nikdo nezvedne.
  V jeho městech zapálím oheň
   a ten pohltí vše kolem.

33Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni spolu se 
syny Judy. Všichni jejich uchvatitelé je drží v sevření a odmítají je propus-
tit. 34Jejich Vykupitel je ale silný – má jméno Hospodin zástupů! Rázně se 
ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne 
ve zmatek.

 35 Meč na Chaldejce! praví Hospodin,
   na obyvatele Babylonu, 
    na velmože i mudrce!
 36 Meč na žvanily, ať zešílí!
   Meč na hrdiny, ať se vyděsí!
 37 Meč na jejich koně a jejich vozy 
   i na cizince, kteří se k nim přidali – 
    ať jsou jako ženy!
  Meč na jeho poklady, 
   ať jsou vypleněny!
 38 Meč na jeho řeky, 
   ať se vysuší!
  Vždyť je to země modlářství,
   pro ty příšery se zbláznili!

 39 Proto tam bude žít jen pouštní zvěř,
   pštrosi a hyeny. 
  Už se tam nikdy bydlet nebude,
   bude tam prázdno po všechna pokolení.
 40 Jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru 
   i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, 
  ani zde nebude nikdo žít,
   neusadí se tu žádný smrtelník.

 41 Hle, od severu vojsko přichází, 
   mohutný národ s králi mnohými – 
    od konců světa už se zvedají! 
 42 Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi,
   jsou krutí a soucit neznají,
  burácejí jako mořské vlny,
   ženou se na koních. 
  Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,
   Dcero babylonská, proti tobě!
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 43 Až o nich babylonský král uslyší,
   jeho ruce síla opustí. 
  Přemožen bude úzkostí,
   jako když na rodičku přijdou bolesti.

 44 Jako když lev vyráží z jordánského houští 
   na zavlažené pastviny, 
  stejně tak vyženu Chaldejce znenadání
   z jejich území.
  Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím?
   Kdo je jako já? Kdo si mě předvolá?
    Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?“a

45Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti zemi 
Chaldejců:

  I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni
   i jejich pastvina se zhrozí nad nimi.
 46 „Babylon padl!“ – 
   ten křik otřese zemí,
    národy uslyší jeho úpění!

51 Tak praví Hospodin:

             „Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr,
   proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji.b

 2 Pošlu na Babylon cizince, 
   ať provanou a vyprázdní jeho zem. 
  Ano, obklíčí jej všude kolem
   v jeho zlý den.

 3 Nenechte střelce ani napnout luk,
   nenechte je ani pancíř obléknout!
  Nešetřete ani jejich mládence,
   celé to vojsko vyhlaďte jako proklaté!
 4 Ať v zemi Chaldejců padají pobití,
   smrtelně ranění ať leží v ulicích!“

5Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako vdovu, 
ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu.

 6 Utečte z Babylonu! 
   Prchejte všichni o život!
    Nezahyňte pro jeho nepravost!
  Toto je čas Hospodinovy pomsty – 
   odplácí Babylonu, co si zaslouží.
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 7 Zlatým kalichem v ruce Hospodinově
   byl Babylon – opíjel celý svět.
  Národy z něj to víno pily, 
   až se pomátly.
 8 Babylon ale náhle padne, 
   bude rozdrcen.
  Kvílejte nad ním, 
   přineste balzám na jeho rány,
    třeba se uzdraví!

9„Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do 
své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, až k oblakům se rozroste.“ 

10„Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, 
co vykonal Hospodin, náš Bůh!“

 11 Ostřete šípy, 
   uchopte štíty!

Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Baby-
lon. Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám! 

 12 Namiřte korouhev proti babylonským hradbám!
   Zesilte hlídky, stavte stráž! 
    Buďte připraveni v zálohách!
  Hospodin rozhodl a také vykoná,
   co o Babyloňanech zvěstoval.

 13 Město ležící u mocných řek 
   a topící se v pokladech,
  tvůj konec nadešel, 
   tvá nit se přetrhne!
 14 Hospodin zástupů přísahá sám při sobě:
                „Naplním tě vojskem – 
  bude jich jako kobylek, 
   budou nad tebou křičet vítězně!“

 15 On sám svou silou stvořil zem,
   svou moudrostí vybudoval svět,
    nebe rozepjal svým rozumem!
 16 Svým hlasem rozezvučí vody na nebi,
   od obzoru nechá stoupat oblaky;
  k lijáku připojuje blesky,
   vypouští vítr ze svých pokladnic.

 17 Všichni ti tupci ničemu nerozumí, 
   všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, 
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  protože jejich odlitky jsou podvod 
   a ducha v sobě nemají. 
 18 Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; 
   až na ně přijde čas zúčtování, budou zničeny.
 19 Úděl Jákobův však není jako oni,
   neboť je všeho Stvořitel;
  kmen Izraele má za své dědictví,
   Hospodin zástupů se jmenuje. a

 20 „Ty jsi můj kyj,b 
   můj nástroj válečný: 
  tebou drtím národy, 
   tebou ničím království,
 21 tebou drtím koně i s jezdci, 
   tebou drtím vozy s vozataji,
 22 tebou drtím muže i ženy,
   tebou drtím starce i mladíky,
  tebou drtím mládence i panny,
   23tebou drtím pastýře s ovcemi,
  tebou drtím oráče i spřežení,
   tebou drtím správce i hejtmany.

24Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chal-
deje za všechno zlo, které páchali na Sionu, praví Hospodin.

 25 Hle, já jsem proti tobě, horo záhuby,
   která hubíš celou zemi, praví Hospodin.
  Rozmáchnu se proti tobě, svalím tě ze skal, 
   obrátím tě v horu popela!
 26 Nevezmou z tebe kámen úhelný
   ani kámen pro základy. 
  Ano, zůstaneš pustý navěky,
   praví Hospodin.“

 27 Zvedněte v zemi korouhev! 
   Ať mezi národy zazní polnice!
  Připravte národy proti němu do boje,
   svolejte na něj království Ararat,
    Minni a Aškenaz! 
  Postavte proti němu vojevůdce,
   přiveďte koně jak roje kobylek!
 28 Připravte národy proti němu do boje,
   krále Médie a jejich hejtmany, 
    správce všech zemí, které ovládli!

 29 Země se třese, svíjí se bolestí,
   plní se, co Hospodin o Babylonu uložil:

Je r e m i á š  51
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  Obrátí babylonskou zemi v trosky, 
   kde nikdo nebydlí.
 30 Babylonští hrdinové dobojovali,
   zůstali ve svých opevněních. 
  Síly je opustily, 
   jsou jako ženy. 
  Jejich domovy zapáleny,
   závory zlomeny.
 31 Běžec předhání běžce, 
   posel posla potkává – 
  babylonskému králi se oznamuje,
   že město padlo ze všech stran!
 32 Byly obsazeny brody, 
   v močálech hoří rákosí,
    bojovníci jsou zděšeni!

33Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:

             „Dcera babylonská je jako mlat
   v čas, kdy se mlátí úroda;
    čas její sklizně rychle nastává!“

 34 „Babylonský král Nabukadnezar mě požíral,
   rozdrtil mě na sousta, 
    udělal ze mě prázdný džbán.
  Polykal mě jako drak,
   mými pochoutkami si břicho cpal, 
    vytřel mě jako hrnec dočista.
 35 Násilí na mě páchané ať na Babylon dopadne!“ 
   říká obyvatelka Sionu. 
  „Moje krev na obyvatele Chaldeje!“
   říká Jeruzalém.

36A proto tak praví Hospodin: 

             „Hle, ujmu se tvojí pře 
   a pomstím se za tebe. 
  Vysuším to jeho moře, 
   nechám vyschnout i jeho pramen. 
 37 Babylon se obrátí v hromady sutin, 
   kde žijí jen šakali, 
  bude vzbuzovat děs a posměch,
   zůstane bez obyvatele. 

 38 Jsou jako řvoucí smečka lvů, 
   lačně vrčí jak mladí lvi. 
 39 Až se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, 
   opiji je, že se budou hlučně veselit. 

Je r e m i á š  51
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  Pak ale tvrdě usnou navěky
   a už se nevzbudí, praví Hospodin. 
 40 Povedu je na porážku jako ovečky, 
   jako kozly a beránky.

 41 Ach, jak byl ten Šešaka lapen,
   jak chloubu světa dobyli?
  Jak mohl být tak zpustošen 
   Babylon mezi národy!
 42 Babylon zaplavilo moře,
   příval jeho vln jej pohltil.
 43 Z jeho měst zbyly kupy trosek,
   vyprahlá země bez vody,
  země úplně bez obyvatel, 
   kudy neprojde žádný smrtelník.

 44 Zúčtuji s Bélem v Babylonu,
   vyrvu mu z úst, co pohltil.
  Národy už se k němu nepohrnou,
   padnou babylonské zdi!

 45 Vyjděte odtud, lide můj!
   Prchejte všichni o život,
    až vzplane Hospodinova zuřivost!
 46 Neztrácejte odvahu,
   nebojte se zpráv, jež krajem zní.
  Jedna zpráva letos, jiná napřesrok – 
   že v zemi vládne násilí 
    a vladař stojí proti vladaři.

47Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlami! Celá jejich 
zem se zastydí, až v ní všude budou ležet mrtvoly. 48Nebe a země i všechno 
v nich vykřikne nad Babylonem radostí, až na něj od severu přijdou zhoub-
ci, praví Hospodin.“ 

 49 Babylon teď musí padnout 
   kvůli izraelským padlým, 
  tak jako kvůli Babylonu 
   padali mrtví po vší zemi. 
 50 Vy, kteří jste ušli meči, 
   jděte a nezastavujte! 
  Pamatujte na Hospodina v té daleké zemi,
   myslete na Jeruzalém!

 51 „Zahanbeni jsme a uráženi,
   tváře nám přikryl stud,
  protože do svatyně Hospodinova domu 
   vnikli cizáci.“

Je r e m i á š  51
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52„Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich modlami a po 

celé zemi budou sténat zranění! 53I kdyby se Babylon tyčil až k nebi, i kdyby 
se až k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, 
praví Hospodin.“

 54 Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu,
   hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců.
 55 Hospodin ničí Babylon! 
   Umlčuje všechen jeho hřmot!
  Vlny útočníků hučí jak množství vod, 
   už burácejí jako hrom!
 56 Ano, zhoubce přichází na Babylon!
   Jeho hrdinové budou zajati 
    a jejich luky zlámány.
  Ano, Hospodin je Bůh odplaty – 
   vrchovatě jim odplatí!

57„Opiji jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak 
usnou navěky a už se nevzbudí, praví Král, jenž má jméno Hospodin zá-
stupů.“

58Tak praví Hospodin zástupů:

             „Hradba Babylonu, jakkoli široká, 
   bude do základů zbořena!
  Jeho brány, jakkoli vysoké, 
   lehnou popelem!
  Národy se namáhaly zbytečně, 
   jejich dřina půjde do ohně!“

59Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, 
syna Machsejášova.a (Serajáš totiž jako štábní důstojník doprovázel jud-
ského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vládyb vydal do Baby-
lonu.) 60Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do 
jediné knihy – všechna tato slova napsaná proti Babylonu. 

61„Až přijdeš do Babylonu,“ řekl Jeremiáš Serajášovi, „hleď, abys tam 
všechna tato slova nahlas přečetl. 62Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi 
o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude – lidé 
ani dobytek – a zůstane navždy zpustošené!‘ 63Až tu knihu dočteš, přivaž 
k ní kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. 64Potom řekni: ‚Takto se ponoří 
Babylon a už se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj dopustím.‘“

Zde končí slova Jeremiášova.

Epilog

52 Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě 
11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. 

2Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. 

Je r e m i á š  51
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3Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec 
vyhnal ze své blízkosti.a 

Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. 4Desátého dne desátého 
měsíce v devátém roceb Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl baby-
lonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před měs-
tem a začali kolem něj stavět obléhací val. 5Město zůstalo obleženo až do 
jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. 

6Devátého dne čtvrtého měsícec ve městě vládl takový hlad, že lidé ne-
měli co jíst. 7Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci 
utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli 
Babyloňané drželi město v obležení. Prchali k pláni Arava, 8ale babylonské 
vojsko krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské pláni dostihli, 
všichni jeho vojáci se mu rozutekli. 9Král byl zajat a odveden k babylon-
skému králi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen roz-
sudek: 10Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho 
syny; popravil také všechny judské velmože. 11Cidkiášovi pak babylonský 
král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu, 
kde ho pak věznil až do dne jeho smrti. 

12Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roced vlády babylon-
ského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec 
babylonského krále, velitel gardistů Nebuzardan. 13Vypálil Hospodinův 
chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny 
velké domy. 14Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, 
pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. 15Velitel gardistů Nebuza-
radan odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo 
přeběhli k babylonskému králi, a také zbytek řemeslníků. 16Zbytek chu-
diny tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinice 
a pole. 

17Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které 
bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a všechen bronz 
z nich odvezli do Babylonu. 18Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, 
obětní mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. 19Velitel 
gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na úlit-
by – vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. 

20Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, 
které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun – bronz ze všech 
těch věcí se ani nedal zvážit. 21Každý sloup byl vysoký 18 loktůe a po ob-
vodu měřil 12 loktů;f byl dutý a stěny měl na 4 prsty g silné; 22na sloupu 
byla bronzová hlavice vysoká 5 loktůh s mřížováním a granátovými jablky 
kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně 
granátových jablek. 23Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém 
obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových jablek.

24Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze 
Cefaniáše a tři strážce prahu. 25Ve městě zajal komořího, který velel vojá-
kům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel 
při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. 
26Velitel gardistů Nebuzardan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému 

Je r e m i á š  52

a3 2.Král 24:18–25:26; 2.Let 36:11–20; Jer 39:1–10  b4 15. ledna 588 př. n. l.  
c6 18. července 586 př. n. l.  d12 17. srpna 586 př. n. l.  e21 asi 8,1 m  f21 asi 5,4 m  
g21 asi 8 cm  h22 asi 2,25 m  



1064

králi. 27Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl 
Juda vyhnán ze své vlasti.

28Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: 

  V sedmém roce své vlády a 3 023  Židů.
 29 V osmnáctém roce své vládyb  832  obyvatel Jeruzaléma.

  30 Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády c 
   pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745  Židů.

  Celkem to bylo 4 600  osob.

31V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na 
babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě téhož roku, pětadvacátého 
dne dvanáctého měsíce,d omilostnil judského krále Joakina a propustil 
ho z vězení. 32Jednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než 
měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. 33Směl odložit vězeňský 
oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. 34Vše, 
co potřeboval, dostával od babylonského krále pravidelně den co den po 
všechny dny svého života, dokud nezemřel.e
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pláč

Opuštěné město

Ach,a jak zůstalo opuštěno
 to město plné lidí! 

  Jako by bylo ovdovělo 
   to proslulé mezi národy! 
  Bývalo kněžnou mezi zeměmi,
   a teď je v otroctví. 

 2 Hořce naříká celou noc, 
   po tvářích kanou slzy. 
  Z jejích milenců, kolik jich bylo, 
   ji žádný nejde utěšit. 
  Všichni přátelé ji zradili, 
   obrátili se proti ní! 

 3 Juda odešel do vyhnanství 
   ponížen krutou porobou. 
  Přebývá mezi pohany 
   a nemá, kde by spočinul. 
  Všichni, kdo ho pronásledovali, 
   ho dostihli v jeho sevření. 

 4 Osiřelé jsou cesty na Sion, 
   nikdo už nejde na slavnost. 
  Jeho brány pustě zejí, 
   jeho kněží sténají, 
  jeho panny mají smutek – 
   Sionu je tak hořce! 

 5 Jeho protivníci triumfují, 
   nepřátelé mají zdar. 
  Hospodin totiž Jeruzalém ranil 
   kvůli mnoha jeho nevěrám. 
  Do zajetí šly i děti – 
   nepřítel si je vzal! 

 6 Dceru sionskou opustila 
   veškerá nádhera. 
  Její velmoži jako jeleni
   pastvu marně hledají;
  zbaveni síly prchají
   před svými pronásledovateli. 

a1 Každá sloka kapitoly začíná dalším písmenem hebrejské abecedy.  
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 7 Ve dnech trápení a bloudění 
   Dcera jeruzalémská vzpomíná
  na všechny poklady, 
   jež kdysi mívala. 
  Když její lid padal rukou soka 
   a nikdo nešel na pomoc, 
  nepřítel se tenkrát díval
   a smál se nad tou záhubou. 

 8 Dcera jeruzalémská hrozně hřešila,
   stala se nečistou. 
  Každý ctitel jí teď pohrdá,
   když vidí její nahotu, 
  a ona zatím sténá, 
   hanbou zakrývá si tvář. 

 9 Na jejích sukních špína ulpěla, 
   nestarala se, co bude pak. 
  Neuvěřitelný byl její pád 
   a nikde žádná útěcha.
  Pohleď, Hospodine, na mé trápení – 
   nepřítel zvítězil! 

 10 Na vše, co jí bylo drahé, 
   vztáhl svou ruku nepřítel. 
  Viděla, jak do její svatyně 
   vtrhli pohané –  
  ti, o kterých jsi nařídil: 
                „Do tvého shromáždění nesmějí!“a 

 11 Všechen její lid sténá 
   a žebrá o chleba. 
  Své drahé dali za něco k jídlu, 
   aby se udrželi naživu.
  Pohleď, Hospodine, jen se podívej,
   v jaké jsem hrozné potupě! 

 12 Není to pro vás vůbec nic, 
   všichni, kdo procházíte kolem? 
  Jen se podívejte, pohleďte, 
   zda je bolest podobná té, kterou trpím, 
  kterou mě ranil Hospodin 
   v den, kdy se rozlítil. 

 13 On seslal oheň z výšiny
   do mých kostí, které zachvátil. 
  On nastražil mým nohám síť, 
   obrátil mě zpátky. 

P l á č  1
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  On způsobil mé zničení, 
   celé dny ležím v bezmoci! 

 14 Z mých hříchů se stalo jho,
   jež bylo jeho rukou svázáno.
  Zavěsily se mi na hrdlo,
   to jho mě síly zbavilo!
  Hospodin mě vydal do rukou, 
   před nimiž obstát nemohu. 

 15 Hospodin pohrdl všemi hrdiny, 
   kteří jsou v mých zdech.
  Vojsko proti mně shromáždil, 
   aby rozdrtil mé mládence. 
  Hospodin šlapal v lisu 
   panenskou dceru Judu!

 16 To proto nyní pláči, 
   z očí mi tečou slzy. 
  Není nablízku, kdo by mě potěšil, 
   kdo by mi život navrátil. 
  Mé děti zůstaly opuštěny – 
   nepřítel zvítězil. 

 17 Sion své ruce vztahuje, 
   chybí mu těšitel. 
  Hospodin vzbudil proti Jákobovi 
   všechny nepřátele z okolí;
  Jeruzalém je mezi nimi 
   jako nečistý. 

 18 Hospodin je ale v právu, 
   vždyť jsem se vzepřela jeho příkazům. 
  Poslyšte, všechny národy, 
   pohleďte na mé trápení: 
  Mé panny i mí mládenci 
   museli jít do zajetí. 

 19 Volala jsem své milence, 
   ti mě však zradili. 
  Moji kněží i mí stařešinové 
   ve městě pomřeli, 
  když žebrali o něco k jídlu, 
   aby se udrželi naživu. 

 20 Pohleď, Hospodine, na mé úzkosti, 
   jak se mi chvějí útroby! 

P l á č  1
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  Srdce mi buší v prsou 
   nad mojí hroznou vzpourou. 
  Venku meč vraždí děti, 
   doma umírají hlady! 

 21 Každý slyší mé sténání, 
   nikdo mě ale netěší. 
  Všichni mí nepřátelé slyší o mém neštěstí 
   a jásají nad tím, co jsi dopustil. 
  Kéž už přivedeš ten vyhlášený den, 
   kdy je postihne to, co mě! 

 22 Kéž už všechna jejich zloba
   vystoupí před tvou tvář. 
  Proveď jim, co jsi mi učinil 
   za všechny mé nevěry. 
  Je příliš mého sténání, 
   srdce mi puká bolestí! 

Hospodin jednal jako nepřítel 

2 Ach,a jak Hospodin hněvem zahalil 
Dceru sionskou! 

  Z nebe až na zem zahodil 
   Izraelovu nádheru. 
  V den svého hněvu nebral ohledy 
   na podnož svých nohou. 

 2 Hospodin bez milosti pohltil 
   všechny Jákobovy příbytky. 
  Ve své prchlivosti rozbořil 
   opevnění Judské dcery. 
  Porazil k zemi, zneuctil 
   království i s jeho velmoži! 

 3 V zuřivém rozhněvání
   uťal Izraeli rohy. 
  Před tváří nepřítele odvrátil 
   od něj svou pravici.
  Vzplanul proti Jákobovi plamenem
   jak oheň, jenž vše spaluje. 

 4 Jako nepřítel napjal luk 
   s pravicí připravenou k výstřelu.
  Jako protivník pobil vše, 
   co bylo krásné na pohled. 
  Jak oheň vylil svůj prudký hněv
   na stánek Dcery sionské. 

P l á č  1
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 5 Hospodin jednal jako nepřítel, 
   pohltil celý Izrael; 
  pohltil všechny jeho paláce, 
   rozbořil jeho opevněnou zeď.
  Rozmnožil Dceři judské 
   žal a zármutek. 

 6 Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, 
   svůj svatostánek nechal zaniknout. 
  Hospodin nechal v zapomnění upadnout
   svátky i soboty na Sionu; 
  krále i kněze zavrhl 
   ve svém rozhořčeném hněvu. 

 7 Hospodin na svůj oltář zanevřel, 
   zošklivil si svou svatyni. 
  Vydal do rukou nepřátel 
   městské hradby i pevnosti. 
  V Hospodinově domě byl slyšet křik
   jako v den slavnosti. 

 8 Hospodin pojal rozhodnutí, 
   že zničí hradby Dcery sionské. 
  Natáhl šňůru, začal měřit, 
   odvrátit od zkázy už nedal se. 
  Hradby i bašty proto naříkaly, 
   klesly společně. 

 9 Brány se k zemi zřítily, 
   když rozlámal a rozbil závory. 
  Král i velmoži jsou mezi pohany, 
   Zákon se vytratil. 
  Také proroci už nemají
   od Hospodina žádné vidění. 

 10 Stařešinové Dcery sionské 
   sedají mlčky na zemi. 
  Prachem si hlavu pokryli,
   oblečeni do pytloviny.
  Jeruzalémské panny 
   svěsily hlavy k zemi.

 11 Pro slzy už sotva vidím, 
   mé útroby se chvějí. 
  Srdce mi puká nad ranami, 
   jež padly na můj lid; 
  nad tím, že děti, ba i kojenci 
   klesají v městských ulicích. 

P l á č  2
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 12 Svým matkám říkají: 
                 „Kde je jídlo? Kde je pití?“ 
  Hroutí se jako zranění 
   na městských prostranstvích, 
  pomalu vypouštějí duši
   svým matkám v náručí. 

 13 K čemu tě přirovnám, Dcero jeruzalémská,
   čemu se jenom podobáš? 
  K čemu tě připodobním, abych tě potěšil, 
   panenská Dcero sionská? 
  Tvá rána je hluboká jako oceán, 
   kdo by tě mohl uzdravit? 

 14 Tvoji proroci ti prorokovali
   lži a nesmysly.
  Neodhalovali tvé zločiny, 
   aby odvrátili tvé vyhnanství. 
  Proroctví, která ti předkládali, 
   byly lži a přeludy! 

 15 Všichni, kdo půjdou okolo, 
   sprásknou nad tebou ruce. 
  Hvízdnou a hlavou potřesou
   nad Dcerou jeruzalémskou: 
             „To že je to město, jemuž se říkalo 
   Dokonalost krásy, Potěcha vší země?“a 

 16 Všichni tví nepřátelé
   si otvírají ústa na tebe. 
  Pohvizdují a cení zuby 
   se slovy: „Konečně jsme je zničili! 
  Na tenhle den jsme čekali 
   a dočkali jsme se – už je tady!“ 

 17 Hospodin vykonal to, co plánoval; 
   to, co řekl, také udělal. 
  Jak varoval už odedávna, 
   bořil, aniž se slitoval. 
  Obveselil nad tebou protivníka, 
   roh tvých nepřátel nechal triumfovat. 

 18 Volej k Hospodinu ze srdce – 
   ach, hradby Dcery sionské! 
  Ať tvé slzy proudí potokem,
   ať už je noc či den! 
  Odpočinek si nedopřej, 
   tvé oko ať neusne! 

P l á č  2

a15 Žalm 48:3
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 19 Vstávej a volej za nocí
   při počátcích hlídek. 
  Jak vodu své srdce vylévej
   před tváří Páně! 
  Za život svých dětí, 
   jež umírají hladem 
  na každém nároží, 
   pozdvihuj k němu dlaně!

 20 Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, 
   koho jsi takto ranil! 
  To mají ženy jíst své děti, 
   své miláčky, jež právě zrodily?a 
  To mají být v Hospodinově svatyni
   vražděni kněží i proroci? 

 21 Mladí i staří v ulicích
   leží na zemi. 
  Mé panny i mí mládenci 
   pod mečem padali. 
  V den svého hněvu jsi je bil, 
   pobíjel jsi bez milosti! 

 22 Jako ke slavnosti jsi svolal
   odevšad ty, jichž se děsím. 
  Nebyl v den hněvu Hospodinova, 
   kdo by unikl a přežil. 
  Ty, jež jsem hýčkala, jež jsem vychovala, 
   můj nepřítel zhubil! 

Můj úděl je Hospodin

3 Ano,b i já jsem pocítil, 
jak trestá jeho rozzuřený kyj.

 2 Odehnal mě, do tmy zavedl, 
   a ne ke světlu. 
 3 Zas a znovu, celý den 
   obrací ruku proti mně! 

 4 Tělo i kůži sedřel mi, 
   rozdrtil kosti na padrť. 
 5 Ohradil mě a obklopil 
   hořkou útrapou. 
 6 Usadil mě do temnoty
   jak dávno mrtvého. 

 7 Zazdil mě, nemohu pryč, 
   obtížil mě okovy. 

P l á č  3

a20 Lev 26:29; Deut 28:53–57; Jer 19:9  b1 Každá sloka kapitoly začíná dalším 
písmenem hebrejské abecedy, přičemž každý ze tří veršů sloky začíná vždy stejným 
písmenem.
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 8 I když jsem křičel ze všech sil, 
   on umlčel mé modlitby. 
 9 Kamennou zdí mi cesty zahradil
   a zamotal mé pěšiny. 

 10 Číhal na mě jako medvěd, 
   jako lev ve skrýši. 
 11 Na mé cestě přepadl mě, 
   rozsápal a zahubil. 
 12 Napjal svůj luk, přiložil šíp, 
   udělal si ze mě cíl! 

 13 Ve svém toulci našel střely,
   prostřílel mi slabiny! 
 14 Všichni lidé se mi smějí, 
   zpívají si o mně celé dny. 
 15 Nakrmil mě hořkým jedem, 
   k pití mi dal pelyněk! 

 16 Do zubů mi vemlel štěrk, 
   nakrmil mě popelem. 
 17 Má duše nezná pokoje, 
   na vše dobré jsem zapomněl. 
 18 To je můj konec, řekl jsem, 
   u Hospodina pro mě není naděje! 

 19 Myslím na svou bídu, na své bloudění, 
   na ten pelyněk a trpké byliny. 
 20 Když o tom stále přemýšlím, 
   má duše klesá níž a níž.
 21 Toto však k srdci beru si, 
   toto je mojí nadějí: 

 22 Hospodinova láska nepomíjí,a

   jeho soucit nikdy nekončí. 
 23 Každé ráno stále nová,
   tvá věrnost je tak veliká! 
 24 Můj úděl je Hospodin, říkám si, 
   v něj složím svoji naději. 

 25 Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, 
   ke všem, kteří jej hledají. 
 26 Dobré je trpělivé čekání 
   na Hospodinovo spasení. 
 27 Dobré je, když člověk nosí 
   své jho už od mládí. 

P l á č  3

a22 podle Syr, Tg (MT: Díky Hospodinově lásce nepomíjíme)
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 28 Ať sedá o samotě, tiše 
   pod uloženým břemenem. 
 29 Ústy do prachu ať klesne – 
   snad je naděje! 
 30 Tvář ať nastaví tomu, kdo jej bije, 
   potupou ať je nasycen. 

 31 Hospodin přece 
   navěky nezavrhuje! 
 32 I když zarmoutil, znovu se slituje 
   ve veliké lásce své. 
 33 Netrápí přece zlomyslně, 
   nechce lidem dávat zármutek. 

 34 Když jsou všichni zajatci v zemi 
   pod nohama drceni, 
 35 když se překrucuje právo lidí 
   přímo před Nejvyšším, 
 36 když se křivdí lidem v soudní při – 
   copak to Hospodin nevidí?

 37 Kdo „promluví, a stane se“? 
   Kdo než Hospodin to přikáže? 
 38 Což nepochází pohroma i dobro 
   přímo z úst Nejvyššího?a 
 39 Proč by si tedy člověk stěžoval, 
   když je za svůj hřích potrestán? 

 40 Zpytujme své cesty, zkoumejme je, 
   k Hospodinu se navraťme! 
 41 Nejen své dlaně, ale i srdce 
   k Bohu na nebesích zvedněme. 
 42 My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se – 
   a ty jsi přestal promíjet.b

 43 Zahalen hněvem jsi nás hnal, 
   pobíjel jsi bez milosti. 
 44 Zahalil ses v oblaka, 
   nepřístupný pro modlitby. 
 45 Odporným smetím učinil jsi nás 
   mezi národy. 

 46 Otvírají si na nás ústa
   všichni, kdo jsou proti nám. 
 47 Zbývá nám jen strach a prach, 
   zkáza, zmar! 
 48 Z očí mi slzy proudí potokem – 
   můj lid je rozdrcen! 

P l á č  3

a38 Iza 45:7; Amos 3:6  b42 2.Král 24:4
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 49 Mé oči pláčou bez ustání, 
   ten proud nemůže přestat, 
 50 dříve než Hospodin shlédne shůry, 
   než se podívá na nás. 
 51 Ach, jak jsem ztrápený, když vidím 
   dcery svého města! 

 52 Nepřátelé mě jak ptáčka lovili, 
   lovili mě bez příčiny. 
 53 V jámě chtěli můj život ukončit, 
   zaházeli mě kamením. 
 54 Nad hlavou se mi vody zavřely, 
   řekl jsem si: Jsem ztracený! 

 55 V té nejhlubší jámě, Hospodine, 
   jsem ale vzýval jméno tvé. 
 56 Slyšel jsi můj křik: „Neodvracej se, 
   když k tobě volám po úlevě!“ 
 57 Když jsem tě volal, přiblížil ses 
   a říkal jsi mi: „Neboj se!“

 58 Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, 
   tys mě, Hospodine, vykoupil! 
 59 Mé křivdy, Hospodine, viděl jsi, 
   pomoz mi k spravedlnosti! 
 60 Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, 
   jak na mě chystají samé úklady. 

 61 Slyšel jsi, Hospodine, jejich urážky,
   všechny úklady, jež na mě chystají, 
 62 řeči těch, kdo na mě útočí, 
   a co si celý den o mně šeptají. 
 63 Pohleď – ať si sedají nebo vstávají, 
   prozpěvují si o mně posměšky! 

 64 Odplať jim, Hospodine, jak si zaslouží – 
   za to, jak se sami chovali! 
 65 Zatvrzelé srdce ponech jim, 
   ať je stihne tvoje prokletí! 
 66 Pronásleduj je svým hněvem, 
   vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! 

Ztrestaný Sion

4 Ach,a jak zašlo lesklé zlato, 
ryzí kov už se netřpytí! 

  Drahé kamení rozmetáno
   na každém nároží! 

P l á č  3

a1 Každá sloka kapitoly začíná dalším písmenem hebrejské abecedy.
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 2 Synové Sionu bývali kdysi
   nad zlato vzácnější – 
  teď jsou však levní jako džbány, 
   jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! 

 3 I šakalí matky nastavují prsy,
   aby své mladé krmily, 
  můj lid je ale k svým dětem krutý 
   tak jako pštrosi na poušti.a

 4 Kojenci na patro se lepí 
   jazyk vyprahlý; 
  o chleba prosí malé děti, 
   a nikdo se s nimi nedělí. 

 5 Ti, kdo se lahůdkami živili, 
   teď živoří v ulicích. 
  Ti, kdo si šarlat oblékali, 
   se přehrabují v odpadcích. 

 6 Trest mého lidu je ještě větší, 
   než co zasloužila Sodoma – 
  ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, 
   aniž se ruka pohnula! 

 7 Zasvěceníb tu bývali čistější než sníh, 
   nad mléko bělejší. 
  Těla měli ruměná jako rubíny, 
   jako by byli ze safíru broušeni. 

 8 Teď jsou však černější než saze, 
   k nepoznání jsou v ulicích; 
  kůže jim přischla ke kostem, 
   jako dřevo jsou svraštělí. 

 9 Kdo padli mečem, jsou na tom líp
   než ti, kdo hladem padají; 
  ti, kdo vykrváceli na svá zranění, 
   než ti, kdo nemají co sklidit na poli. 

 10 Soucitné ruce žen 
   vařily vlastní dětic – 
  ty byly jejich pokrmem, 
   když byl rozdrcen můj lid. 

 11 Hospodin naplno projevil svůj hněv, 
   dal průchod svému zuření. 

P l á č  4

a3 Job 39:13–16  b7 dosl. nazíři; viz Num 6:1–7  c10 Pláč 2:20
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  Zapálil na Sionu oheň, 
   jenž pohltil jeho základy. 

 12 Nevěřili by zemští králové 
   a nikdo z vládců světa, 
  že vejde zapřisáhlý nepřítel
   do bran Jeruzaléma. 

 13 To kvůli hříchům jeho proroků,
   kvůli vinám jeho kněží – 
  těch, kdo prolévali v jeho středu 
   krev nevinných! 

 14 Jak slepí bloudili v ulicích 
   zbroceni krví prolitou; 
  nikdo se neodvážil ani
   dotknout jejich rouch. 

 15 „Z cesty! Nečistý!“ křičeli na ně. 
                „Z cesty, z cesty! Nedotýkejte se!“ 
  A když teď bloudí tam a sem, 
   národy říkají: „Už je tu nechceme!“ 

 16 Hospodin sám je rozptýlil, 
   už na ně ani nepohlédne; 
  nikdo nebere ohled na kněží, 
   nikdo nešetří ani starce. 

 17 Oči jsme napínali, až nás bolely, 
   marně jsme pomoc čekali. 
  Ze svých věží jsme vyhlíželi lid,
   jenž nebyl s to nás zachránit. 

 18 Sledovali naše kroky, 
   nemohli jsme ani vyjít ven.
  Přišel náš konec, dny se naplnily, 
   ano, náš konec nadešel. 

 19 Naši pronásledovatelé byli rychlejší 
   než orli na nebi. 
  Po horách nás honili, 
   číhali na nás na poušti. 

 20 Hospodinův pomazaný,a náš vlastní dech, 
   byl v jejich pasti polapen –  
  a my jsme mysleli, že nám dá stín, 
   v němž budeme žít mezi národy! 

P l á č  4

a20 tj. judský král (viz Jer 9:1–7; 52:6–11)
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 21 Raduj se a vesel, Dcero edomská, 
   jež bydlíš v zemi Úc.  
  I ty se však dočkáš kalicha – 
   opiješ se a svlékneš donaha! 

 22 Tvůj trest vyprší, Dcero sionská, 
   už nezůstaneš v zajetí. 
  Ty, Dcero edomská, však budeš ztrestána, 
   tvůj hřích se brzy odhalí! 

Navrať nás k sobě!

5 Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadli, 
dobře se podívej na naši hanbu: 

 2 Naše dědictví připadlo cizím, 
   naše domy patří cizákům! 

 3 Jsme sirotci, přišli jsme o otce, 
   z našich matek jsou teď vdovy. 
 4 Vlastní vodu pijeme za peníze, 
   za své dříví musíme platit. 

 5 S pronásledovateli v zádech 
   dřeme, zbaveni odpočinku. 
 6 Třeseme si rukou s Egyptem 
   i s Asýrií – kvůli chlebu. 

 7 Naši otcové hřešili; jsou pryč
   a my neseme jejich trest. 
 8 Panují nad námi otroci 
   a nikdo neuvolní jejich pěst. 

 9 Jde nám o život, když přinášíme chléb 
   ohroženi mečem v pustém kraji. 
 10 Kůže nám hoří jako pec 
   horečkou z hladovění. 

 11 Sionské ženy byly znásilněny 
   tak jako panny ve městech Judových. 
 12 Naše velmože nám pověsili, 
   ke starcům úctu neměli! 

 13 Mládenci roztáčejí mlýn, 
   chlapci klopýtají pod dřívím. 
 14 Starci už v branách nesedí, 
   mládenci dozpívali. 

 15 Utichlo naše bujaré veselí, 
   tanec se změnil v truchlení. 

P l á č  5
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 16 Koruna spadla z naší hlavy; 
   běda nám, že jsme hřešili!

 17 Srdce nám nad tím usedá, 
   potemněly nám nad tím oči – 
 18 že z hory Sion zbyla pustina, 
   že se tam honí lišky!

 19 Ty, Hospodine, však vládneš navěky, 
   tvůj trůn trvá po všechny časy. 
 20 Proč na nás nikdy nepomyslíš? 
   To nás opustíš navždy? 

 21 Navrať nás k sobě, Hospodine, ať se vrátíme!a 
   Obnov naše dny, ať jsou jako dřív! 
 22 Anebo jsi nás už zavrhl úplně?
   Rozhněval ses na nás přespříliš?

P l á č  5

a21 Jer 31:18
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sou d n a d j e ru z a l é m e m

Vidění Boží slávy

Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne 
 čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a já jsem spatřil vidění Boží. 

2Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnan-
ství krále Joakina)a 3dostal Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu Kebar 
v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm spočinula ruka Hos-
podinova.

4Hle – spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak 
šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt 
žhnoucího vzácného kovu. 5Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. 
Napohled se podobaly člověku, 6ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři 
křídla. 7Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta, třpytící se 
jako vyleštěný bronz. 8Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. 
Měly čtveřice tváří i křídel 9a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny se 
pohybovaly přímo vpřed, cestou se neotáčely. 

10Jejich tváře vypadaly takto: Každá z té čtveřice měla zepředu tvář lid-
skou, zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla. 11Takové měly 
tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny dotýkaly navzájem 
a dvěma si přikrývaly tělo. 12Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli 
zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely. 13Napohled se ty bytosti podo-
baly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý 
plamen, z něhož se blýskalo 14a ty bytosti se míhaly sem tam jako blesky.

15Díval jsem se na ně a hle – při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi 
stálo na zemi jedno kolo. 16Jejich vzhled a složení bylo následující: Třpytila 
se jako chrysolit a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že 
napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. 17Když se pohybovala, mohla 
jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. 18Loukotě měla ohromné, 
až z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná 
očí. 

19Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a když se bytosti 
vznášely nad zemí, vznášela se i kola. 20Kamkoli zamířil Duch, tam šly – 
kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela, neboť ta kola měla 
v sobě ducha života. 21Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když 
stály, stála, když se vznášely nad zemí, vznášela se i kola spolu s nimi, ne-
boť ta kola měla v sobě ducha života. 

22Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpytivá křiš-
ťálová klenba, budící hrůzu. 23Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla 
k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala 
tělo. 24Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas 
a2 31. července 593 př. n. l.
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Všemohoucího. Když se pohybovaly, znělo to jako hřmění, jako hluk ar-
mády. Když se zastavily, křídla složily. 

25Stály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou nad jejich 
hlavami ozval hluk. 26Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi 
podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu – kdosi podobný člo-
věku.a 27Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího 
vzácného kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž ja-
koby od jeho pasu dolů jsem viděl jakýsi oheň, vydávající jasnou zář kolem 
dokola. 28Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře 
kolem dokola. 

Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, 
padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. 

Posílám tě k Izraelcům

2 „Synu člověčí,“ řekl mi, „postav se na nohy. Chci s tebou mluvit.“ 2Když 
ke mně promluvil, vstoupil do mě Duch a postavil mě na nohy. Tehdy 

jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. 
3„Synu člověčí,“ řekl mi, „posílám tě k Izraelcům, k těm vzpurným po-

hanům, kteří se bouří proti mně. Stejně jako jejich otcové i oni mě až do 
dneška stále jen zrazovali. 4Synové, k nimž tě posílám, jsou paličatí a za-
tvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.‘ 5Ať už poslechnou 
nebo ne – vždyť je to banda vzbouřenců – aspoň poznají, že měli mezi se-
bou proroka. 6Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, 
i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov 
a nelekej se jejich pohledů – vždyť je to banda vzbouřenců. 7Vyřiď jim má 
slova, ať už poslechnou nebo ne – vždyť jsou to vzbouřenci. 8Ty, synu člo-
věčí, však poslouchej, co ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda vzbouřenců. 
Otevři ústa a sněz, co ti dávám.“ 

9Podíval jsem se a hle – proti mně natažená ruka a v ní svitek. 10Rozvi-
nul ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění 
a bědování.

3 „Synu člověčí,“ řekl mi, „sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. 
Potom jdi a mluv k domu Izraele.“ 2Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal 

ten svitek sníst.
3„Synu člověčí,“ řekl mi, „tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žalu-

dek, naplň si jím břicho.“ Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce 
jako med.

4„Synu člověčí,“ řekl mi, „jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim má slova. 
5Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izra-
ele – 6ne k velikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům 
bys nerozuměl. Kdybych tě totiž poslal k takovým, poslechli by tě. 7Dům 
Izraele tě ale nebude chtít poslouchat, protože nechtějí poslouchat mě. 
Celý dům Izraele je tvrdohlavý a zarputilý. 8Hle, způsobím, že budeš právě 
tak neústupný a tvrdý jako oni. 9Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší 
než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej – vždyť je to banda 
vzbouřenců.“ 

E z e c h i e l  1
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10„Synu člověčí,“ řekl mi ještě, „každé slovo, které ti řeknu, si vezmi 

k srdci a dobře je poslouchej. 11Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství 
a mluv k nim. Ať už poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník 
Hospodin.‘“

12Vtom se mě zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský hluk. To se 
Hospodinova sláva zvedalaa ze svého místa. 13Ozýval se šelest křídel oněch 
bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol, jež se vznášela spolu 
s nimi – obrovský hluk. 14Duch se mě zmocnil a vzal mě pryč. Šel jsem 
roztrpčen a rozhořčen v duchu, ale ruka Hospodinova na mně mocně spo-
čívala. 15Přišel jsem k vyhnancům usazeným v osadě Tel-aviv u průplavu 
Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen.

Ustanovil jsem tě strážcem
16Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo. 17„Synu 

člověčí,“ řekl, „ustanovil jsem tě strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš 
slovo z mých úst, vyřiď jim mé varování. 18Když řeknu ničemovi: ‚Musíš 
zemřít,‘ a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil ži-
vot tím, že bys jej varoval před jeho zlou cestou – pak ten ničema zemře za 
své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. 19Pokud jsi však 
ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty – 
pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. 

20Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude pá-
chat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho ne-
varoval, zemře ve svém hříchu a jeho spravedlivé skutky nebudou ani 
vzpomenuty – za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti tebe. 21Pokud jsi 
však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on hřešit přestane – pak 
zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš.“

22Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. „Vstaň a jdi na pláň,“ řekl 
mi. „Tam k tobě promluvím.“ 23Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle – stála 
tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu 
Kebar.b Padl jsem na tvář. 

24Vstoupil však do mě Duch a postavil mě na nohy. Tehdy ke mně pro-
mluvil. „Jdi a zavři se doma,“ řekl mi. 25„Synu člověčí, vezmou na tebe pro-
vazy a svážou tě jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi ně. 26Jazyk ti přile-
pím na patro, takže budeš němý a nebudeš je už kárat – vždyť je to banda 
vzbouřenců. 27Až k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak 
praví Panovník Hospodin.‘ Kdo chce poslouchat, ať slyší; kdo nechce, ať 
nechce – vždyť je to banda vzbouřenců.“ 

Oblehni Jeruzalém

4 „Synu člověčí, vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město 
Jeruzalém. 2Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, 

navrš proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem 
něj beranidla. 3Potom si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď 
mezi sebe a to město a upři na ně svůj pohled, ať je obleženo. Oblehni je na 
znamení pro dům Izraele. 

E z e c h i e l  4
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4Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, 

kdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinu. 5Odpočítal jsem ti tolik dnů, 
kolik let trvaly jejich viny:a poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. 

6Až ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš 
vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok. 7Upři svůj 
zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. 8Já tě 
tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud 
neuplynou dny tvého obléhání. 

9Vezmi pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso a špaldu a všechno to nasyp 
do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš 
připravovat jídlo: budeš ho jíst 390 dnů. 10Tvůj denní příděl stravy bude 
vážit 20 šekelůb a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. 11K pití si odměříš 
šestinu hinuc vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. 12Jez to jako ječné 
placky; před jejich očima si to opékej na lidských lejnech. 13Právě tak,“ řekl 
Hospodin, „budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, 
kam je zaženu!“ 

14„Ach ne, Hospodine, Pane můj,“ vykřikl jsem. „V životě jsem se nepo-
skvrnil! Odmalička až doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápa-
ného! Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!“ d

15„Budiž,“ odpověděl mi. „Dovoluji ti místo lidských lejn použít kra-
vince. Budeš si dělat jídlo na nich.“ 

16„Synu člověčí,“ řekl mi ještě, „odříznu Jeruzalém od chleba. Budou 
jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít ji budou 
v hrůze, 17protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý 
budou zděšeni a budou skomírat svými vinami.“e

Boží břitva

5 „Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol 
vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly. 2Až uplynou dny 

tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu roz-
sekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s ta-
seným mečem.f 3Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. 
4I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen 
z nich zachvátí celý dům Izraele! 

5Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho dopro-
střed národů a obklopil ho zeměmi. 6On se však vzpíral mým zákonům 
a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž mé zá-
kony a neřídili se mými pravidly. 

7A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní ná-
rody. Neřídíte se mými pravidly, neplníte mé zákony – neřídíte se dokonce 
ani pravidly národů ve svém okolí! 

8A proto tak praví Panovník Hospodin: Já, ano já jsem proti tobě, Jeru-
zaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy. 9Kvůli všem tvým 
ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu 
už nikdy víc. 10Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče!g Vyko-
nám nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny 
strany. 11Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil 
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mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, já sám tě 
jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím tě! 12Třetina v tobě pomře mo-
rem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím 
na všechny strany; s taseným mečem je poženu. 

13Teprve tehdy se můj hněv vybouří, mé rozhořčení proti nim se utiší 
a dojdu úlevy. Až můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve svém 
horlení promluvil já Hospodin. 

14Obrátím tě v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima 
všech kolemjdoucích. 15Až nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a tresta-
jící zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem, varo-
váním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo.a To říkám já Hos-
podin. 16Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší 
záhubě.b Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba. 17Pošlu na 
vás hladomor a dravou zvěř, která tě připraví o děti. Přejde přes tebe mor 
a krev a přivedu na tebe meč. To říkám já Hospodin.“

Běda izraelským horám

6 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, obrať se proti izrael-
ským horám a prorokuj proti nim. 3Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo 

Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, 
stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! 4Vaše 
oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou rozbity a před vaše 
hnusné modly naházím vaše mrtvoly.c 5Mrtvoly Izraelců navrším před 
jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. 6Kdekoli 
teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů 
zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové 
oltáříky budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny. 7Až mezi vámi 
budou padat mrtvoly, poznáte, že já jsem Hospodin. 

8Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, až bu-
dete rozprášeni po zemích. 9Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy 
vzpomenou na mě – na to, jak jsem se trápil nad jejich smilným srdcem, 
které se odvrátilo ode mě, a nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnus-
ných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem bu-
dou ošklivit sami sobě 10a poznají, že já jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem 
říkal, že na ně dopustím toto neštěstí!

11Toto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce, dupni a vykřikni: 
‚Běda!‘ kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou me-
čem, hladem a morem. 12Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, 
padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy 
se můj hněv vybouří 13a poznáte, že já jsem Hospodin – až se jejich mrt-
voly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdeja-
kém vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým košatým stromem 
a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem těm svým hnusným modlám. 
14Napřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než 
poušť u Ribly,d ať už si bydlí kdekoli. Tak poznají, že já jsem Hospodin!“

E z e c h i e l  6
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Je konec!

7 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, toto praví Panovník 
Hospodin o izraelské zemi:

  Konec! Konec je
   se čtyřmi kouty země!
 3 Už s tebou konec je – 
   svůj hněv sešlu na tebe.
  Budu tě soudit podle tvých cest,
   všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe.
 4 Neslituji se,
   neušetřím tě!
  Ano, uvalím tvé cesty na tebe,
   tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane
    a poznáte, že já jsem Hospodin.

5Toto praví Panovník Hospodin:

  Zlo za zlema – 
   hle, už tu je!
 6 Je konec, konec je, 
   tvůj konec nadešel – 
    hle, už tu je!
 7 Tvůj zánik nadešel,
   obyvateli země!
  Ten čas už tu je, 
   blíží se onen denb – 
    místo jásotu je na horách děs!

 8 Hned teď na tebe vyliji svůj hněv,
   mé rozhořčení padne na tebe.
  Budu tě soudit podle tvých cest,
   všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe.
 9 Neslituji se,
   neušetřím tě!
  Uvalím tvé cesty na tebe,
   tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane
  a poznáte, že já Hospodin jsem ten, 
   kdo vás bije.

 10 Hle, ten den – 
   hle, už tu je!
  Zkáza propukla,
   hůl rozkvetla,c 
  pýcha vypučela,
   11krutost vyrostla ve kmen zla. 
  Nezbude nikdo z nich,
   nikdo z jejich množství,

E z e c h i e l  7
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  nic z jejich jmění,
   nic z jejich nádhery.

 12 Ten čas už tu je, 
   už nastal onen den!
  Kdo kupuje, nejásej,
   kdo prodává, nermuť se – 
    na celý ten dav totiž padá hněv!
 13 Kdo prodává, pokud snad přežije,
   nezíská, co prodal, nazpátek.
  Vidění o tom davu nebude vzato zpět:
   Žádný z nich kvůli své vině
    naživu neudrží se.

 14 Na trubku troubí se, 
   vše připraveno je,
  nikdo však nejde do boje – 
   na celý ten dav dopadá můj hněv!
 15 Venku je meč, doma hlad a mor;
   kdo je v krajině, mečem zahyne,
    kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej.

 16 Uniknou-li utečenci, do hor utečou,
   všichni však jako holubi v roklích 
    naříkat budou nad vinou svou.
 17 Každá ruka tehdy ochabne 
   a každé stehno bude zmáčené.
 18 Jejich oděvem bude pytlovina
   a přikryje je hrůza;
  každá hlava bude oholena
   a na všech tvářích hanba.

 19 Své stříbro vyházejí do ulic,
   zlato budou mít za odpadky.
  Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit
   v den Hospodinova zuření.
  Nebudou se jím moci nasytit,
   nenaplní si jím útroby – 
    způsobilo jim jenom hřích.
 20 Ze vší té nádhery, kterou se chlubili,
   si vyrobili své ohavné obrazy. 
  Udělali z toho své hnusné modly,
   a já s tím naložím jako s odpadky.
 21 Cizincům to vydám za kořist,
   ať to uloupí nejhorší lotři na zemi,
    jen ať to znesvětí!
 22 Svou tvář od nich odvrátím,
   až znesvětí mou skrýš,

E z e c h i e l  7
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  až do ní vpadnou lupiči
   a celou ji znesvětí.

 23 Připrav řetězy! 
   Protože zemi naplnily popravy 
    a ve městě je samé násilí,
 24 přivedu nejhorší mezi národy,
   aby jejich domy zabrali.
  S pýchou těch mocných skoncuji
   a jejich svatyně budou znesvěceny.

 25 Přichází děs! 
   Budou hledat pokoj – zbytečně!
 26 Valí se pohroma za pohromou,
   zlá zpráva jedna za druhou.
  Od proroka se budou dožadovat vidění
   a skončí vyučování od kněží
    i rady od starších.
 27 Králi nezbude než truchlení,
   kníže zahalí se zděšením
    a ruce prostých lidí hrůza ochromí.
  Podle jejich cest s nimi naložím;
   odsoudím je tak, jak sami soudili, 
    a poznají, že já jsem Hospodin.“

Vidíš, co páchají?

8 Pátého dne šestého měsíce šestého roku,a když jsem seděl doma a jud-
ští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na mě dolehla ruka Pa-

novníka Hospodina. 2Podíval jsem se a hle – jakoby lidskáb postava! Od 
pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnou-
cího vzácného kovu. 3Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za vlasy. Duch mě 
vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění mě přenesl do Jeruzaléma, ke 
vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha bu-
dící žárlivý hněv. 4A hle – byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem 
měl vidění na pláni!c 

5„Synu člověčí,“ řekl mi, „podívej se k severu.“ Podíval jsem se tím smě-
rem, a hle – severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta uráž-
livá socha.

6„Synu člověčí,“ řekl mi, „vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které 
zde dům Izraele provádí, takže mě vyhání z mé svatyně? Uvidíš ale ještě 
horší ohavnosti.“

7Přivedl mě ke vchodu do nádvoří. A hle – spatřil jsem díru ve zdi. 8„Synu 
člověčí,“ řekl mi, „prokopej tu zeď.“ Začal jsem tedy prokopávat zeď a hle – 
objevil se průchod.

9„Vejdi,“ řekl mi, „a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají.“ 10Vešel 
jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všeli-
jaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. 11Před 

E z e c h i e l  7
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nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich Jaazaniáš, 
syn Šafanův. Každý měl v ruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného 
dýmu.

12„Vidíš to, synu člověčí?“ řekl mi. „Toto páchají stařešinové domu Izra-
ele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás 
nevidí; Hospodin zemi opustil.‘ 13Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které 
páchají.“

14Přivedl mě ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle – seděly 
tam ženy oplakávající boha Tamúze. 15„Vidíš to, synu člověčí?“ řekl mi. 
„Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto.“

16Přivedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle – u vchodu 
do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet 
mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se klaněli vychá-
zejícímu slunci! 

17„Vidíš to, synu člověčí?“ řekl mi. „To snad domu Judy nestačí ohavnosti, 
které tu páchají, že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc mě popou-
zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí! 18Proto i já projevím svůj 
hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, já je 
nevyslyším.“

Projděte městem a bijte

9 Potom hlasitě zvolal: „Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý při-
neste svou zhoubnou zbraň!“ 2A hle – od Horní brány, obrácené na se-

ver, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátě-
ném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a stanuli u bronzového 
oltáře. 

3Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a a pře-
nesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem 
a s písařským náčiním po boku. 4„Projdi to město, projdi Jeruzalém,“ řekl 
mu Hospodin, „a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad 
všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají.“ 

5Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: „Projděte městem za ním a bijte! 
Nemějte slitování, nešetřete je. 6Staré i mladé, dívky, ženy i děti – všechny 
pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. 
Začněte od mé svatyně.“ Začali tedy od stařešinů před chrámem. 7„Po-
skvrňte chrám!“ řekl jim. „Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!“ A tak vyšli 
do města a pobíjeli. 

8Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: „Ach ne, 
Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš 
na Jeruzalém svůj hněv?“

9Tehdy mi řekl: „Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země 
je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin zemi 
opustil. Hospodin to nevidí.‘ 10Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrá-
tím jim jejich cesty na hlavy.“

11A hle – ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se 
zprávou: „Provedl jsem, cos mi přikázal.“

E z e c h i e l  9
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Sláva odchází

10 Podíval jsem se a hle – nad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi 
jako safírový trůn.a 2„Vejdi do soukolí pod cheruby,“ řekl onomu 

muži oděnému plátnem. „Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých 
uhlíků a rozsyp je po městě.“ A on tam před mýma očima vešel.

3Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ně ten muž vešel, vnitřní 
nádvoří naplnil oblak.b 4Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa 
nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem 
a i nádvoří zalila záře Hospodinovy slávy. 5Šelest cherubích křídel se roz-
léhal až k vnějšímu nádvoří – znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. 

6Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: „Naber oheň ze 
soukolí, zprostřed cherubů,“ vešel mezi ně a postavil se ke kolu. 7Jeden 
z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní 
muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. 8(Cherubům byly pod křídly 
vidět jakoby lidské ruce.) 

9Podíval jsem se a hle – vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba 
po jednom kole. Napohled se ta kola třpytila jako kámen chrysolit. 10Vše-
chna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed 
kola. 11Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou neza-
táčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela. 12Celá 
jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako 
ta čtyři kola. 13Zaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí. 14Každý z nich 
měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla 
tvář lví a čtvrtá byla tvář orlí. 

15Vtom se cherubové zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřil 
u průplavu Kebar.c 16Když se cherubové pohybovali, hýbala se kola s nimi, 
a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od 
nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. 17Když stáli, stála, když se zvedali, 
zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života. 

18Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad 
cheruby. 19Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země 
a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu 
a sláva Boha Izraele byla nad nimi. 

20Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu 
Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové. 21Každý z nich měl čtyři tváře 
a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským rukám. 22Také jejich 
tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u průplavu Kebar. 
Všichni se pohybovali přímo vpřed.

Jako maso v hrnci

11 Vtom se mě zmocnil Duch a přenesl mě k východní bráně Hospo-
dinova domu, k té, která je obrácená na východ. A hle – v průchodu 

brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaa-
zaniáše, syna Azurova, a Pelatiáše, syna Benajášova. 

2„Synu člověčí,“ řekl mi Hospodin, „tito muži plánují hanebnosti a do-
mlouvají zlá rozhodnutí pro město. 3Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět 
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domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.‘ 4Proto prorokuj proti nim. 
Prorokuj, synu člověčí!“

5Tehdy na mě padl Duch Hospodinův. „Mluv!“ řekl mi. „Tak praví Hos-
podin: Tohle říkáte, dome izraelský; já ale vím i to, co vás v duchu napadá. 
6Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! 

7Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout 
ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; já vás z něj ale vyženu. 8Báli 
jste se meče a já na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin. 9Vyženu 
vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své 
rozsudky. 10Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy 
poznáte, že já jsem Hospodin. 11Už vám nebude ve městě jako masíčku 
v hrnci. Budu vás soudit na izraelském území 12a tehdy poznáte, že já jsem 
Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte mé zákony, ale řídíte 
se pravidly národů ve vašem okolí!“

13A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem 
proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: „Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš 
skoncovat s pozůstatkem Izraele?“

Opět vás shromáždím
14Dostal jsem slovo Hospodinovo: 15„Synu člověčí! Obyvatelé Jeruza-

léma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém 
domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.‘ 

16Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin – Ano, zahnal jsem je daleko 
mezi národy, ano, rozprášil jsem je po zemích. V zemích, kam přišli, se jim 
ale sám nakrátko stanu svatyní. 

17Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin – Shromáždím vás z národů 
a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izrael-
skou zemi.

18Až tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti. 19Dám 
jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce 
z kamene a dám jim srdce z masa,a 20aby se řídili mými pravidly, dodržovali 
mé zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a já budu jejich 
Bohem. 21Ale těm, jejichž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, tako-
vým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin.“

22Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou 
zvedli křídla. 23Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula 
nad horou východně od města. 24Ve vidění, které jsem dostal od Božího 
Ducha, se mě Duch zmocnil a přenesl mě k vyhnancům v Babylonii. Po-
tom mi to vidění zmizelo 25a já jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi 
Hospodin ukázal. 

Do vyhnanství, do zajetí

12 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, bydlíš mezi ban-
dou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale 

neslyší,b protože je to banda vzbouřenců. 
3Synu člověčí, sbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za 

bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima odejdi z domova pryč do vyh-
nanství. Snad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. 4Za bílého 
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dne, před jejich očima vynes svůj ranec sbalený jako do vyhnanství. K ve-
čeru se pak před jejich očima vydej na cestu, jako odcházejí vyhnanci. 
5Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. 6Vezmi si je na 
záda a před jejich očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, 
abys neviděl svou zem. Dal jsem tě totiž domu Izraele jako znamení.“

7Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl svůj 
ranec sbalený jako do vyhnanství, k večeru jsem se vlastníma rukama 
prokopal zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na zá-
dech pryč.

8Ráno jsem dostal slovo Hospodinovo: 9„Synu člověčí, ptal se tě dům Iz-
raele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?‘ 10Řekni jim: Tak praví Panovník 
Hospodin – Tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, 
který zůstal ve městě. 11Řekni jim: Já jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, 
co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí! 

12I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, 
aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže už neuvidí svou zem. 
13Nastražím na něj svoji past a uvázne v mé síti. Odvedu ho do Babylonie, 
do země Chaldejců, ani tu ale neuvidí a zemře v ní. 14Všechny, kdo jsou ko-
lem něj, celou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech stran a s taseným 
mečem je poženu.a 

15Tak poznají, že já jsem Hospodin – až je rozptýlím mezi národy a roz-
práším je po zemích. 16Hrstku z nich ušetřím před mečem, hladem i mo-
rem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostech. 
Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.“

17Dostal jsem slovo Hospodinovo: 18„Synu člověčí! Třes se, když budeš 
jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. 19Řekni lidu země: Toto praví Pa-
novník Hospodin o obyvatelích Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb 
budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude 
oloupena o všechno kvůli násilí všech jejích obyvatel. 20Obydlená města 
zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že já jsem 
Hospodin.“

Už žádné odklady!
21Dostal jsem slovo Hospodinovo: 22„Synu člověčí, co to máte v izraelské 

zemi za přísloví? Prý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.‘ 
23Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin – S tímto příslovím 

skoncuji! Už ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jim: Blíží se dny, 
kdy se všechna vidění naplní. 24Z domu Izraele vymizí všechna falešná vi-
dění i lichotivá věštění, 25neboť já jsem Hospodin. Říkám, co říkám, a to 
slovo se naplní. Už žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců, 
promluvím a to slovo naplním, praví Panovník Hospodin.“

26Dostal jsem slovo Hospodinovo: 27„Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta 
jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.‘ 

28Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin – Žádné z mých slov už 
nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní, praví Panovník Hospodin.“

E z e c h i e l  12
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Falešní proroci

13 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, prorokuj proti iz-
raelským prorokům, kteří se věnují prorokování. Řekni těm, kteří 

prorokují své vlastní představy: Slyšte slovo Hospodinovo. 3Toto praví Pa-
novník Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním 
nutkáním a nevidí vůbec nic! 4Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi 
troskami. 5Nepřistoupili jste k trhlinám a neopravili hradbu izraelského 
domu, tak aby obstál v boji, až přijde Hospodinův den! 6Jejich vidění jsou 
falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví 
Hospodin,‘ a čekají, že se to slovo naplní. 7Nejsou ta vaše vidění falešná? 
Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin‘ – já jsem však ne-
mluvil! 

8Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná 
a vaše věštění je lež, hle – jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! 9Má 
ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou 
být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izrael-
skou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že já jsem Panovník Hospodin. 

10To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid‘ – jenže klid 
nebyl!a Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou. 11Řekni 
těm omítačům: Spadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy 
jako kameny, strhne se větrná bouře, 12a hle – ta zeď spadne! Tehdy se vás 
nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z té vaší omítky?‘ 

13Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větr-
nou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti 
sešlu kroupy jako kameny. 14Zbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, 
a srovnám ji se zemí, až se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod 
ní – tehdy poznáte, že já jsem Hospodin! 15Až se vybouří můj hněv proti té 
zdi a proti těm, kdo ji omítali, řeknu vám: Zeď je pryč i s těmi svými omí-
tači, 16s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm 
vidění: ‚Jen klid.‘ – Žádný klid, praví Panovník Hospodin!

17A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují 
své vlastní představy, a prorokuj proti nim. 18Řekni: Tak praví Panovník 
Hospodin – Běda těm, které šijí pásky pro každé zápěstí a zhotovují če-
lenky na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že mů-
žete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit? 19Zneuctíváte mě před 
mým lidem za hrst ječmene a kus žvance! Lžete mému lidu, který poslou-
chá vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo 
neměli žít.

20Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim pás-
kám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a propus-
tím ty, které jste lapaly jako ptáky do pasti. 21Strhnu vám ty vaše čelenky 
a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby už nebyli vaší kořistí. Tehdy 
poznáte, že já jsem Hospodin! 22Protože svou lží rmoutíte srdce spravedli-
vých, ačkoli já je netrápím, a protože povzbuzujete ničemy, aby se neod-
vrátili od své zlé cesty a mohli žít, 23proto už nebudete mít falešná vidění 
a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevření 
a poznáte, že já jsem Hospodin.“

E z e c h i e l  13

a10 Jer 6:14; 8:11
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Modly v srdcích

14 Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou. 
2Dostal jsem slovo Hospodinovo: 3„Synu člověčí! Tito muži chovají 

v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám 
snad odpovídat na jejich modlitby? 4Proto k nim promluv a řekni jim: 
Tak praví Panovník Hospodin – Kdokoli z domu Izraele by v srdci choval 
hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se 
vypravil za prorokem, já Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné mod-
lářství zaslouží. 5Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se 
mi všichni odcizili svými hnusnými modlami. 

6Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin – Obraťte se! 
Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých 
ohavností! 

7Ano, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se 
ode mě oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči 
to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se mě 
dotazoval skrze něj, já Hospodin mu odpovím osobně. 8Proti takovému 
člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a přísloví a vy-
vrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že já jsem Hospodin. 

9Pokud by se prorok zesměšnil tím, že by promluvil, zesměšnil jsem ho 
já Hospodin. Na takového proroka vztáhnu ruku a vyhladím ho ze svého 
lidu, Izraele. 10Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, 
kdo se ho přišel ptát. 11Potom už dům Izraele nebude bloudit ode mě pryč 
a nebudou se už poskvrňovat všemi svými hříchy. Budou mým lidem a já 
budu jejich Bohem, praví Panovník Hospodin.“

Noe, Daniel a Job
12Dostal jsem slovo Hospodinovo: 13„Synu člověčí! Kdyby nějaká země 

proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni ruku a odřízl ji 
od chleba, poslal bych na ni hlad a vyhladil z ní lidi i dobytek, 14pak i kdyby 
v ní byli tito tři muži: Noe, Daniela a Job, zachránili by svou spravedlností 
pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin. 

15Kdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, až by z ní byla 
jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, 16pak – jakože jsem živ, 
praví Panovník Hospodin – i kdyby v ní byli tito tři muži, nemohli by za-
chránit ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale 
z té země by byla pustina. 

17Kdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet, takže 
bych z ní vyhladil lidi i dobytek, 18pak – jakože jsem živ, praví Panovník 
Hospodin – i kdyby v ní byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní 
syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe. 

19Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv až do krve, takže 
bych z ní vyhladil lidi i dobytek, 20pak – jakože jsem živ, praví Panovník 
Hospodin – i kdyby v ní byli Noe, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani 
vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami 
sebe. 

21Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, až na Jeruzalém pošlu 
své čtyři kruté soudy – meč, hlad, dravou zvěř a mor – abych z něj vyhladil 

E z e c h i e l  14

a14 snad hrdina knihy Daniel (Ezechielův mladší současník), anebo legendární 
kanaánský král Dan’el (který tak jako Noe a Job nebyl Izraelec); též ve v. 20
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lidi i dobytek! 22Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud 
vyvedou své syny a dcery. Hle – už k vám přicházejí! Až uvidíte jejich způ-
soby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na 
Jeruzalém – po všem tom neštěstí, které jsem na něj uvedl. 23Až uvidíte 
jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že 
nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník 
Hospodin.“

Neužitečná réva

15 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí! Co je dřevo vinné 
révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? 3Dá se 

z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který 
se dá něco zavěsit? 4Hle – hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce 
a i střed ohoří. K jakému užitku se dá použít? 5Hle – ani když bylo celé, 
nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu 
se ještě dá použít?

6Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům 
zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyva-
tele Jeruzaléma. 7Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, 
oheň je stráví. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin – až se proti nim po-
stavím tváří. 8Tu zemi zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví 
Panovník Hospodin.“

Nevěrná coura 

16 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, 
jak je ohavný! 3Řekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému – 

Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. 
4A tvoje narození? Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra nebyla 
odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plen-
kami zavinuta jsi nebyla. 5Nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe je-
dinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodila, pohodili tě 
někam ven jako odporný odpadek. 

6Šel jsem okolo a uviděl tě, jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve 
vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!‘ Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: 
‚Žij!‘ 7Nechal jsem tě růst jako sazenici v poli, a tak jsi rostla a dospívala, 
až ses vyvinula do krásy. Narostla ti ňadra, vyrašilo ochlupení, pořád jsi 
ale byla nahá a bosá. 

8Znovu jsem šel okolo a uviděl tě, a hle – přišel tvůj čas, čas milování. 
Tehdy jsem tě zahalil cípem svého pláštěa a přikryl tvoji nahotu. S přísa-
hou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, 
praví Panovník Hospodin. 

9Umyl jsem tě vodou, opláchl tě od krve a pomazal tě olejem. 10Oblékl 
jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže, ověnčil jsem tě kmen-
tem a zahalil vzácným závojem. 11Ozdobil jsem tě šperky, na ruce ti dal 
náramky a náhrdelník na šíji. 12Navlékl jsem ti nosní kroužek, do uší zavě-
sil náušnice a korunoval jsem tě skvostnou čelenkou. 13Zdobila ses zlatem 
a stříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy 
z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice, 

E z e c h i e l  16

a8 srov. Rút 3:9
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opravdová královna! 14Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nád-
heře, kterou jsem tě ozdobil, praví Panovník Hospodin.

15Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do 
smilstva. Své smilstvo jsi nabízela každému kolemjdoucímu; oddala ses 
mu. 16Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi 
na nich tak, že to nemá obdoby. 17Vzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, 
které jsem ti dal, a nadělala sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila. 
18Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a mé kadidlo jsi 
přinášela jim. 19Pokrm, jímž jsem tě sytil – jemnou mouku s medem a ole-
jem – jsi přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to bylo! praví Panovník 
Hospodin. 

20Vzala jsi dokonce své syny a dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi 
jim je ke strávení! To ti nestačilo smilnit? 21Musela jsi ještě vraždit mé děti? 
Odevzdávala jsi je jim, nechávala jsi je projít plameny!a 22Při všech těch 
ohavnostech a smilnění sis ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla 
nahá a bosá a zmítala ses v krvi.

23Běda! Běda ti! praví Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů 
24sis na každém plácku rozbalila stánek a pořídila svatyňku. 25Postavila sis 
svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy kaž-
dému kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál víc. 26Smilnila jsi s Egypťany, 
těmi svými sousedy s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc, až jsem se 
rozezlil! 27Hle – vztáhl jsem na tebe ruku a zmenšil jsem tvé území. Vydal 
jsem tě libovůli tvých nepřátel, filištínských dcer, které jsi zahanbila svou 
zvrhlostí. 28Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi totiž dost; smilnila jsi 
s nimi, ale neměla jsi dost. 29Smilnila jsi tedy čím dál víc, až ses dostala 
k Babylonii, té zemi kramářů. Pořád jsi ale neměla ještě dost. 

30Zuřím proti tobě! praví Panovník Hospodin. Co všechno to jako nesty-
datá coura provádíš! 31Rozbalila sis stánek na každém rohu a na každém 
plácku sis pořídila svatyňku. Narozdíl od coury si ale za to nechceš nechat 
zaplatit. 32Nevěrnice! Místo svého manžela k sobě bereš cizí! 33Všem cou-
rám se za to platí, ale svým milencům platíš ty – uplácíš je, aby za tebou 
chodili smilnit z celého okolí! 34Ve svém smilstvu se tedy lišíš od coury. 
Lišíš se tím, že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. 

35Proto slyš slovo Hospodinovo, ty couro! 36Tak praví Panovník Hospo-
din: Protože ses celá potřísněná smilstvem obnažovala před všemi svými 
milenci, před všemi svými ohavnými modlami, a protožes jim obětovala 
krev svých dětí, 37hle – já shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses 
těšila, ať už jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě 
z celého okolí a obnažím tě před nimi, aby tě viděli v celé tvé nahotě. 38Budu 
tě soudit, jako se soudí cizoložnice a vražedkyně.b Vydám tě krvavé pomstě 
vášnivého hněvu. 39Vydám tě do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky 
a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe šaty, seberou ti šperky a nechají tě na-
hou a bosou. 40Přivedou na tebe dav, aby tě kamenovali a probodali meči. 
41Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen tě popraví. Tak skoncuji s tvým 
smilněním – už žádní zaplacení milenci! 42Tehdy se můj hněv proti tobě 
vybouří a má žárlivost se utiší; tehdy se uklidním a nechám zuření. 

E z e c h i e l  16
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43Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi mě 

tím vším, hle – já ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník Hospodin! 
Copak jsi ve všech svých ohavnostech nedospěla k zvrhlosti? 

44Každý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková 
dcera!‘ 45Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou 
svých sester, které nesnášejí své muže i děti. Vaše matka byla Chetejka 
a váš otec Emorejec. 46Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami 
po tvé levici, po tvé pravici pak tvá mladší sestra Sodoma se svými dce-
rami. 47Copak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich ohavnosti? 
Jako by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než 
ony! 48Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se 
svými dcerami nepáchala, co pácháš ty se svými dcerami. 

49Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, 
které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. 50Na-
opak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem 
je odstranil, jak jsi sama viděla. 51Samaří přitom nehřešila ani z poloviny 
jako ty! Ve srovnání s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem 
tvým ohavnostem vypadají nevinně. 52Styď se – vždyť jsi tím svým se-
strám poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď 
vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi se, neboť tvé sestry díky tobě 
vypadají nevinně! 

53Změním jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer i úděl Samaří a jejích 
dcer. Zároveň ale změním i tvůj úděl, 54aby ses musela stydět a hanbit za 
všechno, co jsi spáchala – vždyť je to pro tvé sestry útěcha! 55Tvé sestry, So-
doma se svými dcerami a Samaří se svými dcerami, budou znovu tím, čím 
bývaly kdysi. Ale i ty se svými dcerami budeš znovu tím, čím jsi byla kdysi. 
56Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako 
přísloví, 57než došlo k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď se ti ale vysmívají 
Edomky a i Filištínky a všechny jejich sousedky – pohrdají tebou všichni 
v okolí! 58Poneseš následky svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. 

59Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak ses 
chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila.b 60Budu však 
pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou 
smlouvu věčnou. 61Tehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět, 
až vezmuc tvé starší i mladší sestry a dám ti je za dcery, i když to nebylo 
součástí tvé smlouvy. 62Uzavřu s tebou svoji smlouvu a poznáš, že já jsem 
Hospodin. 63Tehdy se rozpomeneš a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš 
ústa, až tě očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník Hospodin.“

Cedr, réva a dva orli

17 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, dej domu Izraele 
hádanku, pověz mu podobenství 3a řekni: Tak praví Panovník 

Hospodin – Mohutný orel s mohutnými křídly, dlouhými brky a hustým, 
sytě zbarveným peřím přilétl na Libanon a vzal vrcholek cedru. 4Utrhl vý-
honek z jeho špičky a odnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě 
obchodníků. 

E z e c h i e l  17
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5Potom vzal semeno z té země a zasel do úrodné půdy, jak vrbový proutek 

je zasadil pěkně u vody. 6Když potom vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí 
se réva. Své ratolesti obracela k němu a zapouštěla kořeny. Semínko se tak 
stalo révou, z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky. 

7Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým peřím. 
A hle – ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu 
a natahovala k němu své ratolesti, aby ji zavlažil. 8Přitom byla zasazena do 
dobré půdy pěkně u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se 
překrásným vínem.

9Řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin – Copak uspěje? Nebude vyrvána 
i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny výhonky, 
které z ní rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vy-
rvána i s kořeny. 10Ano, byla zasazena, ale uspěje? Zasažena východním 
větrem, neuschne úplně? Na záhonech, kde byla zasazena, tam uschne!‘“

11Dostal jsem slovo Hospodinovo: 12„Řekni té bandě vzbouřenců – Ne-
víte, co to znamená? Řekni – Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král, zajal 
jeho krále i knížata a odvedl je s sebou do Babylonu.a 13Potom vzal potomka 
z královského semene, uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Od-
vedl také přední muže země, 14aby to království srazil tak, aby se už samo 
nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo. 

15Ten král se ale proti němu vzbouřil.b Vyslal své posly do Egypta žádat 
o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, 
unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikne? 16Jakože jsem živ, 
praví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej 
ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. 17Farao 
mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, až baby-
lonský král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. 18Pohrdl 
přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. 
Neunikne odplatě. 

19Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho 
hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu! 20Nastražím na něj 
svoji past a uvázne v mé síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit 
za to, jak mi byl nevěrný. 21Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou me-
čem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran.c Tehdy poznáte, 
že já Hospodin jsem promluvil.

22Tak praví Panovník Hospodin: 

  Já vezmu snítku ze samé špičky cedru, 
   útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny
  a na vysoké strmé hoře si ji zasadím,
   23zasadím ji na vznešené hoře Izraele.
  Vypustí ratolesti, vydá plody 
   a bude cedrem překrásným,
  ve kterém se všichni ptáci uhnízdí
   a všichni najdou stín pod jeho větvemi.

E z e c h i e l  17
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 24 Všechny stromy v kraji tehdy poznají,
   že já jsem Hospodin: 
  Já snižuji strom vysoký
   a nízký zvyšuji, 
  zelený strom nechám usychat 
   a suchý rozkvétat.
  To říkám já Hospodin;
   já to učiním.“

Proč máte umírat?

18 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Co je to s vámi, že o izraelské 
zemi říkáte toto přísloví: 

  ‚Rodiče jedli trpké hrozny 
   a dětem trnou zuby‘?a 

3Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví už v Izraeli říkat 
nebudete. 4Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! 
Životem zaplatí ten, kdo hřeší. 

5Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě: 

 6 Nehoduje v náhorních svatyních,
   k modlám izraelského domu nevzhlíží, 
  manželku svého bližního nezneuctí,
   nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí, 
 7 nikomu nechce ublížit, 
   vrací dlužníkovi, co zastavil,
  nepřivlastňuje si, co mu nepatří, 
   dělí se o chléb s hladovým 
    a dává šaty nahým, 
 8 nepůjčuje jako lichváři 
   a nevymáhá úroky, 
  odvrací ruku od křivdy 
   a lidi správně rozsoudí, 
 9 řídí se mými pravidly 
   a věrně dodržuje mé zákony. 

Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hos-
podin.

10Zplodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí, 
11kterých se on sám varoval: 

  Hoduje v náhorních svatyních, 
   manželku svého bližního zneuctí, 
 12 ubližuje chudým a ubohým, 
   přivlastňuje si, co mu nepatří, 
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  nevrací, co vzal do zástavy, 
   upírá oči na modly, 
  páchá ohavnosti,
   13půjčuje jako lichváři
    a vymáhá si úroky. 

Takový má snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě 
zemře; jeho krev ulpí na něm. 

14Třeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec pá-
chá, prohlédne a začne jednat jinak: 

 15 Nehoduje v náhorních svatyních,
   k modlám izraelského domu nevzhlíží, 
  manželku svého bližního nezneuctí,
   16nikomu nechce ublížit, 
  nebere nic do zástavy, 
   nepřivlastňuje si, co mu nepatří, 
  dělí se o chléb s hladovým 
   a dává šaty nahým, 
 17 vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, 
   nepůjčuje jako lichváři 
    a nevymáhá úroky, 
  plní mé zákony 
   a řídí se mými pravidly. 

Takový nezemře za otcovy viny – takový jistě bude žít! 18Jeho otec však 
zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi 
svým lidem špatnosti. 

19Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?‘ – Jestliže ten syn jed-
nal poctivě a spravedlivě, dodržoval má pravidla a plnil je, takový jistě 
bude žít. 20Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec 
neponese viny synovy.a Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost 
a ničemovi jeho ničemnost. 

21Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude 
dodržovat všechna má pravidla a jednat poctivě a spravedlivě – takový ne-
zemře, takový jistě bude žít! 22Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou 
připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. 23Mám snad zalíbení 
ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se od 
svých cest odvrátil a žil? 

24Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako 
ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti – má snad žít? 
Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou vzpomenuty. Zemře za 
to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil.

25Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.‘ Poslyš, dome 
izraelský: Já že jsem ve svém jednání vrtkavý? Nejste to spíše vy, kdo je 
vrtkavý ve svém jednání? 26Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti 
a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. 
27Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, 
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zachrání se a bude žít. 28Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se 
dopustil – takový nezemře, takový jistě bude žít. 29Dům Izraele však říká: 
‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.‘ Já že jsem ve svém jednání vrtkavý, 
dome izraelský? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání?

30Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví 
Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta 
vina nezničí! 31Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové 
srdce a nového ducha.a Proč máte umírat, dome izraelský? 32Nemám zalí-
bení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!“

Žalozpěv nad judským lvem

19 „Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci, 2zpívej:

  Kdo byla tvá matka? 
   Lvice mezi lvy! 
  Léhala mezi šelmami
   se svými lvíčaty.
 3 Když odchovala jedno z nich, 
   dravý lev se z něho stal.
  Trhat kořist se naučil, 
   i lidi požíral!
 4 Když o něm uslyšeli mezi národy,
   ulovili ho do pasti; 
    za háky ho do Egypta odvlekli.

 5 Když lvice viděla, že se nedočká, 
   její naděje že zhynula,
  vzala jiné ze svých lvíčat,
   udělala z něj dravého lva. 
 6 Vykračoval si mezi šelmami, 
   dravý lev se z něho stal.
  Trhat kořist se naučil, 
   i lidi požíral!
 7 Jejich pevnosti bořilb 
   a pustošil jejich města.
  Země i všichni, kdo žili v ní, 
   se děsili, když řval.
 8 Z národů se pak na něj vypravili,
   ze zemí v celém okolí. 
  Roztáhli na něj svoji síť,
   ulovili ho do pasti. 
 9 Za háky do klece ho dovlekli,
   k babylonskému králi přivedli
    a uvrhli do vězení,
  aby už neznělo jeho řvaní 
   nad izraelskými horami.

E z e c h i e l  19
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 10 Tvá matka jak réva na tvé vinicia

   zasazená byla u vody, 
  plodná a s množstvím ratolestí 
   dík dostatku vody.
 11 Vyrostly na ní silné větve 
   vhodné pro žezla vladařů,
  tyčila se vysoko nad porostem, 
   nápadná výškou a hustou korunou.
 12 Zuřivě však byla vyvrácena, 
   k zemi sražena! 
  Východní vítr ji vysušil, 
   její plody byly servány, 
  její silné větve uschly
   a pohltily je plameny.
 13 Teď je přesazena do pouště, 
   do země suché a vyprahlé.
 14 Z jejích větví vyšlehl oheň 
   a její plody pohltil.
  Nezůstala jí žádná silná větev 
   vhodná pro žezlo vladaře.

Toto je žalozpěv a je určen k truchlení.“

Dějiny vzpoury

20 Desátého dne pátého měsíce sedmého rokub se někteří ze stařešinů 
Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. 

2Dostal jsem slovo Hospodinovo: 3„Synu člověčí, řekni izraelským sta-
řešinům toto: Tak praví Panovník Hospodin – Vy že se přicházíte se mnou 
radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panov-
ník Hospodin! 

4Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali 
jejich otcové. 5Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin – V den, kdy jsem 
vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem 
se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy: Já jsem Hospodin, váš 
Bůh. 6V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem 
pro ně vyhledal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrás-
nější ze všech. 7Řekl jsem jim: Zahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kte-
rým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami! Já jsem Hospo-
din, váš Bůh. 

8Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli mě poslouchat. Nezahodili ty 
nechutné obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl 
jsem si tedy, že na ně vyliji svůj hněv, že proti nim vybuchnu rozhořčením 
v Egyptě. 9Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem to, 
aby mé jméno nebylo zneváženo v očích národů, mezi nimiž bydleli a před 
jejichž očima jsem se jim dal poznat. 10Vyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl 
je na poušť. 11Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo 
plní, díky nim bude žít).c 12Dal jsem jim také své soboty, aby byly zname-
ním mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich Posvětitel.d 
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13Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pra-

vidly, zavrhli mé zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi zne-
svěcovali mé soboty. Řekl jsem si tedy, že na ně na poušti vyliji svůj hněv, 
že s nimi skoncuji. 14Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo 
zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. 15Na oné 
poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem jim 
dal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všech, 
16protože zavrhli mé zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali mé 
soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly. 17Přesto mi bylo líto 
je zničit, a tak jsem s nimi na té poušti neskoncoval. 18Jejich synům jsem 
na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony 
a neposkvrňujte se jejich modlami! 19Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se 
mými pravidly, dodržujte mé zákony a jednejte podle nich. 20Svěťte mé so-
boty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hos-
podin, váš Bůh. 

21I tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, 
nedodržovali mé zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky 
nim bude žít) a znesvěcovali mé soboty. Řekl jsem si tedy, že na ně na 
poušti vyliji svůj hněv. 22Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, 
aby mé jméno nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem 
je vyvedl. 23Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím 
mezi národy a rozpráším je po zemích, 24protože neplnili mé zákony, má 
pravidla zavrhli, znesvěcovali mé soboty a upírali oči k modlám svých 
otců. 25Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají. 
26Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali 
všechny své prvorozené projít plameny.a To abych je naplnil zděšením, 
aby poznali, že já jsem Hospodin.

27Proto, synu člověčí, mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Pa-
novník Hospodin – Vaši otcové mě dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní. 
28Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, 
jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký zelenající se strom, už 
tam obětovali ty své oběti a přinášeli tam své urážlivé dary, podkuřovali 
jim vůněmi a vylévali úlitby. 29Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? (Až 
dodneška se jí říká Báma, Výšina.) 

30Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin – Když se 
poskvrňujete tak jako vaši otcové tím, že smilníte s jejich nechutnými 
obrazy, 31když se až dodnes poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným 
modlám darujete své děti, které necháváte projít plameny, to mám snad 
odpovídat na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví 
Panovník Hospodin, už vás nevyslyším!“ 

Budoucí obnova
32„Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí – chceme 

uctívat dřevo a kamení.‘ Co jste si usmyslili, se ale nikdy nestane. 33Jakože 
jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu, 
pevnou rukou a napřaženou paží. 34V kypícím hněvu vás pevnou rukou 
a napřaženou paží vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste 
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byli zahnáni. 35Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří 
v tvář. 36Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, 
praví Panovník Hospodin. 37Nechám vás procházet pod pastýřskou holía 
a přivedu vás do svazku smlouvy. 38Vzbouřence a zrádce mezi vámi vy-
třídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali, na izraelskou půdu ale ne-
vkročí. Tak poznáte, že já jsem Hospodin. 

39Nuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý 
uctívat své hnusné modly!b Ale pak, i když mě odmítáte poslouchat, pře-
stanete znesvěcovat mé svaté jméno svými obětními dary a hnusnými 
modlami. 40Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na mé svaté hoře, na 
vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí 
zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané 
dary ze všeho, co jste zasvětili. 41Až vás vyvedu z národů a shromáždím 
ze zemí, do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůni 
a prokážu na vás svou svatost před očima národů. 42Tehdy poznáte, že 
já jsem Hospodin – až vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem 
přísahal, že ji dám vašim otcům. 43Tam si vzpomenete na své způsoby, 
na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu tomu zlu, 
které jste páchali, se budete sami sobě ošklivit. 44Tehdy poznáte, že já 
jsem Hospodin – až s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich 
zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví Panovník Hos-
podin.“

Proroctví proti Negevu

21 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, obrať se na jih. Kaž 
proti jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v Negevu. 3Řekni negev-

skému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle – 
zažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, ať zelený či suchý. Ten 
planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu až na sever. 
4Všichni lidé tehdy uvidí, že jsem ten neuhasitelný oheň zažehl já Hospo-
din.“ 

5Tehdy jsem zvolal: „Ach ne, Hospodine, Pane můj! Už tak o mně říkají: 
‚Vykládá jen samé hádanky.‘“

Boží meč
6Dostal jsem slovo Hospodinovo: 7„Synu člověčí, obrať se proti Jeruza-

lému. Kaž proti jeho svatyni a prorokuj proti izraelské zemi. 8Řekni izra-
elské zemi: Tak praví Hospodin. Hle – jsem proti tobě! Vytasím svůj meč 
z pochvy a vyhladím z tebe spravedlivé i ničemné. 9Chci vyhladit spraved-
livé i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu až na 
sever. 10Tehdy všichni lidé poznají, že já Hospodin jsem tasil z pochvy meč 
a nevrátí se zpět.

11Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim před očima jako člověk zdrcený 
trpkým zármutkem. 12Až se tě zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?‘ odpovíš: 
‚Nad zprávou, která přichází.‘ Tehdy se v každém zastaví srdce, ochabnou 
všechny ruce, každý člověk ztratí dech a každé stehno bude zmáčené. Hle 
– už to přichází, už se to děje, praví Panovník Hospodin!“
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13Dostal jsem slovo Hospodinovo: 14„Prorokuj, synu člověčí. Řekni – Tak 

praví Panovník: 

  Meč, meč! 
   Naostřený, jen se leskne, 
 15 naostřený k porážce, 
   lesk má jako blesk! 

Nejásejme nad žezlem ‚mého syna‘.a Ten meč se i všem stromům vy-
smívá. 

 16 Už je naleštěn 
   a padne do dlaně, 
  ostrý a vyleštěný meč – 
   jen ho podat ruce katově! 
 17 Kvílej a křič, synu člověčí, 
   neboť udeří na můj lid 
    i na všechny, kdo vládnou Izraeli. 
  Ti budou předhozeni meči 
   a s nimi i můj lid. 
  Bij se do hrudi 
   nad tím neštěstím! 

18Ano, je to zkouška. Co když ale z toho směšného žezla nic nezbude? 
praví Panovník Hospodin. 

 19 Prorokuj, synu člověčí, 
   a tleskni do dlaní: 
  Ten meč sekne tam a sem 
   a potřetí, 
  meč hrozných jatek, 
   meč vraždění! 
  Už krouží kolem nich, 
   20aby plnil srdce zděšením, 
    aby se mnozí hroutili. 
  Proti každé z jejich bran 
   jsem postavil meč na jatka – 
  ach ne, už je vyleštěn, 
   nabroušen, aby zabíjel! 
 21 Rubej zprava, sekej zleva, 
   kamkoli se podíváš. 
 22 Já sám budu takto tleskat do dlaní, 
   než se můj hněv utiší! 
    To říkám já Hospodin.“

23Dostal jsem slovo Hospodinovo: 24„Synu člověčí, vyznač dvě cesty, 
kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob 
ukazatel a postav ho na rozcestí před městem. 25Vyznač směr, kterým 
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půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem. 
26Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, 
a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z vnitřností. 
27Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam má postavit beranidla, 
dát rozkaz k vraždění, spustit válečný pokřik, postavit beranidla proti 
branám, navršit násep a vybudovat val. 28Jim to bude připadat jako mylná 
věštba – vždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí z jejího poru-
šení a vezme je do zajetí.a 

29Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z viny! Uka-
zuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe 
jste usvědčili, a tak budete mocí zajati. 

30Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým 
zločinem! 31Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu! 
Nic už nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení sníženi. 
32Trosky! Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž 
náleží soud a jehož pověřím.b 

33Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně 
Amonců a jejich posměšků –

  Meč, meč! 
   Je tasen, aby porážel, 
  vyleštěn je k záhubě, 
   lesk má jako blesk! 
 34 Měli o tobě falešná vidění 
   a věštili ti lži. 
  Onen meč dopadne 
   sprostým lotrům na šíje – 
  už nadešel jejich den, 
   čas zúčtování s jejich zločinem! 

 35 Meči, zpět do pochvy! 
   Na místě, kde tě vyrobili,
  v zemi, z níž pocházíš, 
   tam tě odsoudím.
 36 Vyliji na tebe své rozhořčení, 
   zachvátím tě plamenem svého zuření,
  vydám tě do rukou lidí ukrutných, 
   zkušených v díle záhuby.
 37 Staneš se potravou pro plameny, 
   tvá krev bude crčet po zemi,
  nezůstane po tobě ani památky! 
   To říkám já Hospodin.“

Hříchy Jeruzaléma

22 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Obviň, synu člověčí, obviň to 
město vraždění! Ukaž mu všechny jeho ohavnosti 3a řekni: Tak 

praví Panovník Hospodin – Ó město, jež proléváním krve přivolává svůj 
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soudný den! Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných model! 4Provinilo 
ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které jsi vyrobilo. Při-
volalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel. Proto tě vydám potupě 
mezi pohany a posměchu mezi všemi zeměmi. 5Blízkým i vzdáleným bu-
deš k smíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůz. 

6Pohleď – každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností pro-
lévá krev! 7Otci a matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se 
děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje.a 8Pohrdáš tím, co je mi 
svaté, a znesvěcuješ mé soboty. 9Žijí v tobě krvelační pomlouvači, hodují 
v tobě na náhorních svatyních a provádějí uprostřed tebe zvrhlosti. 10Sy-
nové v tobě obcují s manželkou svého otce a ženy v době svého krvácení 
jsou v tobě znásilňovány. 11Kdekdo v tobě páchá ohavnost s manželkou 
svého bližního, tchán przní vlastní snachu a bratr znásilňuje sestru, dceru 
vlastního otce.b 12Berou v tobě úplatek, aby se prolila něčí krev.c Bereš lich-
vářské úroky a chamtivě ubližuješ svým bližním. Na mě však nemyslíš, 
praví Hospodin.

13Pohleď – tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou 
uprostřed tebe! 14Zdalipak zůstaneš tak smělé a silné ve dnech, kdy s tebou 
zúčtuji? To říkám já Hospodin; já to učiním. 15Rozptýlím tě mezi národy, 
rozpráším tě po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. 16V očích národů bu-
deš v opovržení a tehdy poznáš, že já jsem Hospodin.“

17Dostal jsem slovo Hospodinovo: 18„Synu člověčí, z domu Izraele se mi 
stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železa a olova – struska od-
dělená v peci od stříbra. 19Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se 
z vás všech stala struska, nahrnu vás teď do Jeruzaléma. 20Jako se stříbro 
s mědí, železem, olovem a cínem hrne do pece, kde se taví rozdmýcha-
ným plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás 
nechám roztavit. 21Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen 
svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu. 22Jako se taví stříbro 
uvnitř pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy poznáte, že já Hospodin 
jsem na vás vylil svůj hněv.“ 

23Dostal jsem slovo Hospodinovo: 24„Synu člověčí, řekni té zemi: Jsi ne-
čistá, v den mé prchlivosti nebudeš svlažena! 25Tví vládcid se v tobě chovají 
jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetku 
a bohatství a rozmnožují v té zemi vdovy. 26Kněží té země znásilňují můj 
Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým a obyčejným, 
neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na mé soboty. Jsem 
mezi nimi v opovržení! 27Jejich velmoži trhají kořist jako krvelační vlci; ničí 
lidské životy pro svůj mrzký zisk. 28Proroci se to pak snaží zabílit omítkou 
falešných vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin‘ 
– Hospodin ale nemluvil! 29Prostý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chu-
dým a ubohým a na přistěhovalcích páchají křivdu a bezpráví. 

30Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se 
přede mě do trhliny za tu zem, abych ji nezničil – ale nikoho jsem nena-
šel.e 31Vyliji proto na ně své rozhořčení, pohltím je plamenem svého zuření 
a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin.“
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Ohola a Oholíba

23 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, byly jednou dvě 
sestry, dcery jedné matky. 3Žily v Egyptě jako smilnice. Smilnily 

už od mládí. Nechaly si tam laskat prsa, nechaly si osahávat své dívčí bra-
davky. 4Starší se jmenovala Oholaa a její sestra Oholíba.b Potom se vdaly 
za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba 
Jeruzalém. 

5Ohola mě ale smilně zradila. Roztoužila se po asyrských milencích – 
po vojevůdcích 6oblečených purpurem, po hejtmanech a velitelích – sa-
mých krasavcích, co jezdí na koních. 7Ve svém smilstvu se dala každému 
z výkvětu asyrských synů. Poskvrnila se s každým, po kom zatoužila, se 
všemi jejich hnusnými modlami. 8Nepřestala se svým smilstvem, které se 
naučila v Egyptě, když tam s ní souložili ještě zamlada, když osahávali její 
dívčí bradavky a vylévali si na ní chtíč. 

9Vydal jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kte-
rých tolik toužila. 10Ti ji vysvlékli donaha, vzali jí syny i dcery a zabili ji 
mečem. Kvůli té popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami.

11Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu 
byla ještě horší než její sestra. 12I ona se roztoužila po asyrských hejtma-
nech a velitelích, po vojevůdcích v plné výstroji – samých krasavcích, co 
jezdí na koních. 13Viděl jsem, jak se poskvrnila; chovala se stejně jako ta 
druhá! 

14Ve svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy 
mužů, jasně rudé obrazy Chaldejců. 15Byli přepásaní na bedrech, zdobné 
turbany na hlavě a každý z nich vypadal jako babylonský velitel, rozený 
Chaldejec. 16Na první pohled se po nich roztoužila a poslala za nimi do 
chaldejské země vyslance. 17Tehdy k ní Babyloňané vlezli do postele a po-
skvrnili ji svým chtíčem. Jakmile se však s nimi poskvrnila, hned se jí 
znechutili. 18Smilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, až se mi znechutila 
tak jako předtím její sestra. 19Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce 
na mládí prosmilněné v Egyptě 20se roztoužila po souložnících s údem, 
jako mají oslové, a s výstřikem jako koně. 21Stýskalo se ti po zvrhlostech 
tvého mládí, kdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá prsa las-
kali!

22Proto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin: Já proti tobě popudím 
ty tvé milence, kteří se ti znechutili, a přivedu je proti tobě z celého okolí: 
23Babyloňany z celé Chaldeje, Pekodu, Šoy a Koy a s nimi všechny krasavce 
z Asýrie – samé hejtmany a velitele, samé slavné válečníky, co jezdí na ko-
ních. 24Přitáhnou na tebe v plné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. 
Až tě obklíčí svými pavézami, štíty a přilbami, svěřím jim rozsudek, aby 
tě ztrestali podle svých zvyklostí. 25Až na tebe dopadne můj žárlivý hněv, 
zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí meči. 
Vezmou tvé syny i dcery a spálí tvé potomky v ohni. 26Strhají z tebe šaty 
a seberou ti šperky. 27Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses 
naučila v Egyptě. Tehdy už po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti nezů-
stane ani vzpomínka.
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28Tak praví Panovník Hospodin: Hle – vydávám tě do rukou těch, které 

nenávidíš, do rukou těch, kdo se ti znechutili! 29Vrhnou se na tebe s ne-
návistí, aby tě obrali o všechen zisk. Nechají tě svlečenou donaha, aby 
se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota 30ti to 
způsobila, protože jsi chodila smilnit s pohany a poskvrňovala ses jejich 
hnusnými modlami. 31Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses 
chovala stejně jako ona.

32Tak praví Panovník Hospodin:

  Kalich své sestry budeš pít, 
   hluboký a široký. 
  Je plný výsměchu a opovržení, 
   plný až k okraji.
 33 Opiješ se až k zoufalství
   kalichem hrůzy a zděšení, 
    kalichem své sestry Samaří.
 34 Až ho až do dna vyprázdníš, 
   budeš hryzat jeho střepy 
    s prsy rozdrásanými.

Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. 

35Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na mě zapomněla a ho-
dila jsi mě za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a svého smilnění.“

36„Synu člověčí,“ řekl mi Hospodin, „obviň Oholu a Oholíbu! Jen jim vy-
jmenuj jejich ohavnosti. 37Žily jako cizoložnice a ruce mají od krve. Cizo-
ložily se svými hnusnými modlami a krmily je dětmi, které mi porodily. 
38Zároveň mi ještě prováděly to, že poskvrňovaly mou svatyni a znesvěco-
valy mé soboty. 39Téhož dne, kdy obětovaly své děti modlám, vcházely do 
mé svatyně, aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! 

40Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro ně 
poslaly. Kvůli nim ses koupala, oči si líčila, šperky se zdobila, 41na skvělém 
loži ses usadila za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj olej a má kadi-
dla. 42Bývala tam spousta lidí, hluk a zábava. K té nejrůznější holotě přivá-
děli ještě ožralce z pouště, kteří těm ženám navlékali náramky a skvostné 
čelenky. 

43Tenkrát jsem si o té staré běhně pomyslel: To s ní budou souložit ještě 
teď? 44Souložili s ní jako s courou. Tak souložili s těmi zvrhlicemi Oholou 
a Oholíbou. 45Spravedliví soudci je ale odsoudí jako cizoložnice a vražed-
kyně. Vždyť jsou to cizoložnice a ruce mají od krve! 

46Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ať se proti nim sejdou davy! Ať 
propadnou děsu a plenění! 47Ty davy je ukamenují a rozsekají meči, jejich 
syny a dcery povraždí a jejich domy vypálí. 48Tak skoncuji se zvrhlostí v té 
zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. 49Za 
vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy 
poznáte, že já jsem Panovník Hospodin.“
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Hrnec masa

24 Desátého dne desátého měsíce devátého rokua jsem dostal slovo 
Hospodinovo: 2„Synu člověčí, tento den si zapiš, přesně tento den. 

Právě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. 3Pověz té bandě vzbouřenců 
podobenství a řekni jim – Tak praví Panovník Hospodin! 

  Postav hrnec na oheň, 
   postav ho i s vodou v něm. 
 4 Nalož do něj kusy masa, 
   pěkné kýty, krásná plecka. 
  Naplň ho nejlepšími porcemi, 
   5ber nejvybranější jehněčí. 
  Naskládej pod něj polena 
   a pak to prudce vař, 
    ať to i s kostmi klokotá!b

6Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda 
hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z něho 
kus po kuse, jakkoli se ti namane. 7To město je naskrz krvavé! Nechávalo 
krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde by ji přikryl prach. 8Aby 
se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby 
nebyla přikryta!

9Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Já sám 
teď navrším hranici. 10Více dříví, rozdmýchat plameny! Ať se to maso roz-
vaří na kaši a kosti ať se připálí! 11Prázdný hrnec ať se postaví na žhavé 
uhlí, ať se rozpálí a jeho měď se rozžhaví, ať se ta nečistota v něm roztaví 
a ta připálenina zmizí. 12Marné snažení. Hrnec je plný spáleniny, která 
nepouští. Do ohně s tím! 

13Tvá nečistota je ve zvrhlosti. Snažil jsem se tě očistit, ale ty ses nedala. 
Proto nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv proti 
tobě. 14To říkám já Hospodin. Už to přichází, já to učiním. Nenechám to 
být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky tě odsoudím, praví 
Panovník Hospodin.“

Nebudete truchlit
15Dostal jsem slovo Hospodinovo: 16„Synu člověčí, jedinou ranou tě zba-

vím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani 
slza. 17Jen tiché sténání – nekonej žádné smuteční obřady. Hlavu si po-
krývej jako obvykle, na nohou si nech střevíce, neměj závoj přes obličej 
a smuteční chléb nejez.“

18Ráno jsem o tom říkal lidem – a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem 
udělal, co mi bylo přikázáno. 

19Lidé mi říkali: „Co to děláš? Nepovíš nám, co to má pro nás zname-
nat?“

20Odpověděl jsem jim: „Dostal jsem slovo Hospodinovo: 21Řekni domu 
Izraele: Tak praví Panovník Hospodin – Hle, znesvětím svoji svatyni, tu 
pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. Až vaši 
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synové a dcery, které jste po sobě nechali, padnou za oběť meči, 22budete 
dělat to, co já: žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chléb, 23hlavy 
pokryté jako obvykle a na nohou střevíce. Žádné truchlení, žádný pláč. 
Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. 24Ezechiel se 
vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy. Až to přijde, 
poznáte, že já jsem Panovník Hospodin.

25Poslouchej, synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich 
radosti a chlouby, potěchy jejich očí a tužby jejich duší, vezmu jim také syny 
a dcery. 26V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. 27V den, kdy 
se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš 
a přestaneš být němý.a Tak se jim staneš znamením, aby poznali, že já 
jsem Hospodin.“

sou d n a d n á rody

Proti Amonu

25 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, obrať se proti 
Amoncům a prorokuj proti nim. 3Řekni: Slyšte, Amonci, slovo Pa-

novníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin – Protože jsi volal 
‚Hohó!‘ nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad izraelskou zemí, 
když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, 4proto 
tě teď vydám do vlastnictví kmenům z východu. Utáboří se u tebe a po-
staví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. 5Z Raby udělám 
velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že 
já jsem Hospodin.

6Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s takovou 
chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, 7proto teď na tebe vztáhnu 
ruku a dám tě za kořist národům. Vymýtím tě mezi národy a vyhladím tě 
mezi zeměmi. Až tě vyhubím, poznáš, že já jsem Hospodin.“

Proti Moábu
8„Tak praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy 

je přece stejný jako všechny národy,‘ 9proto teď zpřístupním moábské 
srázy počínaje chloubou země, hraničními městy Bet-ješimot, Baal-meon 
a Kiriatajim. 10Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z východu, 
takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky. 11Až v Moábu 
vykonám své rozsudky, poznají, že já jsem Hospodin.“

Proti Edomu
12„Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy 

a velice se tou pomstou provinil, 13proto tak praví Panovník Hospodin: 
Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej 
v sutiny. Od Temanu až k Dedanu budou padat mečem. 14Pomstím se na 
Edomu skrze Izrael, svůj lid, který dá Edomu pocítit můj hněv a rozhoř-
čení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník Hospodin.“

E z e c h i e l  25
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Proti Filištínům
15„Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili, protože 

se s chutí zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubili, 16proto tak praví 
Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kré-
ťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. 17Strašlivě se na nich pomstím, až 
je potrestám ve svém rozhořčení. Až jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, 
že já jsem Hospodin.“

Proti Týru

26 Jedenáctého měsíce dvanáctéhoa roku, hned prvního dne toho mě-
síce,b jsem dostal slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, protože Týr 

nad Jeruzalémem volal, ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi 
dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,‘ 3proto tak praví Panovník Hos-
podin: Týre, já jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe 
mnohé národy. 4Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu 
z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu. 5Stane se ostrůvkem 
v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hos-
podin. Stane se kořistí pro národy 6a jeho osady na pevnině budou vyvraž-
děny mečem. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin. 

7Tak praví Panovník Hospodin: Hle – přivádím na Týr od severu Nabu-
kadnezara, krále Babylonu, krále králů, s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými 
vojsky. 8Tvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací 
val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. 9Udeří na tvé hradby bera-
nidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi. 10Pokryje tě prach zvířený množ-
stvím jeho koní a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, 
až přitáhne do tvých bran, jako se táhne do poraženého města. 11Kopyty 
svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné 
sloupy se zhroutí na zem. 12Vyplení tvé bohatství, ukořistí tvé zboží, tvé 
hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví i sutiny nahá-
zejí do vody. 13Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery už nikdy nezazní. 
14Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. Už nikdy 
nebudeš vystavěno! To říkám já Hospodin, praví Panovník Hospodin.

15Tak praví Panovník Hospodin: Týre, celé pobřeží se bude třást racho-
tem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění. 
16Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si 
zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez 
ustání hrůzou nad tebou. 17Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv:

  Ach, jak jsi zhynulo, 
   obydlí mezi moři,
  proslulé město, 
   kdysi moři vládnoucí!
  Se všemi, kdo v tobě bydleli,
   jste šířili hrůzu všude v okolí.
 18 Teď se však chvěje celé pobřeží
   v den tvého zániku,
  děs jímá mořské ostrovy – 
   už nejsi tu!
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19Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Až tě učiním městem opuštěným, 

jako jsou města, kde se nebydlí, až se nad tebou zavře hlubina a mocné 
vody tě přikryjí, 20tehdy tě srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo už dávno 
zesnuli. Nechám tě bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými troskami 
spolu s těmi, kdo klesli do jámy. Nebudeš už obydleno, neobstojíša na zemi 
mezi živými! 21Učiním tě odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou tě 
hledat, ale nikdo nikdy už tě nenajde, praví Panovník Hospodin.“

Žalozpěv nad Týrem

27 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, zazpívej žalozpěv 
nad Týrem. 3Řekni té bráně mořských cest, obchodnici s mnoha 

národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. 

  Říkal jsi, Týre:
                 ‚Jsem dokonalý v kráse!‘
 4 Tvé panství sahá daleko do moře,
   dokonale krásně jsi vystavěn.
 5 Tvá prkna vyrobili z hermonskýchb cypřišů,
   na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu,
 6 tvá vesla zhotovili z bášanských dubů,
   z kyperských jedlí a slonoviny udělali palubu.
 7 Plachtu máš z pestrého kmentu z Egypta,
   slouží ti jako zástava, 
  purpur a šarlat tě přikrývá
   z břehů elišského ostrova.

 8 Sidonci a Arvaďané jsou tví veslaři,
   mořští vlci z Týru tví kormidelníci.
 9 Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, 
   aby opravovali tvé trhliny.
  Všechny mořské lodi a jejich posádky
   kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali.

 10 Válečníci z Persie, Lydie i Libye
   bojují za tebe. 
  Své štíty a přilby zavěsili na tobě,
   aby přispěli ke tvé nádheře.
 11 Muži z Arvadu a Kilikie 
   stojí dokola na tvých zdech,
    tvé bašty střeží Gamaďané.
  Své pavézy zavěsili na tvých zdech 
   ke tvé dokonalé kráse.

12Taršišc s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé 
zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cín.

13Řecko, Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky 
a bronzovými nástroji.

14Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a mezky.
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15Rhodštía muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ost-

rovy; platí ti ebenovým dřevem a sloními kly.
16Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrky-

sem, purpurem, vyšívanými látkami, kmentem, korály a rubíny.
17Juda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, 

prosem, medem, olejem a balzámy.
18Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všeli-

jakého bohatství; nabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu 19a sudy vína 
z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným železem, kasií a sko-
řicí.

20Dedan s tebou obchoduje sedlovými pokrývkami pro jízdu.
21Arabové a všichni kedarští princové jsou tvými zákazníky; platí ti jeh-

ňaty, kozly a berany.
22Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem, 

drahokamy a nejvzácnějšími balzámy.
23Cháran, Kanne, Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou 

obchody; 24obchodují s tebou vzácnými látkami, purpurovými plášti s vý-
šivkami, pestrými koberci a pevně tkanými šňůrami.

 25 Zámořské lodi tvé zboží převážejí,
   uprostřed moře jsi plně naložen.
 26 Na hlubinu zavezli tě tvoji veslaři,
   uprostřed moře budeš 
    východním větrem roztříštěn!
 27 Tvé jmění, zboží i zásoby, 
   tví lodníci i kormidelníci,
  ti, kdo opravují tvé trhliny, 
   všichni tví obchodníci a vojáci,
  všichni ti, kdo k tobě patřili,
   se vprostřed moře utopí 
    v den tvé záhuby.

 28 I břehy pevniny se zachvějí,
   až tví námořníci spustí křik.
 29 Všichni veslaři své lodě opustí,
   lodníci i všichni kormidelníci 
    stanou na zemi.
 30 Hlasitě se dají do křiku,
   hořce zaúpějí nad tebou,
  prachem si hlavu posypou, 
   svíjet se budou v popelu.
 31 Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu 
   a pytlovinou se oblečou,
  s hořkostí budou plakat nad tebou 
   a trpce se dají do křiku.
 32 Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv 
   a zazpívají o tobě:
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              ‚Kdo byl kdy Týru podobný, 
   zničenému uprostřed moří?‘

 33 Když vykládali tvé zboží ze zámoří,
   sytil jsi mnohé národy; 
  množstvím tvého přepychového zboží
   králové země bohatli.
 34 Teď tvůj vrak leží na dně moří;
   tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, 
    klesli do hlubin.
 35 Všichni obyvatelé pobřeží 
   jsou z tebe zděšeni,
  jejich králové se chvějí strachy
   se zkřivenými tvářemi.
 36 Obchodníci mezi národy 
   nad tebou jenom zasyčí.
  Budeš odstrašujícím znamením – 
   zanikneš navěky!“

Žalozpěv nad vládcem Týru

28 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, řekni vládci Týru: 
Tak praví Panovník Hospodin – 

  Ve svojí pýše říkáš si: 
                 ‚Já jsem bůh! 
  Zaujímám božský trůn
   uprostřed moří.‘
  Přitom jsi člověk, žádný bůh,
   i když si myslíš, jak jsi božský.
 3 Zřejmě jsi moudřejší než Daniela

   a žádné tajemství ti není záhadné.
 4 Moudrostí a poznáním jsi získal bohatství,
   zlatem a stříbrem sis truhly naplnil.
 5 V obchodování jsi byl tak šikovný,
   že jsi své jmění rozmnožil, 
  a kvůli všemu tomu bohatství 
   zpychl jsi.

6 Nuže, tak praví Panovník Hospodin:

  Protože si myslíš, jak jsi božský,
   7hle – přivedu na tebe cizáky,
    ty nejukrutnější pohany.
  Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti,
   tu tvoji nádheru ti znesvětí.
 8 Nakonec tě srazí do jámy, 
   zahyneš hroznou smrtí 
    uprostřed moří.

E z e c h i e l  28
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 9 Budeš pak ještě říkat: ‚Já jsem bůh‘
   tváří v tvář svým katům?
  Budeš jen člověk, žádný bůh, 
   až padneš do rukou svých katů.
 10 Zahyneš smrtí neobřezanců, 
   rukama cizáků!

Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin.“

11Dostal jsem slovo Hospodinovo: 12„Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad 
králem Týru a řekni mu – Tak praví Panovník Hospodin:

  Byl jsi pečetí dokonalosti,
   plný moudrosti a dokonale krásný.
 13 Byl jsi v Edenu, Boží zahradě,
   všemi drahokamy ozdoben – 
    rubínem, topasem a jaspisem, 
    chrysolitem, onyxem a berylem, 
    safírem, tyrkysem a smaragdema – 
   to vše krásně osazené ve zlatě
    klenotnickým dílem tepaném,
   to vše připravené pro tebe
    v den, kdy jsi byl stvořen.
 14 Byl jsi pomazaným cherubem,
   určil jsem tě za ochránce.
  Byl jsi na Boží svaté hoře,
   mezi žhoucími kameny ses procházel.
 15 Byl jsi dokonalý na cestách svých
   ode dne svého stvoření – 
    než jsi byl shledán zlým.

 16 Kvůli množství tvého obchodování
   se tvé nitro naplnilo krutostí
    a zhřešil jsi. 
  Proto jsem tě vykázal z Boží hory,
   cherube ochránce, tebe jsem zapudil
    z tvého místa mezi žhoucími kameny!
 17 Kvůli své kráse zpychl jsi, 
   kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil.
  Proto jsem tě tedy srazil k zemi, 
   před očima králů, aby tě viděli.

 18 Kvůli tomu, že máš tolik vin, 
   že jsi vlastní svatyně znesvětil 
    svými špinavými obchody,
  vyvedl jsem z tebe plameny, 
   aby tě strávily.
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  Nechal jsem z tebe jen popel na zemi,
   před očima všech, kdo tě viděli.
 19 Všichni, kdo tě znali mezi národy, 
   jsou z tebe zděšeni.
  Jsi odstrašujícím znamením – 
   zanikl jsi navěky!“

Proti Sidonu
20Dostal jsem slovo Hospodinovo: 21„Synu člověčí, obrať se proti Sidonu. 

Prorokuj proti němu 22a řekni – Tak praví Panovník Hospodin: 

  Sidone, já jsem proti tobě 
   a na tobě se oslavím! 
  Poznají, že já jsem Hospodin, 
   až v něm vykonám své rozsudky, 
    až v něm dostojím své svatosti. 
 23 Raním to město morem, 
   na jeho ulicích bude krev, 
  budou v něm padat mrtvoly, 
   kolem dokola meč je obklíčí – 
    a poznají, že já jsem Hospodin!

24Dům Izraele už nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bo-
dají jako trní a píchají jako bodláčí. Tehdy poznají, že já jsem Panovník 
Hospodin.

25Tak praví Panovník Hospodin: Až shromáždím celý dům Izraele z ná-
rodů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima 
pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému slu-
žebníku Jákobovi. 26Budou v ní bydlet bezpečně, budou si stavět domy 
a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, až vykonám své rozsudky nad všemi 
zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy poznají, že já jsem jejich Bůh, 
Hospodin.“

Proti Egyptu

29 Dvanáctého dne desátého měsíce desátého rokua jsem dostal slovo 
Hospodinovo: 2„Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, 

a prorokuj proti němu i celém Egyptu. 3Řekni mu: Tak praví Panovník Hos-
podin – 

  Já jsem proti tobě, 
   faraone, králi egyptský, 
  obludný krokodýle 
   rozvalený u řeky! 
  Říkáš si: ‚Mně patří Nil, 
   pro sebe jsem ho učinil.‘ 
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 4 Já ti však do čelistí vrazím háky
   a ty tvé nilské ryby 
    nechám přichytit na tvé šupiny. 
  Vytáhnu tě z tvého místa u řeky 
   i se všemi tvými nilskými rybami, 
    které se přichytily na tvé šupiny. 
 5 Pohodím tě pak na poušti
   i se všemi tvými nilskými rybami. 
  Budeš ležet jen tak na zemi, 
   neseberou tě, aby tě pohřbili. 
  Dám tě za potravu divé zvěři 
   i ptákům na nebi! 

6Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že já jsem Hospodin. 

  Pro dům Izraele jsi byl 
   jen rákosovou holí. 
 7 Jakmile se tě rukou chopili, 
   praskl jsi a bodl je až do podpaží. 
  Jakmile se o tebe opřeli, 
   zlomil ses, až jsi jim kyčle vykloubil.a 

8Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, přivedu na tebe meč a vyhla-
dím z tebe lidi i dobytek. 9Až z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že 
já jsem Hospodin. 

Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, já jsem ho učinil,‘ 10a proto jsem teď proti tobě 
i proti té tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od 
Migdolu po Asuán, až po habešskou hranici. 11Neprojde tudy lidská noha, 
dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. 12Udělám 
z Egypta tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její města budou po 
čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech měst. Rozptýlím Egypťany mezi ná-
rody a rozpráším je po zemích.

13Avšak toto praví Panovník Hospodin: Až těch čtyřicet let uplyne, shro-
máždím Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleni. 14Přivedu Egypťany 
zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, 
a stanou se tam bezvýznamným královstvím. 15Bude bezvýznamnější než 
ostatní království a nebude se už vyvyšovat nad jiné národy. Udělám je tak 
nepatrnými, aby už nevládli nad národy. 16Egypt už nebude pro dům Izra-
ele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že 
já jsem Panovník Hospodin.“

17Prvního dne prvního měsíce sedmadvacátého rokub jsem dostal slovo 
Hospodinovo: 18„Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení 
proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, až měli všichni hlavy 
odřené a rozlámaná ramena. On ani jeho vojsko však za to tažení nezískali 
z Týru žádnou odměnu. 19Proto tak praví Panovník Hospodin: Hle – dávám 
babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! Ať si odnese jeho bohatství, 
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ať rabuje a plení, aby odměnil své vojáky. 20Odměnou za jeho služby, za to, 
co pro mě udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin.

21V onen den obdařím dům Izraele siloua a tobě umožním mluvit mezi 
nimi otevřeně. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.“

Den Egypta

30 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Prorokuj, synu člověčí. Řekni: 
Tak praví Panovník Hospodin – 

  Kvílejte: 
   ‚Ach ten den!‘ 
 3 Neboť je blízko onen den, 
   Hospodinův den blíží se. 
  Den zahalený oblaky – 
   přichází čas pro národy! 
 4 Na Egypt přijde meč 
   a úzkost na Habeš. 
  Až budou v Egyptě padat mrtvoly, 
   poberou jeho bohatství 
    a zboří jeho základy. 

5Habeš i Libye, Lydie i celá Arábie, Kub i lid spojenecké země, ti všichni 
padnou mečem spolu s Egyptem. 

6Tak praví Hospodin: 

  Padnou pomocníci Egypta, 
   jeho pyšná moc se zhroutí. 
  Od Migdolu až po Asuán 
   budou mečem koseni, 
    praví Panovník Hospodin! 

7Egypt bude nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho města budou 
nejzbořenější ze všech měst. 8Tehdy poznají, že já jsem Hospodin, až v Egy-
ptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. 

9V onen den ode mě vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili Habešany 
z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle – už to přichází! 

10Tak praví Panovník Hospodin: Skrze babylonského krále Nabukad-
nezara skoncuji s egyptskými hordami. 11On a jeho vojsko, nejukrutnější 
z pohanů, budou posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egypt a naplní tu 
zemi padlými. 12Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. 
Tu zemi i všechno v ní zpustoším rukou cizáků. To říkám já Hospodin.

13Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s memfis-
kými bůžky skoncuji. V Egyptě už nikdy nepovstane vládce a já naplním 
egyptskou zem strachem. 14Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thé-
bách vykonám své rozsudky. 15Na Pelusium, egyptskou pevnost, vyliji svůj 
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hněv a thébské hordy vyhladím. 16Zažehnu v Egyptě takový oheň, že se 
Pelusium bude svíjet v bolestech, Théby budou vzaty útokem a Memfis 
sevřou nepřátelé za bílého dne. 17Mládenci z Heliopole a Bubastis padnou 
mečem a dívky půjdou do zajetí. 18V Dafné nastane temný den, až tam roz-
lámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí 
mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. 19Vykonám v Egyptě své rozsudky 
a poznají, že já jsem Hospodin.“

Faraonovy paže
20Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého rokua jsem dostal slovo 

Hospodinovo: 21„Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. 
Vidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani žádný převaz, aby měl 
znovu sílu třímat meč. 

22Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle – jsem proti faraonovi, králi 
Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu 
z ruky meč. 23Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích. 
24Paže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, 
ale faraonovy paže zpřerážím, takže před ním bude sténat, jako sténají 
ranění. 25Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou svě-
šeny. Tak poznají, že já jsem Hospodin, až vložím svůj meč babylonskému 
králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt. 26Až rozptýlím Egypťany mezi 
národy a rozpráším je po zemích, poznají, že já jsem Hospodin.“

Pyšný cedr

31 Prvního dne třetího měsíce jedenáctého rokub jsem dostal slovo 
Hospodinovo: 2„Synu člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho 

hordám: 

  Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? 

 3 Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu 
   s krásnými větvemi a stinnou korunou, 
  cedr neobyčejného vzrůstu 
   se špicí sahající k oblakům. 
 4 Vody mu daly jeho vzrůst, 
   tyčil se dík hlubokým pramenům 
  proudícím kolem jeho kořenů 
   dál k ostatním stromům v okolí. 

 5 Takto se tyčil do výšky 
   nad všechny stromy v okolí. 
  Měl větví stále víc a víc, 
   jeho ratolesti rostly do délky,
    dík množství vláhy košatil. 
 6 Všichni ptáci hnízdili v jeho koruně, 
   pod jeho větvemi rodila všechna zvěř, 
    v jeho stínu žily všechny mocné národy. 
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 7 Svou velikostí byl nádherný
   a svými dlouhými větvemi, 
  protože zapouštěl kořeny 
   až k vodám vydatným. 

 8 Ani cedry v Boží zahradě
   nebyly jemu naroveň; 
  jeho větvím se nerovnaly ani cypřiše, 
   platany nepředčily jeho haluze; 
  žádný strom v Boží zahradě 
   mu nebyl krásou podoben. 
 9 Udělal jsem ho nádherně,
   tak bohatým na větve; 
  celý Eden mu mohl závidět – 
   všechny stromy v Boží zahradě!

10Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se tyčil tak vysoko a špicí 
sahal až k oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlo, 11vydám jej do 
rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. 
Zavrhl jsem ho 12a cizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazili a ne-
chali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží 
polámány ve všech roklích na zemi. Všechny národy země opustily jeho 
stín a nechaly ho být. 13Na jeho padlém kmeni hnízdí všelijací ptáci 
a mezi jeho větvemi je všelijaká zvěř. 14To proto, aby se už žádné stromy 
u vody takto netyčily do výšky, aby svou špicí nesahaly k oblakům a ve své 
pýše se nestavěly nad ostatní stromy napájené vodami. Jeden jak druhý 
přece musí umřít – směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do 
jámy.

15Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí, za-
halil jsem hlubinu smutkem nad ním; zadržel jsem její prameny, až se ty 
vydatné vody zastavily. I Libanon jsem kvůli němu zachmuřil a všechny 
lesní stromy kvůli němu povadly. 16Rachotem jeho pádu jsem rozechvěl 
národy, když jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí 
tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze skvělých stromů 
napájených v Libanonu. 17I ony totiž jako on sestoupily do podsvětí k me-
čem pobitým, stejně jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi národy. 

18Který strom v Edenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnat? Stejně 
jako ty edenské stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, 
ulehneš k mečem pobitým. 

Tak je tomu s faraonem a se všemi jeho hordami, praví Panovník Hos-
podin.“

Žalozpěv nad faraonem

32 Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého rokua jsem dostal 
slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, 

králem Egypta, a řekni mu:
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  Považuješ se za lva národů?
   Připomínáš spíš mořskou obludu!
  Brouzdáš se svými řekami, 
   nohama plácáš do vody 
    a čeříš bahno v potocích.a

3Tak praví Panovník Hospodin:

  Roztáhnu na tebe svoji síť
   a sejdou se mnohé národy,
    aby tě mou sítí vytáhly.
 4 Pohodím tě pak na souši
   a budeš ležet jen tak na zemi.
  Přivedu na tebe veškeré ptáky
   a všechnu zvěř tebou nasytím.
 5 Rozházím tvé maso po kopcích
   a tvou zdechlinou zaplním údolí.
 6 Napojím zemi tvojí kaluží, 
   tvá krev dosáhne až k pohořím,
    budou tě plné všechny rokliny!

 7 Až zdechneš, nebe zakryji
   a hvězdy na něm zatemním;
  slunce ukryji za mraky
   a měsíc nevydá svůj svit. 
 8 Všechna světla, jež září na nebi,
   kvůli tobě zatemním
  a tvoji zem ponořím do tmy,
   praví Panovník Hospodin.

 9 Mnohé národy znepokojím v srdci,
   až tvé kusy roznesu mezi pohany,
    do zemí, o nichž netušíš.
 10 Mnohé národy tebou vyděsím;
   jejich králům vstanou hrůzou vlasy,
    až jim zamávám mečem před tváří.
  Strachy o život se bude třást bez ustání
   jeden každý z nich 
    v den tvé záhuby.

11Tak totiž praví Panovník Hospodin:

  Meč babylonského krále 
   se chystá na tebe!
 12 Nechám tu tvoji hordu padnout
   mečem hrdinů – 
    nejukrutnějších ze všech pohanů,
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  kteří rozdrtí pýchu Egypta
   a celá jeho horda bude zničena.

 13 Vyhubím i všechen jeho dobytek 
   na březích velkých řek.
  Už je nerozčeří noha člověka,
   nezkalí je ani zvířecí kopyta.
 14 Tehdy ty jejich vody ustálím
   a nechám je plynout podobné oleji,
    praví Panovník Hospodin.

 15 Až Egypt zcela zpustoším
   a zbavím tu zemi všeho v ní, 
  až pobiji všechny, kdo v ní bydleli,
   tehdy poznají, že já jsem Hospodin.

16Toto je žalozpěv určený k truchlení. Ať jej zpívají dcery národů! Ať jej 
zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin.“

Farao v podsvětí
17Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého rokua jsem dostal slovo Hos-

podinovo: 18„Synu člověčí, truchli spolu s dcerami vznešených národů 
nad egyptskými hordami. Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: 

 19 ‚Jsi snad lepší než ostatní? 
   Dolů! K neobřezaným ulehni!‘ 

20Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt už odvádějí 
i se všemi jeho hordami. 21Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích pro-
mluví zprostřed záhrobí: 

              ‚Už jsou dole! 
   Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!‘

22Bude tam Asýrie a celá její armáda – jejich hroby všude dokola! Ti 
všichni padli a mečem pobiti 23pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem je-
jího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, 
padli, mečem pobiti.

24Bude tam Elam a celá jeho horda – kolem jeho hrobu všude dokola! Ti 
všichni padli a mečem pobiti sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti, kdo 
šířili hrůzu v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. 
25Ustlali mu lůžko mezi padlými – celá jeho horda má hroby všude dokola! 
Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi ži-
vých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Jsou uloženi mezi 
padlými.

26Bude tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda – jejich hroby všude dokola! 
Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi ži-
vých. 27Neleží ale mezi dávnýmib hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve 
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válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem,a jenž přikrýval je-
jich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny. 28Ty však 
budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem.

29Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli 
uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do 
jámy.

30Budou tam všichni severní vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, 
již budili svou udatností, sestoupili i oni s hanbou k pobitým. Teď leží ne-
obřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy.

31Až je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými 
hordami pobitými mečem, praví Panovník Hospodin. 32Pustím totiž svou 
hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami bude položen mezi 
neobřezance padlé mečem, praví Panovník Hospodin.“

obnova I z r a e l e

Odvraťte se od svých cest

33 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, promluv ke svým 
krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid té 

země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce. 
3Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. 
4Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde 
a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. 5Slyšel zvuk polnice, ale nedal 
na varování – jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se za-
chránit. 6Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, 
aby lid varoval, a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za 
své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce.

7Synu člověčí, ustanovil jsem tě strážcem domu Izraele.b Jakmile uslyšíš 
slovo z mých úst, vyřiď jim mé varování. 8Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, 
musíš zemřít,‘ ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před jeho 
cestou – pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat 
k odpovědnosti tebe. 9Pokud jsi však ničemu varoval, ať se odvrátí od své 
cesty, ale on se od ní neodvrátil – pak zemře za své viny, ale ty se zachrá-
níš.

10Synu člověčí, řekni domu Izraele – Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hří-
chy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?‘ 11Řekni 
jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti 
ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, 
odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele?c 

12Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, 
jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ni-
čemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedlivý začne hřešit, 
nebude už moci žít ze své spravedlnosti. 13Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže 
budeš žít,‘ a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, 
žádné jeho spravedlivé skutky už nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli 
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bezpráví, jehož se dopustil. 14Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,‘ a on se 
od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, 15takže ten 
ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit živo-
todárnými pravidly a přestane páchat bezpráví – takový nezemře, takový 
jistě bude žít. 16Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. 
Jednal poctivě a spravedlivě – jistěže bude žít.a

17Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.‘b Jsou to 
však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání! 18Když se spravedlivý odvrátí od 
své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. 19Když se ni-
čema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky 
tomu žít. 20Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.‘ Budu vás 
soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!“

Měli mezi sebou proroka
21Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanstvíc ke 

mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: „Město padlo!“ 22Večer před 
jeho příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten 
uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. Má ústa se otevřela a pře-
stal jsem být němý.d 

23Dostal jsem slovo Hospodinovo: 24„Synu člověčí! Obyvatelé rozvalin 
v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho 
a ta země nám patří!‘ 

25Nuže, řekni jim – Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlí-
žíte ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete vládnout 
zemi? 26Spoléháte se na svůj meč, pácháte ohavnost, kdekdo przní man-
želku svého bližního, a ještě chcete vládnout zemi?

27Řekni jim – Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou 
v rozvalinách, padnou mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za potravu 
zvěři a ti, kdo se opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou morem. 28Obrá-
tím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské 
hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. 29Obrátím tu zem v nej-
pustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, 
že já jsem Hospodin.

30Synu člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni 
druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.‘ 
31Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si 
poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, 
v srdci však následují mrzký zisk. 32Nejsi pro ně víc než zpěvák milostných 
písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale ne-
jednají podle nich. 33Až to však přijde – a hle, už to přichází – tehdy po-
znají, že měli mezi sebou proroka.“e

Vy jste mé ovce

34 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, prorokuj proti pas-
týřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům – Tak praví Panovník 

Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se 
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snad pastýři starat o ovce? 3Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy 
zabíjíte, ale o ovce se nestaráte. 4Nemohoucí neposilujete, nemocné nelé-
číte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené nehledáte, 
ale surově a krutě nad nimi panujete. 5Rozutekly se, protože neměly pas-
týře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se – 6mé ovce bloudí 
po všech kopcích, po každém vyšším návrší. Mé ovce jsou rozptýleny po 
vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi.

7Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: 8Jakože jsem živ, praví Panov-
ník Hospodin – Protože se mé ovce bez pastýře staly kořistí a potravou 
kdejaké divé zvěře a protože mí pastýři nehledají mé ovce, ale starají se 
sami o sebe, a nikoli o mé ovce, 9proto, vy pastýři, slyšte slovo Hospodi-
novo. 10Tak praví Panovník Hospodin: Hle – jsem proti těm pastýřům! 
Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a už je nenechám dělat pastýře, 
takže se ti pastýři už nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce 
ze chřtánu; už se jimi živit nebudou!

11Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle – já sám půjdu hledat své ovce 
a najdu je. 12Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, 
tak vyhledám své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptý-
leny v onen temný a chmurný den. 13Vyvedu je z národů, shromáždím 
je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských ho-
rách, při potocích a u všech osad v jejich zemi. 14Budu je pást na dobrých 
pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro ně bude pastva, tam budou 
odpočívat na krásných loukách a pást se na vydatných pastvinách v izra-
elských horách. 15Své ovce budu pást já sám a nechám je odpočívat, praví 
Panovník Hospodin. 16Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou 
ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve 
spravedlnosti.

17Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle – budu soudit 
mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany. 18Nestačí vám pást se na 
dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin podupat? Nestačí vám pít 
průzračnou vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? 19To se mé ovce musí 
pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama zkalili? 

20Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle – já sám budu soudit mezi vy-
krmenými a hubenými ovcemi. 21Protože se tlačíte boky i rameny a svými 
rohy trkáte všechny nemohoucí, až jste je odehnali pryč, 22proto své ovce 
zachráním, aby už nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ov-
cemi. 

23Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást – svého slu-
žebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o ně starat. 24Já Hos-
podin budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. 
To říkám já Hospodin. 

25Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěř, 
takže budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesích. 26Učiním je 
i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání 
bude pršet jako průtrže! 27Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu 
a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin, 
až rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím je z moci těch, kdo je drželi 

E z e c h i e l  34



1125

v otroctví. 28Už nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. 
Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí. 29Způsobím, že jejich setba slavně 
poroste. Nebudou už v té zemi trpět hladem a nebudou už snášet posměch 
pohanů. 30Tehdy poznají, že já Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, 
dům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. 31Vy jste mé ovce – lid-
ské ovce na mé pastvině – a já jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin.“

Soud nad Edomem

35 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, obrať se proti 
pohoří Seír a a prorokuj proti němu. 3Řekni mu – Tak praví Panov-

ník Hospodin: Hle, já jsem proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku 
a obrátím tě ve zpustošenou pustinu. 4Tvá města nechám ležet v troskách 
a zbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že já jsem Hospodin. 

5Kvůli své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když 
přišel čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami.b 6Proto, jakože jsem 
živ, praví Panovník Hospodin, vydám tě krveprolití a krev se ti bude lepit 
na paty. Když ti nevadilo krveprolití, bude se ti krev lepit na paty! 7Obrátím 
pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel 
nebo se tudy navracel. 8Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, 
v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití. 9Způsobím, že 
z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy po-
znáte, že já jsem Hospodin. 

10Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím‘c – jenže tam bydlí 
Hospodin! 11Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nená-
vistný hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, až 
tě budu soudit. 12Tehdy poznáš, že já Hospodin jsem slyšel všechny tvé 
urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně 
spolykat!‘ 13Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova 
proti mně. Já jsem to ale slyšel. 

14Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa tě zpustoším! 
15Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš 
zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že já 
jsem Hospodin.“

Izrael se vrátí

36 „Synu člověčí, prorokuj o izraelských horách. Řekni: Izraelské hory, 
slyšte slovo Hospodinovo. 2Tak praví Panovník Hospodin – Nepřítel 

nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!‘ 3Proto prorokuj 
a řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze 
všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože vás lidé 
pomlouvají a očerňují vás, 4proto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka 
Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, stržím 
a roklinám, zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala 
kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchu.

5Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím hor-
lení proti zbytku národů i proti Edomu – proti všem, kdo si s nezřízenou 
radostí drze přivlastnili mou zemi, aby ukořistili její pastviny. 6Proto pro-
rokuj o izraelské zemi a řekni horám a výšinám, stržím a roklinám: Tak 
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praví Panovník Hospodin. Hle – mluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám 
posmívali pohané. 7Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Přísahám, že po-
hanům kolem vás se také budou posmívat! 

8Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému 
lidu, Izraeli, jenž se už brzy vrátí. 9Vždyť já jsem přece s vámi! Obrátím 
k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat. 10Rozmnožím vaše oby-
vatele – celý a úplný dům Izraele – aby znovu obydleli města a vystavěli, 
co leží v troskách. 11Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit 
a rozmáhat. Osídlím vás jako za starodávna a budu k vám ještě štědřejší 
než kdysi. Tak poznáte, že já jsem Hospodin. 12Znovu k vám přivedu lidi; 
Izrael, můj vlastní lid, vás obsadí a budete jejich dědictvím. Už nikdy je 
nepřipravíte o děti. 

13Tak praví Panovník Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země požírá 
lidi a připravuje vlastní národ o děti,‘ 14proto už nebudeš požírat lidi a ne-
budeš už připravovat svůj národ o děti, praví Panovník Hospodin. 15Nene-
chám už tě poslouchat posměch pohanů, nebudeš už muset snášet urážky 
národů a nikdy už nepřivedeš svůj národ k pádu, praví Panovník Hospo-
din.“

Dám vám nové srdce
16Dostal jsem slovo Hospodinovo: 17„Synu člověčí, když dům Izraele ještě 

žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby 
byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení.a 18Vylil jsem tedy na ně 
svůj hněv, neboť v té zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými hnusnými 
modlami. 19Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou rozprášeni po ze-
mích. Odsoudil jsem je za jejich způsoby a skutky. 20Kamkoli ale mezi ná-
rody přišli, všude mé svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich: ‚Jsou 
Hospodinův lid, ale z jeho země museli odejít.‘ 21Proto jsem byl pohnut 
lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, 
kamkoli přišli. 

22Proto řekni domu Izraele – Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to 
kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste zne-
světili mezi národy, kamkoli jste přišli. 23Posvětím své veliké jméno, zne-
svěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy národy 
poznají, že já jsem Hospodin – až na vás před jejich očima prokážu, jak 
jsem svatý, praví Panovník Hospodin. 

24Posbírám vás z pohanů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás 
zpět do vlasti. 25Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší ne-
čistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím. 26Dám vám nové 
srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z ka-
mene a dám vám srdce z masa. 27Vložím vám do nitra svého Ducha a způ-
sobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali 
podle nich.b 28Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete 
mým lidem a já budu vaším Bohem. 29Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. 
Přivolám také obilí a rozmnožím je. Nedopustím už na vás hlad. 30Roz-
množím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste už mezi národy nesná-
šeli hanbu kvůli hladu. 31Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné 
jednání a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti. 
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32Nedělám to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. 
Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby, dome izraelský.

33Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin, 
znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách. 34Zpustošená 
země bude obdělána, aby už před očima všech kolemjdoucích neležela 
pustá. 35Řeknou: ‚Z té zpustošené země je teď úplná zahrada Eden! A ta 
rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a obyd-
lená.‘ 36Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že já Hospodin 
jsem vystavěl zbořeniny a znovu osázel pustiny. To říkám já Hospodin; já 
to učiním. 

37Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izra-
elea a toto pro ně učiním: Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. 38Bude jich 
jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí v Jeruzalémě o svátcích – tak se ta 
rozbořená města zaplní lidmi jako ovcemi. Tehdy poznají, že já jsem Hos-
podin.“

Údolí suchých kostí

37 Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým Duchem 
odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. 2Prová-

děl mě mezi nimi kolem dokola a hle – celá ta pláň jimi byla poseta a byly 
úplně vyschlé. 3„Synu člověčí,“ řekl mi, „mohou ty kosti ožít?“

„Panovníku Hospodine,“ odpověděl jsem, „to víš ty.“
4Tehdy mi řekl: „Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte 

slovo Hospodinovo! 5Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já 
do vás přivedu ducha, abyste ožily. 6Dám na vás šlachy a pokryji vás ma-
sem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, 
že já jsem Hospodin.“

7Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem proroko-
val, náhle se ozval hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke 
druhé. 8Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a jak se svrchu po-
tahují kůží. Ducha však v sobě neměly.

9Tehdy mi řekl: „Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu – 
Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto 
pobitých, ať ožijí!“ 10A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do 
nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik.

11„Synu člověčí,“ řekl mi potom, „tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: 
‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.‘ 12Nuže, proro-
kuj a řekni jim – Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby; 
z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. 13Tehdy 
poznáte, že já jsem Hospodin – až otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás 
vyvedu, lide můj. 14Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám 
spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin. Jak jsem řekl, 
tak učiním, praví Hospodin.“

Jeden národ, jeden král
15Dostal jsem slovo Hospodinovo: 16„Synu člověčí, vezmi si kus dřeva 

a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele‘. Pak vezmi jiný 
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kus a napiš na něj: ‚Dřevo Josefovo (totiž Efraimovo) a jeho druhů z celého 
domu Izraele‘. 17Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo, ať jsou v tvé 
ruce jedno. 

18Až se tě tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to má podle tebe zna-
menat?‘ 19řekni jim – Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu dřevo 
Josefovo (které je v ruce Efraimově) a jeho druhů z izraelských kmenů 
a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné dřevo a budou v mé ruce 
jedno.‘ 

20Podrž ta popsaná dřeva před jejich očima 21a řekni jim – Tak praví Pa-
novník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shro-
máždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti. 22V té zemi, na 
izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat 
jeden král. Už to nebudou dva národy, už se nebudou dělit na dvě království. 
23Už se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými nechut-
nými obrazy a všemi ostatními hříchy. Zachráním je odevšad, kde žili 
a hřešili, a očistím je. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. 

24Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného 
pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat má ustanovení a jednat 
podle nich. 25Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku 
Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v ní bydlet oni, jejich děti 
i děti jejich dětí až navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David. 
26Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi.a Zasadím 
je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. 27Můj příby-
tek bude mezi nimi, já budu jejich Bůh a oni budou můj lid. 28Tehdy národy 
poznají, že já jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, až bude má svatyně 
navěky uprostřed nich.“

Gog ze země Magog

38 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2„Synu člověčí, obrať se proti Go-
govi v zemi Magog,b proti velevládci Mešeku a Tubalu. Prorokuj 

proti němu 3a řekni – Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já jsem proti tobě, 
Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu! 4Přivedu si tě. Vrazím ti do čelistí háky 
a přivleču tě s celým tvým vojskem – koně i všechny jezdce v plné výstroji, 
nesčetný zástup s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči, 5Peršany, 
Habešany i Libyjce s nimi, všechny se štíty a přilbami, 6Gomera se všemi 
jeho šiky i Bet-togarmu z dálného severu se všemi jeho šiky – všechny ty 
národy, které se k tobě připojí. 

7Chystej se! Buď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě, ne-
boť budeš jejich velitel. 8Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech 
přitáhneš do země, která se vzpamatovala z válek a jejíž lid se shromáždil 
z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. 
Poté, co budou vyvedeni z národů, budou všichni bydlet v bezpečí, 9když 
vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se 
všemi svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí. 

10Tak praví Panovník Hospodin: V ten den tě napadnou různé myšlenky 
a zosnuješ zlý plán. 11Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými ves-
nicemi, napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí – vždyť její obyvatelé vů-
bec nemají hradby, brány ani závory!‘ 12Vrhneš se na kořist a budeš plenit, 
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vztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid shromážděný z národů, který se 
stará o svá stáda a majetek a bydlí v samém středu země. 13Šeba a Dedan 
i zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se tě zeptají: ‚Přicházíš se vrh-
nout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se 
zlatem, pobral stáda i majetek a pobral spoustu kořisti?‘

14Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi – Tak praví Panovník Hos-
podin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš 
15a přijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy, které se 
k tobě připojí – samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. 
16Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budouc-
nosti tě, Gogu, přivedu proti své zemi, aby mě národy poznaly, až se na 
tobě před jejich očima posvětím.

17Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v dáv-
ných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy 
prorokovali, že tě přivedu proti nim. 18V ten den, praví Panovník Hospo-
din, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. 
19Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude 
v izraelské zemi veliké zemětřesení! 20Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká 
zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se 
všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba 
padne k zemi. 21Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví 
Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. 
22Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako 
kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky – na všechny ty národy, 
které se k němu připojí. 23Tak projevím svou velikost a svatost a dám se 
poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.“

Gogova porážka

39 „Synu člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni – Tak praví Panovník 
Hospodin: Hle, já jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tu-

balu! 2Přivedu si tě. Přitáhnu tě a vyvleču z dalekého severu a zavedu tě 
na hory Izraele, 3kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout 
z pravice. 4Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, 
které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. 5Zůstaneš 
ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. 
6Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. 
Tehdy poznají, že já jsem Hospodin. 

7Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a už nikdy nedo-
pustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že já Hospodin jsem 
Svatý v Izraeli. 8Hle – už to přichází, už se to děje, praví Panovník Hospo-
din! To je ten den, o kterém jsem mluvil. 

9Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně – štíty i pavézy, 
luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. 10Nebudou nosit dříví 
z polí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou o kořist 
ty, kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je plenili, praví Panovník Hospodin.

11Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ 
od moře. Tak se ten průsmyk zatarasí, neboť v něm pohřbí Goga se všemi 
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jeho hordami, a nazvou jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy Gogovy. 12Sedm 
měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. 13Všichni oby-
vatelé země je budou pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se osla-
vím, praví Panovník Hospodin. 14Muži k tomu určení budou stále prochá-
zet zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji 
očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají. 15Projdou skrze 
ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle ní znamení, aby ji hrobaři 
pohřbili v Ge-hamon Gogu 16(kde bude město jménem Hamona). Tak bude 
země očištěna.

17Synu člověčí, tak praví Hospodin – Řekni všem ptákům a veškeré divé 
zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hos-
tině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele. 
Budete žrát maso a chlemtat krev. 18Budete žrát maso hrdinů a chlemtat 
krev světových vládců – samých beranů, jehňat, kozlů a býků vypasených 
v Bášanu. 19Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, 
až budete plní, a budete pít krev až k opití. 20U mého stolu se nasytíte koni 
i jezdci, hrdiny i všemi válečníky, praví Panovník Hospodin. 

21Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám 
svůj soud a jak na ně položím svou ruku. 22Od toho dne nadále bude dům 
Izraele vědět, že já jsem Hospodin, jejich Bůh. 23Tehdy národy poznají, že 
dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl 
jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni 
padli mečem. 24Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy 
zasloužili – skryl jsem svoji tvář před nimi.

25Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď už přivedu Jákoba ze zajetí! 
Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím. 
26Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, 
když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. 27Až je navrátím 
z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou 
svatost před očima mnoha národů. 28Tehdy poznají, že já jsem Hospodin, 
jejich Bůh – ačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím 
do vlasti a žádného z nich už nenechám ve vyhnanství. 29Už před nimi 
nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha,a praví 
Panovník Hospodin.“

Vidění chrámového okrsku

40 Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho 
vyhnanstvíb a čtrnáctém roce po pádu města, právě toho dne na 

mně spočinula ruka Hospodinova a přivedl mě tam. 2V Božím vidění mě 
přivedl do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu. Na ní se 
od jihu rýsovalo cosi jako město. 3Přivedl mě tam a hle – v bráně stál kdosi 
napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč. 4„Synu člověčí,“ 
řekl mi ten muž, „pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej 
všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co 
vidíš, oznam domu Izraele.“
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5Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč 

v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší).a Změ-
řil s ní tu zeď a byla na tyč silná a na tyč vysoká. 

6Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: 
byl na tyč hluboký. 7Byly v ní výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; vý-
klenky byly 5 loktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně 
brány byl na tyč hluboký. 8Dále změřil síň brány:b 9byla 8 loktů hluboká 
a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. 10Uvnitř této 
východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy 
stejné rozměry. Také pilíře po jedné i druhé straně měly vždy stejné roz-
měry. 

11Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 
loktů široká. 12Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket 
vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké a 6 loktů hluboké. 13Skrze protilehlé 
vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku po 
zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. 14Změřil také síň:c 
kolem dokola až k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. 15Od vstup-
ního průčelí až po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů 
dlouhá. 16Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která 
se směrem dovnitř zužovala; stejně tak to bylo i v síni. Po stranách vedla 
dovnitř okénka a na pilířích byly palmové ornamenty.

17Poté mě uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl 
jakési místnosti a dláždění. Po obvodu toho dláždění bylo celkem třicet 
místností. 18Dláždění přiléhalo k branám po celé délce jejich boků. To bylo 
dolní dláždění. 19Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí 
vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severu. 

20Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. 21Její tři vý-
klenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry 
jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. 22Její okénka, 
síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k ní 
po sedmi schodech a na protilehlé straně měla síň. 23Stejně jako východní 
brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od 
brány k bráně naměřil 100 loktů. 

24Pak mě odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň 
a měly stejné rozměry jako ty předchozí. 25Sama brána i její síň měla po 
stranách okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů 
široká. 26Vedlo k ní sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné 
i druhé straně měla pilíře s palmovými ornamenty. 27I zde na jižní straně 
stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány namě-
řil k vnější jižní bráně 100 loktů.

28Poté mě jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto jižní bránu 
a měla stejné rozměry jako předchozí brány. 29Také její výklenky, pilíře 
a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla 
po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. 30(Síně bran 
okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) 31Síň byla 
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obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře s palmovými ornamenty a vedlo 
k ní osm schodů. 

32Pak mě vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla 
stejné rozměry jako ty předchozí. 33Také její výklenky, pilíře a síň měly 
stejné rozměry jako ty předchozí. Sama brána i její síň měla po stranách 
okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. 34Síň byla obrácená k vněj-
šímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty 
a vedlo k ní osm schodů. 

35Poté mě přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako 
ty předchozí. 36I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 
50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. 37Síň byla obrácenáa k vnějšímu nádvoří. 
Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k ní 
osm schodů.

38Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zá-
palné oběti. 39V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kte-
rých se porážely zápalné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění. 40Také 
zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po 
jedné i druhé straně vždy dva stoly. 41Celkem tam tedy stálo osm stolů na 
porážení – čtyři z jedné a čtyři z druhé strany. 42Čtyři stoly pro zápalné 
oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte dlouhý, půl-
druhého lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k porážení 
zápalů a obětí. 43Uvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na 
dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. 

44Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvěb místnosti. Jedna 
přiléhala k severní bráně a byla obrácená k jihu, druhá přiléhala k jižníc 
bráně a byla obrácená k severu. 45Onen muž mi řekl: „Tato místnost ob-
rácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. 46Místnost obrácená 
k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovi 
– jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu 
sloužili.“ 

47Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. 
Před chrámem stál oltář. 

Nový chrám
48Nato mě přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé 

straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a její zárubněd po jedné 
i druhé straně 3 lokte. 49Předsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktůe 
a stoupalo se k ní po desetif schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně 
vždy jeden sloup. 

41 Poté mě uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé 
straně: byly 6 loktů silné.g 2Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně 

po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá 
a 20 loktů široká. 

3Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 
2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé 
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straněa 7 loktů. 4Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 
20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. „To je nejsvětější svatyně,“ řekl mi. 

5Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem do-
kola na šířku 4 loktů obepínaly postranní komory. 6Komory stály ve třech 
patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem 
dokola výstupky pro nosníky komor, tak aby nosníky nezasahovaly do sa-
motné stěny chrámu. 7Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším 
patře širší. Přístavba obepínající chrám byla stupňovitá, takže se komory 
v každém dalším patře rozšiřovaly. Ze spodního patra se stoupalo do hor-
ního přes prostřední.b 

8Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící 
základ přístavby s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 
6 loktů.c 9Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené pro-
stranství mezi postranními komorami chrámu 10a místnostmi na nádvoří 
obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. 11Z prostranství vedly 
vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrá-
mem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká. 

12Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 
70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnou. 

13Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství 
včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. 14Právě 
tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 
100 loktů. 15Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhraze-
ného prostranství: včetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů 
široká.

Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří 16stejně jako prahy, 
zužující se okna i trojité ochozy – všechno od prahu a dál bylo kolem do-
kola obloženo dřevem od podlahy až k oknům a okenicím, 17až po vchod 
do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu 
byli v pravidelných vzdálenostech 18vyřezáni cherubové a palmy, vždy 
jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: 19lidskou 
tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z druhé strany. Tak 
to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. 20Řezby cherubů a palem 
pokrývaly stěny chrámu od podlahy až nad vchod. 21Chrámová loď měla 
čtverhranné veřeje. 

Před svatyní stálo cosi jako 22dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty 
široký  d a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavece a stěny byly ze 
dřeva. „To je stůl stojící před Hospodinem,“ řekl mi onen muž.

23Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře. 24Každé dveře měly po dvou 
křídlech a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé dveře měly po 
dvou křídlech. 25Na chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palem, ta-
kové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. 
26Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné 
i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy.
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Kněžské místnosti

42 Poté mě odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde mě při-
vedl k budově s místnostmi, jež stála na severu za vyhrazeným 

prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. 2Podél severního průčelí, 
kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. 3Na-
proti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění vnějšího 
nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou. 4Na severní straně 
vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktůa dlouhá chodba se 
vchody do místností. 5Horní místnosti byly nejužší, protože ustupovaly 
ochozu více než spodní a prostřední místnosti budovy. 6Místnosti byly ve 
třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova 
od země stupňovitě zužovala od spodních místností přes ty prostřední. 
7Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél 
těchto místností v délce 50 loktů, 8a protože místnosti na vnějším nádvoříb 
měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby. 
9Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vchá-
zelo z vnějšího nádvoří. 10Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od 
nádvoří.

Směrem na jihc od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné 
stavbě další budova s místnostmi. 11Také ona měla vepředu chodbu. Vše-
chno v ní vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou 
délku i šířku a stejné uspořádání všech vchodů a východů. 12Ke vchodům 
do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím 
začátku byl vstup, kterým se do ní na východní straně vcházelo. 

13Tehdy mi řekl: „Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným pro-
stranstvím jsou svaté. Kněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají sva-
tosvaté věci – moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění – a také tam 
svatosvaté věci ukládají, neboť je to svaté místo. 14Jakmile kněží vejdou 
dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam 
neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatá. Než přijdou k místu 
určenému pro lid, převléknou se do jiných šatů.“

15Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku, odvedl mě východní 
branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. 16Měřicí tyčí nejdříve změřil 
východní stranu: celkem 500 loktůd mírou tyče.e 17Poté změřil severní 
stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. 18Poté změřil jižní stranu: 500 loktů 
mírou tyče. 19Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou 
tyče. 20Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na 
šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného.

Sláva se vrací

43 Poté mě přivedl k východní bráně 2a hle – od východu přicházela 
sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho 

slávou se rozzářila země. 3Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, 
které jsem měl, když přišelf zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu 
Kebar.g Padl jsem na tvář. 4Hospodinova sláva vstoupila východní branou 
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do chrámu. 5Vtom se mě zmocnil Duch, přenesl mě na vnitřní nádvoří 
a hle – Hospodinova sláva naplnila chrám!a 

6Zatímco ten muž stál pořád vedle mě, uslyšel jsem, jak ke mně kdosi 
promlouvá z chrámu. 7„Synu člověčí,“ řekl mi, „zde je místo pro můj trůn, 
místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat 
navěky. Dům Izraele ani jeho králové už nebudou znesvěcovat mé svaté 
jméno svým smilstvem a náhrobky svých zemřelých králů. 8Kladli svůj 
práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou 
a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili mé 
svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničil. 9Teď ale své smilstvo i ná-
hrobky svých králů ode mě odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat 
navěky. 

10Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své 
hříchy. Ať si uvědomí dokonalost jeho rozměrů 11a zastydí se za vše, co 
páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchody a vý-
chody – celé jeho uspořádání a všechny jeho předpisy, celé jeho uspořá-
dání a všechny jeho zákony. Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi 
veškeré jeho uspořádání a plnili všechny jeho předpisy. 

12Toto je zákon chrámu. Vrchol té hory a celé jeho okolí je svatosvaté. 
Hle – toto je zákon chrámu.“

Oltář
13Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň delší):b okolo 

něj je žlab na loket hluboký a na loket široký, lemovaný na dlaň vysokou 
obrubou. A toto je výška oltáře: 14od žlabu v zemi k okraji spodního stupně 
jsou to 2 lokty. Tento stupeň je na loket široký. Od tohoto nižšího stupně 
k okraji vyššího jsou to 4 lokty. Také tento stupeň je na loket široký. 15Na 
něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. 16Čtyři 
strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. 17Také horní 
stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů široký. Okolo oltáře je na 
loket široký žlab lemovaný půl lokte širokou obrubou. Od východu k němu 
stoupají schody. 

18„Synu člověčí,“ řekl mi tehdy, „tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou 
předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby se na něm přiná-
šely zápalné oběti a aby byl skrápěn krví, 19dáš levitským kněžím z rodu 
Sádokova,c kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hos-
podin, mladého býčka k oběti za hřích. 20Vezmeš trochu jeho krve a potřeš 
jí čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem dokola. Tak 
jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj smírčí obřady.d 21Pak vezmeš býka 
oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku 
mimo svatyni. 

22Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili 
oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem. 23Až dokončíš očišťování, přive-
deš mladého býčka bez vady a berana bez vady. 24Položíš je před Hospodi-
nem, kněží je posypou solí a obětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. 

25Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také ať se obětuje býk 
a beran, oba bez vady. 26Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady 
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za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen. 27Až ty dny uplynou, počínaje osmým 
dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a já ve 
vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin.“

Levitové a kněží

44 Poté mě znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k východu. 
Byla zavřená. 2„Tato brána zůstane zavřená,“ řekl mi Hospodin. 

„Nebude se otevírat a nikdo jí nebude procházet. Zůstane zavřená, protože 
jí prošel Hospodin, Bůh Izraele.a 3Jedině vládce, a pouze on, v ní smí sedat, 
aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou 
bude odcházet.“

4Poté mě přivedl severní branou před chrám, a hle – spatřil jsem, jak 
Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář.

5„Synu člověčí,“ řekl mi Hospodin, „dobře si všímej, pozorně se dívej 
a bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu o všech předpisech Hospodi-
nova chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do chrámu 
a všech východů ze svatyně. 

6Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin – 
Dost už bylo vašich ohavností, dome Izraele! 7Přiváděli jste cizince s neob-
řezaným srdcem a neobřezaným tělem do mé svatyně, a tak znesvěcovali 
můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými 
ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu. 8Nedrželi jste stráž u mých sva-
tých věcí a místo sebe jste na stráž u mé svatyně postavili jiné. 

9Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec s neobřezaným srdcem 
a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do mé svatyně, včetně všech cizinců 
žijících uprostřed synů Izraele. 10Ovšem levité, kteří se ode mě vzdálili, když 
Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili za svými hnusnými modlami, ti 
ponesou svou vinu. 11Budou v mé svatyni sloužit jako stráže chrámových 
bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápaly a oběti 
a budou jim neustále k službám. 12Protože jim sloužili u jejich hnusných 
model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví Panovník 
Hospodin, že ponesou svou vinu. 13Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali 
kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z mých svatých ani svatosvatých 
věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali. 14Nechám je, aby 
drželi stráž u chrámu, aby se starali o všechnu jeho službu a o všechnu 
práci v něm. 

15Avšak levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u mé svatyně, 
když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, 
aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, praví 
Panovník Hospodin. 16Budou vcházet do mé svatyně, budou přistupovat 
k mému stolu, aby mi sloužili, a budou u mě držet stráž. 

17Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha. 
Kdykoli budou sloužit v branách vnitřního nádvoří nebo v chrámu, ne-
smějí na sobě mít nic vlněného. 18Na hlavách budou mít lněné turbany 
a kolem beder lněné spodky. Ať nenosí nic, v čem by se potili. 19Kdykoli 
budou vycházet na vnější nádvoří, kde je lid, svléknou si roucha, ve kterých 
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sloužili, odloží je ve svatých místnostech a převléknou se do jiných šatů, 
aby svými rouchy neposvětili lid. 

20Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní na-
krátko. 21Kdykoli mají vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít 
víno. 22Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen 
pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi.a 

23Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim 
rozdíl mezi čistým a nečistým. 24Budou rozsuzovat spory a rozhodovat 
v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat mé zákony a má pravidla 
pro všechny mé slavnosti a budou světit mé soboty. 

25Nepřijdou k mrtvému člověku, aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci 
nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané 
sestře se smějí takto poskvrnit. 26Až se očistí, odpočítá se mu ještě sedm 
dní. 27V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve 
svatyni, ať přinese svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. 

28A toto bude jejich dědictví: jejich dědictví jsem já. Nedáte jim v Izra-
eli žádné vlastnictví; jejich vlastnictví jsem já. 29Budou jíst moučné oběti, 
oběti za hřích i oběti odškodnění a připadne jim všechno, co bude v Izra-
eli zasvěceno Hospodinu. 30To nejlepší ze všech prvotin a každý z vašich 
obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta dáte prvotiny 
knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnání. 31Kněží nesmějí jíst nic 
zdechlého ani rozsápaného, ať už z ptactva nebo ze zvěře.“

Svatý díl země

45 „Až si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze 
země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů 

a šířce 20 000b loktů bude svaté. 2(Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtve-
rec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.)
c 3Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 
loktů široký, v němž bude stát svatyně. 4Bude to svatý díl země určený kně-
žím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu sloužili. 
Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. 5Další 25 000 
loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím 
u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení.d 

6Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 
5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izra-
ele. 

7Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne 
vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na západ a od jejich 
východního okraje na východ. Po délce bude od západní hranice až po 
východní sousedit vždy s jedním z kmenových podílů. 8Toto území bude 
v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci už nebudou utiskovat můj lid; ne-
chají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele.“ 

Výběr obětních dávek 
9Tak praví Panovník Hospodin: „Dost už, izraelští vládci! Zřekněte se 

útlaku a násilí, řiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid, 
praví Panovník Hospodin. 
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10Mějte poctivé váhy,a poctivou efu a poctivý bat.b 11Efa i bat ať mají stejnou 

míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina chomeru. Základní 
jednotkou ať je chomer.c 12Šekeld ať váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet 
a patnáct šekelů ať vám vydá za hřivnu.e 

13Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice 
a šestina efy z každého chomeru ječmene.f 14Předepsaná dávka oleje (mě-
řeno batem) bude desetina batu z každého korug (jako deset batů tvoří 
chomer, tak také deset batů tvoří kor h). 15Dále pak jedna z každých dvou 
set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, 
zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin. 

16Všechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci. 17Vládce 
pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitby o svátcích, novoluních, 
sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za 
hřích stejně jako o moučné, zápalné i pokojné oběti ke smíření za dům 
Izraele.“

Oběti při výročních slavnostech
18Tak praví Panovník Hospodin: „Prvního dne prvního měsíce vezmeš 

mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. 19Kněz vezme trochu 
krve z oběti za hřích a potře jí veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně 
oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. 20Totéž uděláš i sedmého dne 
onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti. Tak 
očistíte chrám. 

21Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka.i Po sedm 
dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. 22Toho dne vládce při-
nese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. 23Po sedm dní 
této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady 
jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za hřích. 
24Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke 
každé efě přidá hin j oleje. 

25Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne 
sedmého měsíce:k jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej.“

Další předpisy pro vládce a lid 

46 Tak praví Panovník Hospodin: „Východní brána vnitřního nádvoří 
bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den no-

voluní se otevře. 2Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se 
u jejích veřejí. Až budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné 
oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se až do večera 
nezavře. 3Také lid země se bude o sobotách a novoluních u vchodu té 
brány klanět Hospodinu. 

4V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest be-
ránků a jednoho berana, všechny bez vady. 5Jako moučnou oběť přidá 
k beranu eful mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě 
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přidá hina oleje. 6V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků 
a jednoho berana, všechny bez vady. 7Jako moučnou oběť přidá efu mouky 
k býčku a efu mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní možnosti. 
Ke každé efě přidá hin oleje. 8Když bude vládce přicházet, vejde do brány 
skrze síň a stejnou cestou odejde. 

9Když bude o slavnostech přicházet před Hospodina lid země, ať ten, 
kdo se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo přijde jižní 
branou, ať vyjde branou severní. Ať se nevrací branou, kterou přišel, ale 
vyjde branou naproti. 10Vládce bude uprostřed nich; přijde, když budou 
přicházet, a odejde, když budou odcházet. 11Jako moučná oběť se o svát-
cích a slavnostech bude přidávat efa mouky k býčku a efa mouky k beranu, 
k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje.

12Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar – ať už to bude 
oběť zápalná nebo pokojná – otevře se mu východní brána, aby přinesl 
svou zápalnou nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní den. Poté odejde 
a brána se po jeho odchodu zavře. 

13Každý den, ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť roč-
ního beránka bez vady. 14Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš 
šestinu efy b mouky a třetinu hinuc oleje na zalití mouky. Tato moučná oběť 
Hospodinu je stálé a věčné ustanovení. 15Ráno co ráno budou přinášet be-
ránka, moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti.“

16Tak praví Panovník Hospodin: „Když vládce ze svého dědictví obdaruje 
kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkům a zůstane jim 
to jako dědičné vlastnictví. 17Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho 
ze svých služebníků, bude mu to patřit až do léta svobody,d kdy to bude 
vráceno vládci. Je to přece dědictví pro jeho syny – musí to zůstat jim. 
18Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z je-
jich vlastnictví.e Svým synům dá dědictví z vlastního majetku, aby nikdo 
z mého lidu nebyl vyháněn ze svého vlastnictví.“

Chrámové kuchyně
19Poté mě vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro 

kněží, obráceným na sever. A hle – všiml jsem si tam jakéhosi místa na jeho 
západním konci. 20Tehdy mi řekl: „Toto je místo, kde budou kněží vařit 
oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci moučné oběti, aby je 
nevynášeli do vnějšího nádvoří, a neposvěcovali tak lid.“

21Poté mě odvedl na vnější nádvoří. Zavedl mě do jeho čtyř rohů, a hle – 
v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek. 22Ohrazené dvorky ve čtyřech 
rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké. Všechny čtyři 
měly stejné rozměry. 23Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola 
kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. 24„To jsou 
kuchyně,“ řekl mi, „kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu.“

Řeka života

47 Poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle – zpod chrámového 
prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen 

k východu). Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře. 2Poté 

E z e c h i e l  47

a5 asi 3,6 l (tak i dále)  b14 asi 2,7 kg  c14 asi 1,2 l  d17 Lev 25:10–13  
e18 Eze 45:8 (srov. 1.Král 21)
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mě odvedl severní branou ven a vedl mě okolo až k východní bráně vnějšího 
nádvoří. A hle – z její pravé strany se řinula voda. 

3Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil 
tisíc loktůa a provedl mě vodou – sahala po kotníky. 4Odměřil dalších tisíc 
a provedl mě vodou – sahala po kolena. Odměřil dalších tisíc a provedl 
mě vodou – sahala po pás. 5Odměřil dalších tisíc – a byla to řeka, kterou 
jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat 
a nešla přebrodit. 6„Vidíš to, synu člověčí?“ řekl mi.

Poté mě vzal zpět na břeh řeky. 7Když jsem se dostal zpátky, hle – na 
obou březích řeky bylo veliké množství stromů. 8„Tato voda teče do vý-
chodního kraje,“ řekl mi. „Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého 
moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. 9Kamkoli ta řeka 
přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kam-
koli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. 10Na březích 
se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi až po En-eglajim. Budou 
mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři. 11Jeho 
bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. 12Na obou 
březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy 
nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, 
protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich 
listí lékem.“

Hranice země 
13Tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si roz-

dělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva 
díly, 14ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem 
přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví.b 

15Toto jsou hranice země: 

Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon 
a Lebo-chamátc k Cedadu 16a dále přes Berotu a Sibraim na po-
mezí Damašku a Chamátu až po Chacer-tikon na pomezí Cha-
vranu. 17Hranice tedy půjde od moře až k Chacar-enanu, takže 
bude na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se 
rozkládá Chamát. To je severní strana. 

18Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále 
podél Jordánu mezi Gileádem a zemí Izraele k Mrtvému moři až 
po Támar.d To je východní strana. 

19Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál 
podél Egyptského potoka až ke Středozemnímu moři. To je jižní 
strana. 

20Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře až k místu na-
proti Lebo-chamátu. To je západní strana. 

21Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. 22Rozdělíte si ji na dědičné 
podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili 
děti. Ti pro vás budou jako rodilí Izraelci.e Spolu s vámi připadne dědictví 
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a3 asi 525 m (viz pozn. Eze 40:5)  b14 srov. Exod 23:31; Num 34:1–12; Deut 11:24; Joz 1:4  
c15 podle LXX a Eze 48:1 (Chamát v MT uveden samostatně na začátku v. 16)   
d18 podle Syr (MT: k Mrtvému moři naměříte); srov. v. 19  e22 Lev 19:34
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mezi kmeny Izraele i jim. 23Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam 
mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin.

Dělení země 

48 Toto jsou jména kmenů: 

U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát až 
k Chacar-enanu (což je území Damašku, s nímž na severu sou-
sedí Chamát) bude mít od východu až na západ svůj podíl Dan. 

2Vedle Danova území bude mít od východu až na západ svůj podíl 
Ašer. 

3Vedle Ašerova území bude mít od východu až na západ svůj podíl 
Neftalí. 

4Vedle území Neftalího bude mít od východu až na západ svůj podíl 
Manases. 

5Vedle území Manasese bude mít od východu až na západ svůj podíl 
Efraim.

6Vedle Efraimova území bude mít od východu až na západ svůj podíl 
Ruben. 

7Vedle Rubenova území bude mít od východu až na západ svůj podíl 
Juda.

8Vedle Judova území bude od východu až na západ podíl, který ode-
vzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako 
ostatní od východu až na západ.a Uprostřed něj bude svatyně.

9Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 
loktů široký. 10Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 
25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký. Upro-
střed něj bude Hospodinova svatyně. 11Tento díl připadne posvěceným 
kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou stráž a nepobloudili tak 
jako levité, když synové Izraele upadli do bludu.b 12Proto jim jako zvláštní 
dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území 
levitů.

13Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý 
a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude 25 000 loktů na délku a 20 000c 
loktů na šířku. 14Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na 
nikoho převést, neboť je svatá Hospodinu. 

15Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k běž-
nému užívání městu – pro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát 
uprostřed 16a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na 
jihu, 4 500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě. 17K městu bude přilé-
hat pruh volné země: 250 loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na 
východě a 250 loktů na západě. 18Zbývající území po obou stranách města 
se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 
loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům města. 19Budou 
je obdělávat městští pracovníci ze všech izraelských kmenů. 20Celé toto 
vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec vy-
členíte jako svatý podíl, a to včetně majetku města. 

E z e c h i e l  48
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21Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města při-

padne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu až k východní 
hranici a rovněž na západ od těch 25 000 loktů až k západní hranici. Obě 
tato území sousedící s kmenovými podíly budou patřit vládci a uprostřed 
nich bude svatý podíl s chrámovou svatyní. 22Majetek levitů a majetek 
města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude rozkládat mezi 
územími Judy a Benjamína.

23A nyní zbývající kmeny: 
Od východu až na západ bude mít svůj podíl Benjamín. 
24Vedle Benjamínova území bude mít od východu až na západ svůj 

podíl Šimeon.
25Vedle Šimeonova území bude mít od východu až na západ svůj po-

díl Isachar. 
26Vedle Isacharova území bude mít od východu až na západ svůj po-

díl Zabulon.
27Vedle Zabulonova území bude mít od východu až na západ svůj 

podíl Gád. 28Na jihu povede hranice podél Gádova území od Tá-
mar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka až 
ke Středozemnímu moři. 

29Toto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto 
jsou jejich podíly, praví Panovník Hospodin.

Nový Jeruzalém 
30Toto jsou vnější hranice města: 
Na severní straně měřící 4 500 loktů 31budou tři městské brány pojme-

nované podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána 
Leviho.

32Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, 
brána Benjamínova a brána Danova.

33Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, 
brána Isacharova a brána Zabulonova.

34Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, 
brána Ašerova a brána Neftalímova.

35Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město 
bude jmenovat: Hospodin je tam.

E z e c h i e l  48
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v k r á l ov sk ýc H slu ž b ác H

Neposkvrníme se

Ve třetím roce vlády judského krále Joakimaa přitáhl k Jeruzalému  
 babylonský král Nabukadnezarb a oblehl jej. 2Hospodin mu vydal jud-

ského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabu-
kadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je 
v chrámové pokladnici.

3Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede ně-
které izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty – 4zdravé a krásné, 
v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit 
v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. 
5Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři 
roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do 
královských služeb. 6Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael 
a Azariáš. 7Vrchní dvořan je ale přejmenoval – Danielovi dal jméno Baltazar, 
Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego. 

8Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského 
stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvr-
ňovat. 9Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, 
10ale ten mu přesto odpověděl: „Bojím se svého pána. Sám král určil, co 
máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by 
mě kvůli vám připravil o hlavu!“ 

11Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi, 
Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: 12„Zkus to prosím s námi 
na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13Potom 
porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, 
a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš.“ 14Komorník jim tedy vyhověl 
a na deset dní to s nimi zkusil. 

15Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří 
jedli z královského stolu. 16Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy 
i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. 17A Bůh ty čtyři mládence obda-
roval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel 
kromě toho rozuměl všem viděním a snům.

18Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni 
k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. 19Král s nimi hovo-
řil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišae-
lovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. 20Kdykoli od nich 
král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují 
všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. 

21Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Kýra.c

a1 605 př. n. l. (2.Král 24:1; 2.Let 36:5–7)  b1 Nabukadnezar II. (604–562 př. n. l.)  
c21 Kýros II. Veliký (539/538 př. n. l.), zakladatel Perské říše; jeho první rok se zde počítá 
od jeho dobytí Babylonu, tedy 538 př. n. l. (srov. 2.Let 36:22; Ezd 1:1)
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Králův sen

2 Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil 
tak, že nemohl spát. 2Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, 

čaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a stanuli 
před králem, 3řekl jim: „Zdál se mi sen, který mě rozrušil. Musím se do-
zvědět, co znamená.“

4Mágové králi odpověděli: (aramejsky)a „Ať žiješ, králi, navěky! Rač nám 
prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme.“ 

5Král ale mágům řekl: „Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen 
i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. 6Pokud 
mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými 
poctami. Nuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená.“

7Znovu tedy králi odpověděli: „Nechť nám král prosím vypráví ten sen 
a my jej vyložíme.“ 

8Král však řekl: „Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem 
prohlásil: 9‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.‘ Do-
mluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud mě to nepře-
jde. Nuže, povězte mi ten sen, ať poznám, že mi ho dovedete i vyložit!“

10Mágové na to králi odpověděli: „Žádný člověk na zemi nedokáže krá-
lovské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy 
nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal. 11Král žádá 
nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však 
mezi smrtelníky nebydlí.“

12To krále rozhněvalo. Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech mudrců 
v Babylonu. 13Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a hle-
dali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili.

14Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, 
Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. 15Oslovil králova zmocněnce 
Ariocha takto: „Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz?“ A když mu Arioch 
celou věc pověděl, 16Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen 
vyložit. 

17Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chana-
niášovi, Mišaelovi a Azariášovi: 18Ať prosí Boha nebes o slitování ohledně 
toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními ba-
bylonskými mudrci. 19V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve 
vidění. Daniel proto chválil Boha nebes 20a řekl:

             „Chváleno buď jméno Boží 
   od věků až na věky – 
    moudrost a síla jemu náleží!
 21 On mění časy a období,
   sesazuje krále a jiné nastolí.
  Mudrce obdařuje moudrostí,
   rozumným dává poznání.

 22 Zjevuje věci skryté v hlubinách,
   on ví, co leží v tmách, 
    a světlo u něj přebývá.

Da n i e l  2
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 23 Chválím tě a oslavuji, Bože otců mých – 
   moudrost a sílu dal jsi mi!
  Oznámil jsi mi, zač jsme tě prosili,
   oznámil jsi nám sen královský!“

Bůh zjevuje tajemství
24S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami 

babylonských mudrců. Přišel za ním a řekl mu: „Nepopravuj babylonské 
mudrce! Vezmi mě ke králi a já mu ten sen vyložím.“

25Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: „Našel jsem mezi 
judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen.“ 

26Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: „Ty bys mi uměl sdělit, co 
jsem viděl ve snu a co to znamená?“ 

27Daniel králi odpověděl: „Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže 
vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. 28Na nebi je však 
Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se 
stane v posledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, 
jsou následující: 

29Když jsi, králi, ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v bu-
doucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. 30Mně to ta-
jemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, 
ale proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, 
o čem jsi přemýšlel.

31Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla 
to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a budila 
hrůzu. 32Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho 
a boky bronzové, 33stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné. 
34Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl 
sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. 35Vtom se všechno to 
železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky – jako plevy, když 
se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten 
kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem.

36Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. 37Ty, králi, jsi král 
králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. 38Dal ti do 
rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem 
nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. 

39Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí 
království, bronzové, které ovládne celý svět. 40Nakonec přijde čtvrté krá-
lovství, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše 
rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit. 41A že jsi viděl nohy 
a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude roz-
dělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té oby-
čejné hlíny přimíšené železo. 42Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné 
znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43A že jsi viděl 
železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou 
mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. 

44Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy ne-
zhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí 
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a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. 45To je smysl 
vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil ká-
men a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, 
co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý.“

46Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil 
také, ať se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. 47Potom král řekl 
Danielovi: „Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství – 
vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!“ 

48Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jme-
noval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech baby-
lonských mudrců. 49Na Danielovu žádost pak správou babylonské provin-
cie pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na 
královském dvoře.

Klanějte se zlaté soše!

3 Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká 
a 6 loktů široká.a Nechal ji postavit na pláni Dura v provincii Babylon. 

2Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržící, radní, pokladníky, 
soudce, hodnostáře a všechny úředníky provincií, aby se dostavili k za-
svěcení té sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar.

3Satrapové, hejtmani, místodržící, radní, pokladníci, soudci, hodnos-
táři a všichni úředníci provincií se tedy shromáždili k zasvěcení té so-
chy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou 
Nabukadnezar vztyčil, 4zvolal hlasatel mocným hlasem: „Lidé všech ná-
rodů a jazyků, přikazuje se vám toto: 5Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, 
harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, 
kterou vztyčil král Nabukadnezar. 6Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude 
ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!“

7Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píš-
ťalu, citeru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbu, padali a klaněli se té zlaté 
soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar.

8Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. 9„Ať žiješ, králi, 
navěky!“ pozdravili krále Nabukadnezara. 10„Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat 
nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben 
a všechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se té zlaté soše, 11a kdokoli 
by nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. 12Jsou tu 
ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon – Šadrach, 
Mešach a Abednego – a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy 
nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí.“

13Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil, ať mu Šadracha, Mešacha a Abed-
nega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, 14Nabukadnezar jim řekl: „Je 
to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte 
se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? 15Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, 
píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padnout a klanět 
se té soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni 
do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z mé moci?“

16„Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat,“ řekli 
králi Šadrach, Mešach a Abednego. 17„Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude 
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chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. 
18A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté 
soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme.“

V ohnivé peci
19Nabukadnezar se na Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil. S tváří 

zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se roz-
palovala obvykle, 20a největším silákům ze svého vojska přikázal, ať Šadra-
cha, Mešacha a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece.

21A tak ty muže svázali, jak byli – v pláštích, kalhotách i čepicích – a ho-
dili je do rozpálené ohnivé pece. 22Protože byl králův rozkaz tak přísný, 
rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do ní Šadracha, Mešacha a Abed-
nega házeli, sežehl plamen. 23Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, 
pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. 

24Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých 
rádců: „Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?“ 

„Jistě, Výsosti,“ odpověděli. 
25„Jenže já vidím čtyři muže,“ on na to, „a rozvázané! Procházejí se v pla-

menech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!“a

26Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šad-
rachu, Mešachu, Abednego, služebníci Nejvyššího Boha, pojďte ven!“ 

A tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z ohně ven. 27Satrapové, hejt-
mani, místodržící i královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, 
kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na 
pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm.

28Nabukadnezar tehdy prohlásil: „Požehnán buď Bůh Šadrachův, Meša-
chův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, 
kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději 
by položili život, než aby sloužili a klaněli se jinému bohu, než je jejich 
Bůh. 29Proto nařizuji lidem všech národů a jazyků: Kdokoli by se rouhal 
Bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, bude rozčtvrcen a jeho dům 
obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!“

30Král se pak postaral, aby se Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi 
v babylonské provincii dobře dařilo.

Další králův sen
31Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků v celém obyd-

leném světě:

Hojný pokoj vám!
32S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při 

mně vykonal Nejvyšší Bůh.

  33 Jak nesmírné jsou jeho divy,
    jak mocné jeho zázraky!
   Jeho království trvá navěky,
    jeho vláda nad všemi pokoleními!b
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4 Já, Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém 
paláci. 2Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli 

viděl na lůžku, mě ohromilo. 3Nařídil jsem proto, ať se ke mně do-
staví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. 4Když se 
věštci, kouzelníci, mágové a jasnovidci dostavili, vyprávěl jsem 
jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. 5Nakonec přede mne 
předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar 
a přebývá v něm duch svatých bohů. 

Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: 6„Baltazare, nejvyšší z věštců, 
vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství 
není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. 

7Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se 
uprostřed země tyčí obrovský strom. 8Rostl a sílil, až jeho vrchol 
dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. 9Měl 
krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočí-
vala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával 
obživu.

10Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, 
z nebe sestoupil svatý posel 11a volal mocným hlasem: ‚Porazte 
ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce! 
Ať uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! 12Pařez 
i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzo-
vých mezi trávou na poli. Nebeská rosa ať jej napájí a o pastvu ať se 
dělí se zvěří. 13Lidský rozum ať jej opustí a dostane rozum zvířecí, 
dokud mu neuplyne sedm období. 14Toto je výrok oznámený posly, 
rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským 
královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním 
může postavit i nejnižšího z lidí.‘

15Toto je tedy sen, který jsem já, král Nabukadnezar, viděl. Ty mi 
jej teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého krá-
lovství vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá 
duch svatých bohů.“

Ten strom jsi ty
16Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo 

na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: „Neboj se, Baltazare, toho snu ani 
jeho výkladu.“ 

Baltazar odpověděl: „Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích 
a jeho výklad o tvých odpůrcích! 17Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, až 
jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa, 18který měl 
krásné listí a hojné ovoce, jímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu odpo-
čívala zvěř a v jehož větvích hnízdili ptáci – 19ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl 
jsi a zesílil, tvá mohutnost rostla, až dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá až na 
kraj světa. 

20Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten 
strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech 
železných a bronzových mezi trávou na poli, ať jej nebeská rosa napájí 
a o pastvu ať se dělí se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.‘ 
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21Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském 

pánu: 22Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst 
trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než 
poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. 
23Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, 
že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes. 24Kéž proto krá-
lovská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností 
a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!“

25To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. 26Uběhlo dvanáct mě-
síců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského králov-
ského paláce, 27zvolal: „Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho 
vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti!“

28Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: „Slovo pro tebe, 
králi Nabukadnezare: Ztratil jsi království! 29Budeš odehnán pryč od lidí, 
budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm 
období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu 
chce, je udílí!“

30V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán 
pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, až mu narostly 
vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty.

31Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi 
a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil 
jsem a velebil Věčně živého: 

   Jeho vláda trvá navěky, 
    jeho království nad všemi pokoleními. 
  32 Všichni, kdo bydlí na zemi,
    jsou před ním zcela nicotní.

   Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy
    i s těmi, kdo bydlí na zemi.
   Jeho ruku nemůže nikdo zastavit,
    nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?‘

33Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také má vznešenost 
a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy mě našli moji 
rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn 
a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. 

34Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále 
nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; 
on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše!

Mene tekel

5 Král Belšasara jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů 
a v jejich společnosti popíjel víno. 2Napit tím vínem pak Belšasar po-

ručil, ať přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otecb Nabukadnezar 
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odnesl z jeruzalémského chrámu: „Král z nich bude pít se svými velmoži, 
manželkami a konkubínami!“ 3A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené 
z Božího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami 
a konkubínami z nich pil. 4Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stří-
bra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene.

5Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na 
omítku královského paláce. Když král spatřil tu píšící ruku, 6zbledl hrů-
zou. Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. 

7Vykřikl, ať přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom těm baby-
lonským mudrcům řekl: „Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude 
oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmoc-
nějším v království!“a 

8Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten ná-
pis přečíst ani vyložit. 9To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím dál 
bledší. I jeho velmoži byli zděšení.

10Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní 
síně. „Ať žiješ, králi, navěky!“ řekla. „Neděs se tolik a nebuď bledý. 11Máš 
ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů 
tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrost, jakou mívají bohové. 
Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z věštců, kou-
zelníků, mágů a jasnovidců. 12Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž 
prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalo-
vání tajemství a řešení záhad. Nech proto zavolat Daniela – on ti ten nápis 
vyloží.“

13A tak Daniela přivedli před krále. „Ty jsi ten Daniel z židovských vy-
hnanců, které můj královský otec přivedl z Judska?“ zeptal se ho král. 
14„Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtip 
a vzácnou moudrost. 15Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, 
aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. 16O tobě 
jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li 
ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý 
řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království.“

17Daniel na to králi odpověděl: „Nech si své dary. Odměnit můžeš ně-
koho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím.

18Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, 
velikost, slávu a velebnost. 19Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní 
a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho chtěl, 
ušetřil. Koho chtěl, povýšil, a koho chtěl, ponížil. 20Když ale zpyšněl v srdci 
a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou 
slávu připraven. 21Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi 
divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že 
nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může 
postavit. 

22Ale ty, jeho synb Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno 
věděl. 23Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby 
z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a konku-
bínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, 
kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí – ale Bohu, který má v moci každý tvůj 

Da n i e l  5

a7 tedy po Belšasarovi, který byl sám „druhý“ po svém otci (viz pozn. v. 1)  b22 ve 
smyslu potomek, nástupce (srov. pozn. v. 2)
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dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! 24To proto poslal onu ruku, 
která napsala ten nápis. 

25Ten nápis zní takto: 

MENE MENE TEKEL UFARSIN.

26Smysl těch slov je následující: 

  Mene – Bůh tvé kralování ‚sečetl‘ a podtrhl. 
 27 Tekel – byl jsi ‚zvážen‘ na vahách a shledán příliš lehkým. 
 28 Peres a – tvé království je ‚rozpolceno‘ a dáno Médům a Peršanům!“

29Belšasar hned na to přikázal, ať Daniela obléknou purpurem, na krk 
mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království. 30Ještě 
té noci pak byl babylonský král Belšasar zabit.b

Ve lví jámě

6 Království pak obdržel Darjaveš Médský ve věku dvaašedesáti let. 
2Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet 

satrapů 3a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zod-
povídali vezírům, aby tím nebyl obtěžován král. 4Daniel pak mezi vezíry 
a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svě-
řit celé království. 5Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově 
vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost 
najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedo-
pustil. 6Nakonec si ti muži řekli: „Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, 
leda by se to týkalo jeho náboženství.“

7A tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali: „Ať žiješ, králi 
Darjaveši, navěky! 8Všichni královští vezíři, hejtmani, satrapové, rádci 
a místodržící se usnesli, že by se mělo vydat královské nařízení potvrzující 
tento výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli 
bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. 9Nuže, králi, 
potvrď ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů 
a Peršanů nemohl být změněn.“ 10A tak král Darjaveš ten edikt podepsal. 

11Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde 
měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně 
tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako 
předtím. 

12Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí 
k Bohu a prosí ho o pomoc. 13Šli tedy za králem a připomněli mu onen krá-
lovský edikt: „Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích 
třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, 
bude hozen do lví jámy?“ 

„To slovo platí,“ přisvědčil král, „podle nepomíjivého zákona Médů 
a Peršanů.“ 

14Na to králi řekli: „Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi, ani 
z ediktu, který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své mod-
litby!“

Da n i e l  6
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15Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela za-

chránit, a usiloval o jeho záchranu až do západu slunce. 16Tehdy se ale ke 
králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: „Pamatuj, králi, že podle 
zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz 
změněn!“ 

17Nakonec tedy král vydal rozkaz, ať Daniela přivedou a hodí ho do lví 
jámy. Král tehdy Danielovi řekl: „Kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, za-
chrání!“ 18Když pak přinesli kamennou desku a přikryli s ní ústí té jámy, 
král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Da-
nielově osudu už nedalo nic změnit. 19Potom se král odebral do paláce. 
Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. 

20Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. 21Jakmile se k ní 
přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: „Danieli, služebníku živého 
Boha! Dokázal tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?“

22„Ať žiješ, králi, navěky!“ odpověděl mu Daniel. 23„Můj Bůh poslal svého 
anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl 
před Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic 
zlého.“

24Král se velice zaradoval a hned přikázal, ať Daniela vytáhnou z jámy. 
Když ho z té jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve 
svého Boha. 25Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela na-
padli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na 
dno, lvi se na ně vrhli a roztrhali je na kusy.

26Král Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků:

Hojný pokoj vám!
27Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá má královská moc, lidé 

s bázní a chvěním ctili Danielova Boha.

   Neboť on je Bůh živý, 
    on trvá navěky.
   Jeho království se nezhroutí
    a jeho vláda nikdy neskončí.

  28 On umí vysvobodit a zachránit,
    on koná divy a zázraky 
     jak na nebi tak i na zemi.
   On Daniela zachránil ze spárů lvích!

29A tak se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýraa Perského dobře dařilo.

da n I e l ova v I dě n í

Budoucí království

7 V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. 
To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho 

snu: 

Da n i e l  6
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2Já Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým 

mořem bouří čtyři nebeské větry. 3Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské 
šelmy, každá jiná. 

4První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak jí ta 
křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako 
člověk, a dostala lidské srdce. 

5A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné 
straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo jí řečeno: „Vstaň, 
sežer mnoho těl!“ 

6Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na 
zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla jí dána moc.

7Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. 
Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými 
zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, 
které ji předcházely, a měla deset rohů. 8Když jsem ty rohy pozoroval, hle, 
začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvrá-
ceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči 
a ústa, jež vedla pyšné řeči.

9Díval jsem se dál a uviděl toto:

  Byly rozestaveny trůny
   a Odvěký se posadil.
  Roucho měl bílé jako sníh,
   vlasy na hlavě jak vlnu beránčí.
  Jeho trůn – žhnoucí plameny
   a jeho kola – oheň hořící!
 10 Proud ohnivé řeky od něj vychází,
   miliony jsou jeho sloužících 
    a miliardy před ním stojících.
  Soudní dvůr se posadil 
   a byly otevřeny knihy.

11Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. 
Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v pla-
menech. 12Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však 
zbaveny své moci.

13Potom to noční vidění pokračovalo:

  Hle, přichází s nebeskými oblaky
   synu člověka podobný.
  Před Odvěkého předstoupil,
   před jeho tvář ho přivedli.
 14 Byla mu dána vláda, sláva i království,
   aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky.
  Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí,
   jeho království se nezhroutí!

Da n i e l  7
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15To, co jsem já Daniel v mysli viděl, mě velmi rozrušilo. 16Přistoupil jsem 

tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. 
On mi to tedy pověděl a vyložil: 17„Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři krá-
lové, kteří povstanou na zemi. 18Království ale obdrží svatí Nejvyššího 
a budou jím vládnout na věky a věky věků.“

19Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od 
všech ostatních: Byla strašná a děsivá, se železnými zuby a bronzovými 
drápy, hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. 20Také jsem chtěl 
vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh 
a tři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla 
pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. 21Díval jsem se tedy dál 
a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. 22Vtom ale 
přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal 
čas, aby se svatí ujali království.

23Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: „Ta čtvrtá šelma je čtvrté krá-
lovství na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, 
podupe ji a rozdrtí. 24Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho 
království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři 
krále sesadí. 25Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit pří-
koří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou 
na čas a časy a půl času.a 

26Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a za-
huben. 27Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude ode-
vzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni 
vládcové jej budou ctít a poslouchat.“

28Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem já Daniel 
zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci.b

Otřesná vzpoura

8 Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem já Daniel měl další vidění, jež 
následovalo po onom předchozím. 2V tomto vidění jsem se viděl v krá-

lovském sídelním městě Súsách v provincii Elam; stál jsem v tom vidění 
u řeky Ulaj. 3Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se 
dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli 
vyrostl později. 4Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; 
žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal 
si, co chtěl, a stále mohutněl.

5Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi 
kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. 6Jakmile se 
přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, 
zuřivě proti němu vyrazil. 7Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží 
do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil 
k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci.

8Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh 
se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé 
rohy. 9Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však 
nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k Nádherné zemi.c 10Rozmohl se až 
k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal 

Da n i e l  7
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je. 11Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského 
zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni. 12Vojsko 
i každodenní oběť mu při té vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu 
na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. 

13Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: „Jak 
dlouho potrvá, co bylo v tom vidění – ta otřesná vzpoura, zrušení každo-
denní oběti, vydání svatyně a pošlapání vojska?“ 

14„Bude to 2 300 večerů a jiter,“a odpověděl mu.b „Pak bude svatyně znovu 
obnovena.“

15Já Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom 
přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. 16Nad Ulajem jsem 
tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění!“ 

17Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze 
tváří k zemi. Tehdy mi řekl: „Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro 
poslední čas.“

18Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se mě 
dotkl, postavil mě na nohy 19a řekl: „Hle, ukážu ti, co se stane v čase po-
sledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. 20Ten dvou-
rohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. 21Ten bradatý kozel 
je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. 22To, že se 
zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povsta-
nou čtyři království, ale ne s jeho silou. 

23Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně 
surový a záludný. 24Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způ-
sobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné 
bojovníky i svatý lid 25a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své na-
dutosti znenadání zpustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti 
Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen.

26Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však 
zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti.“

27Já Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než 
jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím 
viděním otřesen a nemohl je pochopit.

Zhřešili jsme

9 V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl 
ustanoven vládcem babylonského královstvíc 2 – nuže v prvním roce 

jeho vlády jsem já Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova 
k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let.d 3Tehdy 
jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, 
s postem, v pytlovině a popelu. 

4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával:

„Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a mi-
losrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili 
jsme, zkazili se, jednali jsme zle!e Vzbouřili jsme se a odvrátili se 
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od tvých přikázání a zákonů. 6Neposlouchali jsme tvé služebníky 
proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, 
k našim otcům a všem obyvatelům země. 

7Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba – 
nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých 
i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž 
jsme se vůči tobě dopouštěli. 8Hanba nám, Hospodine – nám, na-
šim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili 
proti tobě! 9Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoli jsme 
se proti němu vzbouřili. 10Neposlouchali jsme Hospodina, svého 
Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své 
služebníky proroky. 11Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil 
se, aby neslyšeli tvůj hlas. 

To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Bo-
žího služebníka Mojžíše,a neboť jsme zhřešili proti tobě. 12Naplnil 
jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na 
nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic tako-
vého, jako se stalo v Jeruzalémě! 13Ani když na nás přišlo všechno 
to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit 
Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hří-
chů a uvědomili si jeho pravdu. 14Hospodin proto neopomněl do-
pustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý 
ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali.

15Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta 
a získal sis jméno, které máš až dodnes; my jsme však zhřešili a jed-
nali jsme zle! 16Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať 
prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté 
hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich otců 
se Jeruzalém i tvůj lid staly terčem posměchu pro všechny okolo. 

17Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. 
Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou 
svatyní. 18Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a po-
hlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme tě 
pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. 19Ach 
Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli 
sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese 
tvé jméno!“

Sedmdesát týdnů
20Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izra-

ele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou ho-
rou 21– nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen 
Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění,b a dotkl se mě. Bylo to v době 
večerní oběti. 

22„Danieli,“ promluvil ke mně zřetelně, „jsem tu teď proto, abych ti zje-
vil tajemství. 23Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a já 
jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej má 
slova a porozuměj tomu vidění:

Da n i e l  9
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 24 Sedmdesát týdnůa je lhůta určená
   tvému lidu i svatému městu,
  aby ta vzpoura skončila
   a nastal konec hříchu,
  aby očištěna byla nepravost
   a spravedlnost přišla navěky,
  aby se zpečetilo prorocké vidění
   a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.b

25A proto věz a rozuměj: 

  Od vydání nařízení,
   aby byl Jeruzalém obnoven,
    až k Mesiášic vůdci 
  sedmero týdnů uplyne
   a šedesát dva týdny.
  Jeruzalém bude obnoven 
   i s náměstím a příkopem,
    přestože časy budou zlé.

 26 Až dvaašedesát týdnů uplyne,
   Mesiáš bude zabit a opuštěn.
  To město i svatyni uvrhne do zkázy
   lid vůdce, který přichází. 
  Jeho konec přijde jako povodeň;
   i když boj potrvá až do konce, 
    je rozhodnuto o zkáze!

 27 On potvrdí smlouvu s mnohými
   v týdnu posledním.
  Až pak ten týden dojde do půli,
   obětem i darům konec učiní.
  Otřesná ohavnost se v chráměd objeví, 
   než ničitele zachvátí 
    konec mu určený.“

Byl jsem vyslán za tebou

10 Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar 
dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho 

výklad. To poselství je pravdivé a týká se velikého boje. 
2Já Daniel jsem v té době držel třítýdenní smutek. 3Nejedl jsem žádné 

vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se 
žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly.

4Čtyřiadvacátého dne prvního měsícee jsem stál na břehu veliké řeky 
Tigris. 5Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem 
a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. 6Tělo měl jako z chrysolitu, 
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tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného 
bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. 

7Já Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, 
je neviděli, ale padla na ně taková hrůza, že se utíkali schovat. 8Zůstal jsem 
tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla mě opustila, 
zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopit. 9Potom zaburácel jeho 
hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi. 

10Vtom se mě dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena 
a dlaně. 11„Danieli drahý,“ oslovil mě, „pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, 
a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou.“ Když ke mně promluvil tato 
slova, s rozechvěním jsem vstal. 

12Tehdy pokračoval: „Neboj se, Danieli. Už od prvního dne, kdy ses ke 
svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, 
byly tvé prosby vyslyšeny a já přicházím s odpovědí na ně. 13Jedenadvacet 
dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na 
pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských 
králů, 14ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních 
dnech. To vidění je totiž o budoucích časech.“

15Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. 
16Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, 
abych promluvil. „Můj pane,“ řekl jsem té postavě přede mnou, „kvůli 
tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. 17Copak s te-
bou, pane, může mluvit někdo, jako jsem já, tvůj služebník? Všechna síla 
mě opustila a nemohu se ani nadechnout.“

18Ten kdosi podobný člověku se mě však znovu dotkl a posílil mě. 19„Neboj 
se, drahý!“ řekl mi. „Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!“ 

Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: „Mluv, pane, neboť jsi 
mě posílil.“

20Tehdy promluvil: „Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím 
vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) 
21Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se 
mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže. 

11 Proto jsem už v prvním roce Darjaveše Médského povstal,a abych 
jej posílil a podpořil.)“

Sever proti jihu
2„Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich 

přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí 
svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. 

3Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si 
dělat, co se mu zlíbí. 4Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude 
rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům 
a nebude už mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato 
a rozděleno jiným.

5Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, 
takže ovládne ještě větší říši nežli on. 6Po mnoha letech pak obě králov-
ství uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále bude na potvrzení dohody 
provdána za severního krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on ne-
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zůstane u moci. V těch dnech totiž bude spolu se svou družinou i se svým 
otcem a ochráncem zrazena.

7Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního 
krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. 8Ukořistí také je-
jich bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta. 
Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. 9Ten se sice pokusí říši 
jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území. 

10Synové severního krále potom povstanou k boji a shromáždí obrovské 
vojsko, jež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, až zaútočí i na 
jeho pevnost. 11Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. 
Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své 
množství poraženo. 12Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn 
pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží. 

13Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to pře-
dešlé, a po několika letech se s mohutnou a vyzbrojenou armádou dá na 
pochod. 14(Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se 
pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) 15Severní král 
přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní voj-
sko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. 

16Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. 
Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi.a 17Rozhodne se přitáhnout 
s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na 
její stvrzení mu dá svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni ško-
dil. To se mu však nepodaří a nesplní. 18Obrátí tedy pozornost k přímoř-
ským zemím a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost 
ukončí, dokonce mu tu jeho zpupnost oplatí. 19Proto se vrátí zpět do pev-
ností ve své vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč.

20Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. 
Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém boji.“ 

Bezbožný král
21„Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší krá-

lovský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými 
úskoky. 22Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně 
vůdce smlouvy. 23Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá 
k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. 24Znenadání přitáhne do 
nejbohatších provincií a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani 
z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude 
chystat úklady i proti pevnostem – ale jen načas. 

25Sebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu 
králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně početné voj-
sko, ale bude poražen skrze úklady nachystané proti němu. 26Zahubí ho 
ti, kteří jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne 
v boji. 27Oba ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu. 
Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně 
přijde konec. 28Severní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své 
země a cestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve pak se 
vrátí do své země.
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29V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to 

předešlé. 30Postaví se mu totiž středomořské loďstvo, takže se bude muset 
zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém ná-
vratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. 31Jeho vojska obsadí a zne-
světí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou 
ohavnost.a 32Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající 
svého Boha se mu ale statečně vzepřou. 

33Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však bu-
dou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a okrádáni. 34V té době se 
jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců. 
35I někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeni, čištěni a běleni až do 
konce, který přijde v určený čas.

36Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade 
všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit, 
dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. 
37Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného 
boha nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe. 38Na místě 
Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude 
ho ctít zlatem, stříbrem, drahokamy a klenoty. 39S tímto cizím bohem 
ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří jim 
moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem.“

Poslední bitva
40„V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti 

němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do 
mnoha zemí, 41až přijde i do Nádherné země.b Mnohé národy tehdy pad-
nou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. 
42Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. 43Ovládne 
zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce 
i Habešany. 

44Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí 
vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. 45Svůj hlavní stan postaví mezi mořem 
a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci.“

Vytrvej až do konce

12    „V tom čase povstane Michael,     
  veliký kníže a tvého lidu ochránce.

  Čas soužení tehdy nastane,
   jaké dosud nebylo od chvíle, 
    kdy se stali národem.
  V tom čase bude tvůj lid zachráněn – 
   každý, kdo je zapsán ve knize.c

 2 Tehdy se probudí mnozí,
   kdo v prachu země spí.
  Jedni k věčnému životu,
   jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.
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 3 Moudří budou zářit jasem oblohy;
   ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí,
    budou jak hvězdy navždy, navěky!

4Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro po-
slední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“

5Já Daniel jsem pak spatřil další dva muže – jeden stál na tomto břehu 
řeky a druhý na protějším. 6Ten se zeptal muže oděného plátnem,a stojí-
cího nad hladinou řeky: „Jak dlouho to potrvá? Kdy už ty hrůzy skončí?“ 

7Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou 
pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: „Po času 
a časech a polovině času,b až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše 
skončí.“

8Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: „Jak 
to všechno dopadne, můj pane?“ 

9„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zape-
četěným pro poslední čas. 10Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé 
budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí. 
11Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 
dnů.c 12Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů. 

13Ty však vytrvej až do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vsta-
neš, abys přijal odplatu.“

Da n i e l  12

a6 Dan 10:4–6  b7 zřejmě rok, dva roky a půl roku (Dan 7:25)  c11 Dan 8:13–14; 
9:27; 11:31–32



ozeáš

Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Beériho, za vlády judských  
  králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále 

Jeroboáma, syna Jehoašova.a 

Děti ze smilstva
2Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: 

„Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s ní mít děti ze smilstva. Tato 
země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka.“ 3A tak šel a oženil se 
s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počala a porodila mu syna. 

4Hospodin Ozeášovi řekl: „Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. Už brzy to-
tiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vražděníb a skoncuji s izraelským 
královstvím. 5Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Jizreel.“ 

6Gomer pak počala znovu a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: 
„Dej jí jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. Už se totiž nad domem Izraele 
nesmiluji; víckrát už jim neodpustím. 7Nad domem Judy se ale smiluji 
a zachráním je – nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale 
skrze Hospodina, jejich Boha.“ 

8Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počala a porodila syna. 
9Hospodin řekl: „Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a já 
nejsem váš Bůh.“ 

2 Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá 
změřit ani spočítat.c Tam, kde slyšeli: „Nejste můj lid,“ jim budou říkat: 

„Synové živého Boha.“ 2Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jedi-
ným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude den Jizreele! 

3Říkejte svým bratrům: „Ami, Můj lid“ a svým sestrám: „Ruchama, Milo-
vaná“. 

Nevěrná manželka
 4 Žalujte matku svou, žalujte,
   neboť mi není manželkou 
    a já nejsem jejím manželem! 
  Ať očistí svou tvář od smilstva, 
   cizoložství ať mezi prsy nechová – 
 5 jinak ji svléknu donaha, 
   abych ji obnaženou ukázal 
    jako v den, kdy se zrodila, 
  a obrátím ji v poušť a suchopár, 
   aby žízní zmírala. 

 6 Ani její děti nebudu milovat, 
   protože jsou to děti ze smilstva. 

 7 Jejich matka totiž smilnila, 
   nestydatá byla jejich rodička. 

a1 asi 760–722 př. n. l. (2.Král 14:23–29; 2.Let 26–32)  b4 2.Král 9:16–10:11  c1 Gen 
13:16; 22:17; 28:14
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  Říkala: „Půjdu za svými milenci, 
   kteří mi jídlo i vodu dávají, 
  kteří mi dávají vlnu i len, 
   olej i nápoje.“ 

 8 Proto jí zatarasím cestu trním 
   a zastavím ji zdí, 
    aby netrefila svými stezkami. 

 9 Za svými milenci se požene, ale nedožene je, 
   bude je hledat, ale nenajde. 
  Tehdy si řekne: 
   „Vrátím se zpátky za svým manželem, 
    vždyť mi s ním bylo líp než teď!“ 

 10 Až dosud ale uznat nechtěla, 
   že jsem jí obilí, víno i olej dával já, 
  že jsem jí dával hojnost stříbra i zlata, 
   které utráceli na Baala. 

 11 Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět 
   a v době vinobraní víno své; 
  strhnu z ní svou vlnu i svůj len, 
   jimiž se přikrývala ve své nahotě. 

 12 Brzy odhalím její sprostotu
   před zraky jejích milenců 
    a nikdo ji nezachrání přede mnou. 

 13 Ukončím veškeré její veselí, 
   její svátky i její novoluní,
    její soboty i všechny její slavnosti. 

 14 Zpustoším její vinice i fíkové sady, 
   o kterých říká: „Tím mi zaplatili moji milenci,“
  a proměním je v lesní houštiny, 
   kde budou požírány divokými zvířaty. 

 15 Potrestám ji za ty dny, 
   ve kterých uctívá baaly kadidly 
  a ozdobená náušnicemi a sponami 
   chodí za svými milenci – 
  na mě však vůbec nemyslí, 
   praví Hospodin. 

Zasnoubím si tě navěky
 16 Pak si ji ale znovu nakloním; 
   povedu ji po poušti, 
    kde k ní láskyplně promluvím. 

 17 Její vinice jí tehdy navrátím, 
   Rokle neštěstía se jí stane Bránou k naději, 
  a tehdy mi odpoví jako zamlada, 
   jako v den, kdy vyšla z Egypta. 

Oz e á š  2

a17 hebr. Emek-achor (Jozue 7:24–26)
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 18 Toho dne, praví Hospodin, 
   mi budeš říkat: „Manželi“ – 
    Baalema mě nenazveš už nikdy víc. 

 19 Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, 
   aby už nebyli svým jménem vzýváni. 

 20 V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim 
   s divokou zvěří a s ptáky na nebi 
    i s havětí, co leze po zemi; 
  luk, meč a válku ze země vymýtím, 
   všem dám odpočinout v bezpečí. 

 21 Zasnoubím si tě navěky, 
   zasnoubím si tě právem a spravedlností,
    láskou a milosrdenstvím. 

 22 Zasnoubím si tě také věrností, 
   abys poznala, kdo je Hospodin. 

 23 V ten den odpovím, 
   praví Hospodin, 
  odpovím nebi 
   a to odpoví zemi. 

 24 Země odpoví obilí, 
   vínu i oleji 
    a to vše odpoví Jizreeli.b 
 25 Do země si jej zaseji 
   a nad Lo-ruchamou se smiluji.c 
  Lo-amiho oslovím: „Jsi můj lid,“ 
   a on mi odpoví: „Můj Bůh jsi ty!“d 

Zůstaneš se mnou

3 Hospodin mi řekl: „Jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je 
ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí 

k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče.“e 
2Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelůf stříbra a půldruhého chomerug 

ječmene. 3Potom jsem jí řekl: „Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smil-
nit ani spát s mužem a ani já s tebou.“ 

4Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti 
a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků. 5Potom synové Izraele znovu za-
čnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních 
časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. 

Hospodinova žaloba

4  Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, 
   Hospodin má žalobu na obyvatele země: 

  V této zemi není věrnost ani láska 
   a nikdo nezná Boha. 

 2 Jen samé kletby, lži a vraždění, 
   zlodějství a cizoložení – 

Oz e á š  2

a18 baal znamená pán, majitel, někdy však i manžel (viz pozn. Num 22:41)  b24 Oze 
1:4  c25 Oze 1:6  d25 Oze 1:9  e1 viz Jer 7:18  f2 asi 170 g  g2 téměř 200 kg



1165

  rozmáhá se to víc a víc, 
   jedno krveprolití za druhým! 

 3 To proto země uvadá 
   a každý její obyvatel je vyčerpán;
  polní zvěř i ptáci na nebi 
   hynou společně s mořskými rybami. 

 4 Ať si však nikdo nestěžuje, 
   nikdo ať nikoho neobviňuje – 
  vždyť jsi to, knězi, právě ty,
   na koho tu teď žaluji.a 
 5 Potácíš se ve dne jako za noci 
   a s tebou se potácejí také proroci; 
  hubíš svůj vlastní lidb 
   6a můj lid hyne bez špetky poznání. 

  Protožes odmítl poznání, 
   i já tě odmítnu od kněžství; 
  na Zákon svého Boha nedbal jsi, 
   ani já nebudu dbát na tvé potomky. 

 7 Jak se rozmáhali víc a víc, 
   tím více proti mně hřešili; 
    svou Slávu nahradilic mrzkostí. 

 8 Živí se oběťmi mého lidu za hřích, 
   dychtivě baží po jejich špatnosti. 

 9 Kněz proto dopadne tak jako lid – 
   budu je trestat za jejich způsoby, 
    za jejich skutky jim odplatím! 

 10 Budou jíst, ale nenasytí se, 
   budou smilnit, ale nerozmnoží se, 
  protože opustili Hospodina 

   a pustili se 11do smilstva.

  Kvůli vínu, kvůli burčáku
   přišli o rozum! 

 12 Můj lid se radí se dřevem, 
   nějaká hůlka jim dává předpověď; 
  dali se obloudit duchem smilstva, 
   smilně opustili svého Boha. 

 13 Obětují na horských vrcholech, 
   na pahorcích kouří kadidlem, 
  pod dubem, topolem, pod mohutným stromem, 
   v jejichž stínu je tak příjemně. 

  Ačkoli vaše dcery smilní 
   a vaše snachy cizoloží, 

Oz e á š  4

a4 rekonstruované znění (MT: vždyť tvůj lid je jako ti, kteří na kněze žalují)  
b5 rekonstruované znění (MT: zahubím tvou matku)  c7 podle Tg, Syr a písařské 
tradice (MT: jejich slávu nahradím)
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 14 nebudu trestat vaše smilné dcery 
   ani ty vaše cizoložné snachy – 
  vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami 
   a konají oběti s těmi kněžkami. 
  Špatně dopadne ten tupý lid! 

 15 Jestliže, Izraeli, smilníš ty, 
   ať aspoň Juda nehřeší! 
  Proto nechoďte do Gilgalu, 
   neputujte do Bet-avenu,˝a 
  zdržte se přísahy: 
   „Jakože žije Hospodin!“ 

 16 Izrael se umíněně vzpírá 
   jako umíněná kráva. 
  Jak ho má Hospodin teď nechat pást
   svobodně jako beránka? 

 17 Efraimb se spřáhl s modlami – 
   nech ho být! 

 18 Když už je pití vypito, 
   vrhnou se na smilstvo; 
  ti, kdo jsou lidu záštitou, 
   chovají v lásce zkaženost. 

 19 Vítr je svými křídly zachvátí, 
   budou se stydět za své oběti! 

Efraim bude rozdrcen

5  Kněží, teď slyšte toto, 
   lide Izraele, dávej pozor, 

    královský dome, nakloň ucho! 
  Tento soud je veden proti vám, 
   neboť jste v Micpě byli past, 
  na hoře Tábor jste byli nástraha, 

   2v Šitimu jáma hloubená. 
  Já je však všechny potrestám, 

   3já přece Efraima znám 
    a Izrael se mi neschová! 
  Teď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil
   a Izrael se poskvrnil. 

 4 Svých skutků se nevzdají, 
   aby se ke svému Bohu vrátili; 
  duch smilstva je totiž v nich, 
   Hospodina už neznají. 

 5 Pýcha Izraele svědčí proti nim; 
   Izrael, Efraim, se v hříchu potácí 
    a Juda se potácí spolu s ním. 

Oz e á š  4

a15 hebr. Dům zla – hanlivé jméno pro Bet-el (hebr. Dům Boží)  b17 původně kme-
nové jméno, později synonymum pro celý Izrael, zejm. pro severní království 
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 6 Se svými ovcemi a kravami
   se za Hospodinem vydají; 
  budou ho hledat, ale nenajdou, 
   neboť jim zmizel daleko. 

 7 Hospodinu byli nevěrní, 
   někomu cizímu děti zplodili; 
  teď je to jejich novoluní pohltí
   i s jejich pozemky. 

 8 V Gibeji na roh zatrubte, 
   v Rámě ať zazní polnice, 
  na poplach v Bet-avenua zakřičte: 
                „Benjamíne, jdou na tebe!“ 

 9 Efraim bude zpustošen
   v ten soudný den. 
  Pro všechny kmeny Izraele
   oznamuji, co jisté je. 

 10 Vůdcové Judy jsou jako ti, 
   kdo posunují mezníky;b 
  svou prchlivostí je zaplavím 
   jako povodní. 

 11 Efraim bude poroben, 
   soudem rozdrcen, 
    neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. 

 12 Pro Efraima jsem jako vřed, 
   pro dům Judy jsem kostižer! 

 13 Když Efraim poznal, jak je nemocný, 
   a Juda uviděl svá zranění, 
  tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, 
   aby se od velkokrále dočkal pomoci. 
  Ten vás však nebude moci uzdravit, 
   nemůže vyléčit vaše zranění! 

 14 Já totiž budu pro Efraima lvem, 
   pro dům Judy budu lvím samcem. 
  Já sám rozsápu je na kusy, 
   odvleču pryč a nebude jim pomoci. 

 15 Vrátím se zpět do svého doupěte, 
   dokud jim jejich vina nedojde
    a nezačnou znovu hledat mě. 
  Tehdy pak ve svých úzkostech 
   mě budou hledat horlivě.

Oz e á š  5

a8 hanlivé jméno pro Bet-el (viz pozn. Oze 4:15)  b10 Deut 19:14; 27:17; Přís 22:28; 
23:10
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Láska, ne oběti

6   „Pojďme se vrátit k Hospodinu! 
   On nás ranil a on uzdraví, 

    udeřil a také ošetří. 

 2 Po dvou dnech nám život navrátí, 
   třetího dne nás znovu postaví, 
  abychom před ním mohli žít, 

   3abychom Hospodina znali 
    a znát ho chtěli stále víc. 
  On se objeví tak jistě jako svítání, 
   přijde k nám jako průtrž na podzim,
    jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží.“ 

 4 Co mám s tebou, Efraime, dělat? 
   Co s tebou, Judo, udělat? 
  Vaše láska je jako ranní mlha, 
   jak rosa, jež zrána vyprchá! 

 5 Proto jsem vás otesával skrze proroky, 
   ubíjel jsem vás svými výroky, 
    aby méa úsudky jak světlo zářily. 

 6 Chci totiž lásku, nikoli oběti, 
   poznání Boha spíš než zápaly. 

 7 Oni však jako Adam smlouvu zrušili, 
   ach, jak mi byli nevěrní! 

 8 Gileád je město lidí zločinných, 
   plné krvavých šlépějí. 

 9 Jako loupežníci číhající na lidi, 
   takto se tlupy kněží spolčují, 
  aby na cestě do Šechemu vraždili, 
   aby provozovali zvrhlosti! 

 10 V domě Izraele 
   vidím hroznou věc: 
  Efraim se tam zabývá smilstvem, 
   poskvrňuje se Izrael. 

 11 Ale i tebe, Judo, čeká žeň. 

Utekli ode mě
  Kdykoli úděl svého lidu obrátím, 

7  kdykoli Izraele uzdravím, 
  tehdy se ukazuje Efraimův hřích 

   a zločiny Samaří: 
  Zabývají se podvody, 
   do domů lezou zloději, 
    tlupy lupičů jsou v ulicích. 

 2 Vůbec si v srdci nepřipouštějí, 
   že si pamatuji všechny jejich zločiny; 

Oz e á š  6

a5 podle LXX, Syr, Tg (MT: tvé)
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  jejich skutky je teď obklíčily – 
   vždyť je mám stále na očích! 

 3 Obšťastňují krále svými zločiny 
   a velmože svou lží. 

 4 Všichni jsou samí cizoložníci, 
   rozpálené peci podobní,
  ve které pekař ani topit nemusí, 
   než mu zadělané těsto prokvasí. 

 5 V den královy slavnosti 
   velmoži vínem rozpálení, zmožení – 
    a on si třese rukou se zrádci! 

 6 Jejich srdce se podobají peci, 
   zrádně se k němu lísají;
  celou noc doutná jejich rozlícení, 
   ráno pak vzplane plameny. 

 7 Jako pec jsou všichni rozpálení, 
   své vlastní vládce sžírají; 
  jejich králové se všichni hroutí, 
   ke mně však nevolá žádný z nich. 

 8 Efraim se mísí s národy, 
   neobrácený pecen je Efraim. 

 9 Jeho sílu stravují cizinci 
   a on to netuší. 
  Hlavu mu pokrývají šediny 
   a on to netuší. 
 10 Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti němu, 
   přesto se nevracejí k Hospodinu, svému Bohu, 
    nehledají ho navzdory tomu všemu. 

 11 Efraim je jako holub, 
   hloupý a bláhový: 
  Jednou volají k Egyptu, 
   pak zas do Asýrie běhají. 

 12 Kamkoli se obrátí, 
   přehodím přes ně svoji síť. 
  Pochytám je jak ptáky na nebi; 
   ztrestám je, když uslyším, jak se slétají. 

 13 Utekli ode mě – běda jim! 
   Záhuba na ně, že mě zradili! 
  Já jsem je toužil vykoupit, 
   oni však o mně mluví lži. 

 14 Nevolají ke mně ze srdcí, 
   když na svých lůžkách kvílejí, 
  zraňují sea kvůli vínu a obilí, 
   ode mě se však odvracejí. 

Oz e á š  7

a14 podle někt. hebr. rukopisů a LXX (MT: scházejí se); srov. 1.Král 18:28
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 15 Já jsem je učil a jejich pažím dával sílu, 
   oni se ale spikli proti mně. 

 16 Obracejí se, ale ne k Nejvyššímu, 
   jsou jako křivý luk. 
  Jejich velmoži padnou mečem; 
   protože sami tak vztekle mluvili, 
    v Egyptě se jim vysmějí! 

Zaseli vítr, sklidí vichřici

8  Polnici na rty! 
   Na dům Hospodinův letí orli! 

  Smlouvu se mnou totiž zrušili, 
   mému Zákonu se vzepřeli. 

 2 Ano, volají: 
                „Bože náš, Izrael tě zná!“ 

 3 Izrael ale dobro opustil, 
   a tak jej bude stíhat protivník. 

 4 Dosazují si krále, ale beze mě; 
   bez mého vědomí si volí velmože; 
  vyrábějí si modly stříbrné a zlaté 
   k vlastní záhubě. 

 5 Zavrhni to své tele, Samaří! 
   Vzplanul jsem hněvem proti nim. 
    Jak dlouho ještě budou beztrestní? 

 6 To tele z Izraele pochází, 
   řemeslník je vyrobil. 
    To že je Bůh? Nikoli! 
  Rozbito bude na třísky 
   to tele v Samaří! 

 7 Protože vítr zasévali, 
   sklidí vichřici. 
  Klasy zůstanou bez zrní, 
   budou bez úrody, bez mouky. 
  Pokud se něco urodí, 
   spolykají to cizáci. 

 8 Izrael bude pohlcen – 
   mezi pohany teď zůstane 
    jako nepotřebný odpadek. 

 9 Chodili totiž do Asýrie 
   jako divoký osamělý osel – 
    Efraim kupoval si milence! 

 10 Prodávali se mezi pohany, 
   já je teď ale shromáždím, 
  aby už brzy cítit začali
   břemeno krále nad velmoži. 

Oz e á š  7
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 11 Efraim má tolik oltářů k oběti za hřích – 
   z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! 

 12 Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik – 
   jim je to ale cizí, jako by nerozuměli! 

 13 Když mi přinášejí své oběti, 
   obětují maso, aby se najedli – 
    Hospodinu se to nelíbí! 
  Teď si připomene jejich provinění 
   a jejich hříchy potrestá: 
    Půjdou zpátky do Egypta!a 

 14 Izrael zapomněl na svého Tvůrce 
   a nastavěl si paláce; 
    Juda opevnil spoustu měst. 
  Já ale sešlu na jejich města oheň – 
   ten jim ty tvrze sežehne! 

Přišly dny zúčtování

9  Neraduj se, Izraeli, 
   nejásej jako jiné národy! 

  Smilně jsi svého Boha opustil 
   a zamiloval sis mzdu nevěstky
    všude tam, kde se mlátí obilí. 

 2 Mlat ani lis je však neuživí, 
   úroda vína přinese zklamání. 

 3 Nezůstanou už v Hospodinově zemi – 
   zpátky do Egypta půjde Efraim, 
    v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! 

 4 Nebudou už Hospodinu přinášet úlitby, 
   nepotěší ho svými oběťmi. 
  Jejich oběti budou jako chléb truchlících – 
   všichni, kdo ho jedí, se poskvrní. 
  Takový chléb jim krky nasytí, 
   do Hospodinova domu však nepatří. 

 5 Co si počnete v den sváteční, 
   v den Hospodinovy slavnosti? 

 6 I kdyby zkáze utekli, 
   Egypt je polapí, 
    Memfis jim pohřeb vystrojí. 
  Jejich stříbrné poklady si vezme trní, 
   v jejich příbytcích bude bodláčí. 

 7 Přišly dny zúčtování, 
   přišly dny odplaty. 

Oz e á š  9

a13 Deut 28:68  
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  Izrael ale vykřikuje:a 
                 „Prorok je blázen! 
                    ‚Muž ducha‘ zešílel!“
  To proto, že jste tak zkažení,
   máte tak velkou nenávist.
 8 Prorok je Efraimovi strážným 
   společně s Bohem svým, 
  na všech cestách mu ale nastražili pasti, 
   v domě jeho Boha je nenávist. 

 9 Hluboko tonou ve své zvrácenosti 
   tak jako tehdy v Gibeji;b 
  Bůh si však vzpomene na jejich viny 
   a ztrestá jejich hřích. 

 10 Když jsem nalezl Izrael, 
   byli jako hrozny v pustině. 
  Když jsem vaše otce uviděl, 
   byli jak na fíkovníku první ovoce. 
  Potom však odešli za Baal-peorem 
   a zasvětili se té obludě.c 
  Stali se stejně ohavnými 
   jako ten jejich miláček! 

 11 Efraimova sláva jako pták uletí – 
   žádné porody, těhotenství ani početí! 

 12 A i kdyby děti odchovali, 
   o každé z nich je připravím. 
  Ach, běda jim, 
   až se od nich odvrátím! 

 13 Vídal jsem Efraima jako Týr – 
   zasazený byl mezi loukami, 
  teď však Efraim odvádí 
   své děti k vrahovi. 

 14 Dej jim, Hospodine – 
   co jim dáš? 
  Dej jim lůno neplodné 
   a prsy bez mléka! 

 15 V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny – 
   tam jsem k nim tehdy pojal nenávist.d 
  Kvůli zlu, které páchali,
   je ze svého domu vypudím. 
  Nechci je milovat nikdy více – 
   jejich vůdcové jsou vzbouřenci! 

 16 Efraim bude bit, 
   takže mu uschnou kořeny, 
    aby nerodil. 

Oz e á š  9

a7 rekonstruované znění, srov. LXX (MT: ví)  b9 Soud 19  c10 Num 25:1–3  
d15 1.Sam 11:14–15  e15 Oze 1:6
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  I kdyby ale děti zplodili, 
   ty jejich drahoušky pobiji. 

 17 Můj Bůh je zavrhne, 
   neboť ho neposlouchali; 
    budou z nich tuláci mezi pohany. 

Samaří zanikne

10  Izrael býval bujná réva, 
   která své hrozny plodila. 

  Čím víc však míval ovoce, 
   tím víc si stavěl oltáře. 
  Čím lepší byla jeho zem, 
   tím líp si zdobil sloupy posvátné. 

 2 Jejich srdce je úlisné, 
   teď už je ale stihne trest: 
  Hospodin zboří jejich oltáře, 
   jejich posvátné sloupy roztluče! 

 3 „Nemáme krále,“ řeknou tehdy, 
                „neboť jsme Hospodina nectili. 
  I kdybychom však krále měli,
   jak by nám mohl pomoci?“ 

 4 Vedou své řeči, 
   uzavírají smlouvy lživými sliby 
  a jejich spory bují jako pelyněk 
   na poli zoraném. 

 5 Strachovat se budou samařští obyvatelé 
   o to bet-avenské veletele.a 
  Jeho lid nad ním bude lkát, 
   jeho kněží budou naříkat,
    že je ta jeho sláva opustila. 
 6 I samo tele odnesou do Asýrie 
   jako dar pro jejich velkokrále. 
  Efraim tehdy bude zahanben, 
   vlastní plány zklamou Izrael! 

 7 Zanikne Samaří i jeho král 
   tak jako pěna na vodách. 

 8 Zničena budou avenská návrší 
   – ten izraelský hřích – 
    a na jejich oltářích vzroste trní a bodláčí. 
  Tehdy řeknou horám: „Skryjte nás,“ 
   a pahorkům: „Padněte na nás!“ 

 9 Hřešíš, Izraeli, už od gibejských dní, 
   tam jsi se tehdy zastavil. 

Oz e á š  10

a5 Oze 4:15; 8:6
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  Copak je nepostihl tehdy v Gibeji 
   boj proti pachatelům bezpráví? 

 10 Potrestám je, kdy budu chtít: 
   Národy se spojí proti nim, 
    aby je spoutaly za jejich dvojí hřích. 

 11 Efraim býval povolná jalovička, 
   která obilí ráda mlátila. 
  Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu 
   a Efraima poženu: 
  Juda bude orat 
   a Jákob vláčet. 
 12 Spravedlnost sejte
   a lásku sklízejte; 
    zorejte ladem ležící zem!a 
  Čas hledat Hospodina je přece zde, 
   ať přijde a spravedlností vás zalije. 

 13 Vy jste však pěstovali podlost 
   a sklízeli jste zlo, 
    živili jste se přetvářkou! 
  Protožes spoléhal na vlastní cestu 
   a na množství svých hrdinů, 

 14 vypukne proti tvému lidu válka, 
   každá tvá pevnost bude zbořena. 
  Jako když Šalman v boji zbořil Bet-arbel, 
   když matky s dětmi ubíjel, 

 15 právě tak v Bet-elu dopadnete – 
   vaše zločiny jsou tak zlé! 
  Za svítání, než začne den, 
   král Izraele bude zahuben. 

Copak se tě mohu vzdát?

11  Když byl Izrael ještě dítětem, 
   zamiloval jsem si jej; 

  tehdy jsem povolal
   svého syna z Egypta.b 
 2 Čím jsem je ale volal víc, 
   tím více ode měc odcházeli pryč – 
  baalům přinášeli oběti, 
   modly uctívali kadidly. 

 3 Já jsem Efraima učil chodit 
   a nosil jsem je v náručí; 
  oni však uznat nechtěli, 
   že jsem to já, kdo je uzdravil. 

 4 Táhl jsem je provazy lidskosti 
   a lany milování.

Oz e á š  10

a12 Jer 4:3  b1 Exod 4:21–23  c2 podle LXX, Syr (MT: od sebe)
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  Byl jsem jim tím, kdo nadnáší 
   jho, které nosí na šíji; 
  skláněl jsem se k nim,
   abych je nakrmil. 

 5 Nevrátí se snad do Egypta? 
   Asýrie jim bude kralovat! 
  Protože se odmítli vrátit ke mně, 

   6v jejich městech bude řádit meč; 
  roztříští jejich závory, 
   jejich úmysly pohltí. 

 7 Můj lid se rozhodl ode mě odvrátit; 
   i když k Nejvyššímu volají, 
    nepozvedne je vůbec nic. 

 8 Copak se tě, Efraime, mohu vzdát? 
   Mohu tě, Izraeli, vydat napospas? 
  Copak s tebou jak s Admou naložím? 
   Zachovám se k tobě jako k Cebojim?a 
  Srdce se ve mně obrací, 
   v nitru jsem pohnut lítostí. 

 9 Nevykonám svůj prudký hněv, 
   nevydám znovu Efraima záhubě.
  Jsem přece Bůh, a ne člověk, 
   jsem Svatý uprostřed tebe – 
    nenavštívím tě už děsem. 

 10 Půjdou za Hospodinem 
   řvoucím jako lev. 
  Až zazní jeho řev, 
   jeho děti rozechvěle přispěchají od moře. 

 11 Přispěchají z Egypta jako rozechvělí ptáčci, 
   z asyrské země jako holoubci 
  a já je k nim domů navrátím, 
   praví Hospodin. 

Navrať se ke svému Bohu

12  Efraim mě zahrnuje lží 
   a dům Izraele lstí. 

  Juda se Bohu stále zpěčuje – 
   Svatému, který věrný je. 
 2 Větrem se krmí Efraim, 
   honí se za větrem východním, 
    celý den rozmnožuje lež a násilí. 
  S Asýrií smlouvu sjednává, 
   a přitom nosí olej do Egypta. 

Oz e á š  12

a8 Deut 29:22
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 3 Hospodin má žalobu proti Judovi; 
   Jákoba potrestá za jeho jednání, 
    za jeho skutky mu odplatí! 

 4 Už v lůně chytal svého bratra za paty,a 
   jako muž potom s Bohem zápasil.b 
 5 Zápasil s andělem a zvítězil; 
   s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. 
  Našel jej v Bet-eluc 
   a tam s nímd promluvil – 
 6 Hospodin je Bůh zástupů, 
   má jméno Hospodin! 

 7 Navrať se proto ke svému Bohu, 
   pečuj o právo a o lásku 
    a svému Bohu stále důvěřuj. 

 8 Kramář má v ruce falešná závaží, 
   miluje podvody. 

 9 Efraim říká: „Ach, jak jsem bohatý! 
   Pomohl jsem si ke jmění. 
  Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, 
   nenajdou na mně žádný hřích!“ 

 10 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
   už od vyjití z Egypta; 
  pošlu tě bydlet zpátky do stanů 
   jako za dnů, kdy svátek slavíváš!e 
 11 Já mluvím skrze proroky, 
   já sám jim dávám mnohá vidění 
  a skrze tyto proroky 
   vás varuji. 

 12 Gileád je však samý zlořád, 
   proto je čeká zmar. 
  Že v Gilgalu obětují býky? 
   Z jejich oltářů budou kupy kamení 
    u polích zoraných! 

 13 Jákob utekl na pláně Aramu, 
   Izrael tam sloužil za ženu, 
    za ženu dělal pastuchu.f 
 14 Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta 
   a skrze proroka o něj pečoval. 

 15 Efraim však svého Pána hořce popudil, 
   a tak na něj uvalí jeho zločiny, 
    jeho urážky mu odplatí! 

Oz e á š  12

a4 nebo: podrazil; oba významy jsou zahrnuty ve jménu Jákob (Gen 25:24–26; 27:36)  
b4 Gen 32:25–29  c5 Gen 28:10–19; 35:9–15  d5 podle LXX, Syr (MT: s námi)  
e10 Svátek stánků (Lev 23:33–36; 39–43)  f13 Gen 29:20
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Kdo ti pomůže?

13  Efraimova slova bázeň budila, 
   v Izraeli býval vznešený, 

  provinil se ale ctěním Baala, 
   a tak se zahubil. 

 2 A nyní hřeší dál a dál; 
   odlévají si sochy ze stříbra, 
  modly, které si sami vymysleli – 
   všechny je řemeslník vyrobil! 
  Říkají, že se jim prý obětovat má… 
   Lidé líbají telata! 

 3 A proto budou jako ranní mlha, 
   jak rosa, jež zrána vyprchá, 
  jak z mlatu vichrem unášená pleva, 
   jako dým z komína. 

 4 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
   už od vyjití z Egypta; 
  Boha kromě mne nikdy nepoznáš, 
   není jiný Spasitel než já! 

 5 Na poušti jsem tě opatroval,a 
   v zemi, jež byla suchopár.
 6 Nakrmili se dosyta, 
   nasytili se a jejich srdce zpyšněla;
    zapomněli na mě dočista. 

 7 Proto jim budu lvem, 
   jako leopard budu číhat na cestě; 

 8 napadnu je jak zuřivá medvědice, 
   vyrvu jim z hrudi srdce, 
  sežeru je tam jako lvice, 
   roztrhám je jak divá zvěř! 

 9 Izraeli, zničil ses!
   Kdo ti pomůže? 

 10 Kde je tvůj král, tvůj zachránce? 
   Kde je ve všech tvých městech? 
  Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: 
   „Dej mi krále a velmože!“b 
 11 Rozhněván jsem ti krále dal 
  a rozzuřen ho odnímám! 

 12 Efraimův trest je zpečetěn, 
   jeho hřích dobře uložen. 

 13 Porodní křeče sevřou jej, 
   on je však dítě nemoudré – 
  jakmile přijde jeho čas, 
   opustit lůno se nechystá. 

Oz e á š  13

a5 podle LXX, Syr (MT: znal)  b10 1.Sam 8:4–22
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 14 Vyplatím je z moci záhrobí, 
   vykoupím je ze smrti. 
  Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? 
   Kde je tvá zhouba, záhrobí?a 

  Soucit bude mým očím skryt, 

   15i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími.b 
  Východní vítr přichází, 
   vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, 
  aby vysušil jeho potoky, 
   jeho prameny aby vyprahly; 
  vyplení jeho poklady, 
   o vše cenné ho připraví. 

14  Samaří bude ztrestáno, 
   že se proti svému Bohu vzbouřilo. 

  Pod mečem klesnou, 
   jejich maličké utlučou, 
    jejich těhotné rozpářou! 

Uzdravím jejich odvrácení
 2 Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, 
   neboť jsi padl pro svůj hřích. 

 3 Vraťte se k Hospodinu 
   a vezměte s sebou slova modlitby: 
  „Odpusť nám všechnu naši vinu 
   a laskavě nás přijmi, 
  ať ti přineseme jako býčky
   ovoce svých rtů. 

 4 Asýrie nás nezachrání, 
   neujedeme na koních. 
  Nebudeme už nazývat bohy
   své vlastní výtvory; 
  u tebe přece smilování 
   najdou i sirotci!“ 

 5 Uzdravím jejich odvrácení,c 
   milerád je budu milovat; 
    můj hněv se od nich odvrátí. 

 6 Stanu se Izraeli rosou
   a rozkvete jako lilie. 
  Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, 

   7jeho koruna se rozroste. 
  Bude nádherný jako oliva, 
   jeho vůně bude cedrová. 

 8 V jeho stínu se lidé znovu zabydlí 
   a vyraší jako obilí. 

Oz e á š  13

a14 srov. Žalm 16:10; 49:16; 86:13; Iza 25:8; 26:19   b15 Gen 41:52; 48:17–19  c5 Jer 
3:22
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  Jak vinná réva rozkvetou
   a získají si slávu,
    jako má víno z Libanonu. 

 9 Co je mi, Efraime, do model? 
   Já tě vyslýchám, pečuji o tebe. 
  Jsem stále zeleným cypřišem, 
   tvá plodnost je ode mne. 

 10 Kdo je moudrý, ať tomu porozumí, 
   kdo je rozumný, ať pochopí, 
  že jsou poctivé Hospodinovy cesty 
   a spravedliví po nich kráčejí; 
    vzbouřenci však na nich klesají.

Oz e á š  14



joel

S       
lovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův. 

Zničená země
 2 Stařešinové, teď toto poslyšte, 
   všichni obyvatelé země, ucho nakloňte!
  Stalo se co takového za vašich dnů 
   anebo za dnů vašich otců? 

 3 Svým dětem o tom povězte,
   vaše děti zas svým dětem 
  a jejich děti potom těm,
   kdo vystřídají je: 

 4 Co zbylo po housenkách, 
   sežraly kobylky, 
  co zbylo po kobylkách, 
   larvy sežraly, 
  a co zbylo po larvách, 
   sežraly ponravy. 

 5 Proberte se, opilci, plakejte, 
   kvílejte všichni, kdo víno pijete! 
  O sladký mok jste přišli teď, 
   od vašich úst byl odtržen. 

 6 Do mé země totiž vpadl lid 
   mocný a nesčetný, 
  se zuby, jako mají šelmy, 
   se lvími tesáky. 

 7 Mou vinnou révu zpustošil
   a oklestil mé fíkoví; 
  zbavil je kůry, kterou odhodil, 
   zbyly jen bílé větévky. 

 8 Kvílej jako panna pytlem oděná, 
   když oplakává svého ženicha! 

 9 Z Hospodinova domu zmizela 
   moučná oběť i úlitba. 
  Kněží Hospodinu sloužící
   se dali do truchlení. 

 10 Zpustlo pole, 
   vyschla země, 
  zničeno obilí, 
   víno pryč, 
    olej dochází. 
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 11 Zoufejte, rolníci, 
   kvílejte, vinaři, 
  kvůli pšenici a ječmeni – 
   zničena byla sklizeň na poli! 

 12 Vinná réva uschla, 
   zvadlo fíkoví, 
  granátovníky i palmy s jabloněmi, 
   všechny stromy v sadu uvadly – 
    uvadlo samo lidské veselí. 

Vyhlaste půst
 13 Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! 
   Sluhové oltáře, kvílejte! 
  Pojďte, nocujte v pytlovině, 
   kdo mému Bohu sloužíte! 
  Domu vašeho Boha je upřena
   moučná oběť i úlitba. 

 14 Vyhlaste půst, 
   svolejte shromáždění, 
  shromážděte stařešiny 
   i všechny obyvatele země 
  do domu Hospodina, svého Boha, 
   a pojďte volat k Hospodinu! 

 15 Ach, ten den! 
   Hospodinův den blízko je, 
    zhouba od Všemohoucího blíží se!a 

 16 Přímo před našima očima 
   se pokrm vytratil;
  z domu našeho Boha 
   zmizel jásot a veselí. 

 17 Zrní se scvrklo pod hroudami, 
   zpustly stodoly, 
  sýpky jsou zbořeny, 
   neboť zvadlo obilí. 

 18 I dobytek už naříká! 
   Stáda krav bloudí sem a tam, 
  neboť se nemají kde pást; 
   i stáda ovcí jsou hlady zmožená. 

 19 Volám, Hospodine, k tobě! 
   Širé pastviny spolkl oheň 
    a lesy lehly popelem. 

 20 Sténá k tobě i divá zvěř, 
   protože vyschla voda v potoce; 
    širé pastviny spolkl oheň! 

Joe l  1

a15 Iza 13:6; Eze 30:2–3
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Strašlivé vojsko

2  Ať na Sionu troubí polnice,
   na mé svaté hoře poplach vyhlaste! 

  Všichni obyvatelé země ať se třesou, 
   neboť přichází Hospodinův den! 
  Ano, blíží se 
   2temný a chmurný den, 
    den zahalený soumrakem! 
 
  Jako se úsvit rozlévá po horách, 
   blíží se veliká a mocná armáda, 
  jaká odpradávna nikdy nebyla
   a navěky už nebude žádná podobná: 

 3 Před nimi sžírající oheň, 
   za nimi plamen plápolá. 
  Před nimi zem jak zahrada Eden, 
   za nimi zpustošená pustina – 
    uniknout není kam! 

 4 Napohled se podobají koním, 
   řítí se vpřed jak oři váleční. 

 5 Rachotí jako jízda s vozy,
   skáčou přes horské vrcholy. 
  Hučí, jako když slámu hltají plameny, 
   jako mocné vojsko seřazené do bitvy. 

 6 Před nimi se chvějí národy, 
   ve tváři blednou zděšením. 

 7 Řítí se vpřed jako vojáci, 
   jako hrdinové útočí na hradby; 
  směru se drží každý z nich, 
   ze své dráhy se neodchýlí. 

 8 Jeden do druhého nevráží, 
   každý sleduje svůj cíl, 
  a i když na obranu narazí, 
   neřídne jejich šik. 

 9 Na město se vrhají, 
   řítí se na hradby, 
  šplhají na domy, 
   vnikají okny jako zloději. 

 10 Před nimi země třese se 
   i samo nebe se musí chvět; 
  slunce a měsíc zatmí se 
   a zmizí záře hvězd.a 

 11 Hospodin sám pak burácí
   v čele své armády; 

Joe l  2

a10 Iza 13:10, 13
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  jeho tábor je obrovský, 
   připraven plnit jeho rozkazy. 

  Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! 
   Kdo jej může snést? 

Roztrhněte svá srdce
 12 A proto ještě teď, praví Hospodin, 
   vraťte se ke mně celým srdcem svým, 
    s postem, pláčem a truchlením! 

 13 Roztrhněte svá srdce, 
   a ne pláště své, 
  k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; 
   je přece milostivý a soucitný, 
  nesmírně trpělivý, velmi laskavý 
   a který od zla upouští.a 
 14 Kdo ví? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, 
   a požehnání nám zanechá, 
  aby zas byly moučné oběti a úlitby
   pro Hospodina, vašeho Boha. 

 15 Ať na Sionu troubí polnice, 
   vyhlaste půst, 
    všechny svolejte! 
 16 Shromážděte lid, 
   posvěťte shromáždění, 
  sezvěte starce, 
   shromážděte děti 
    i malé kojence. 
  Ženich ať vyjde z ložnice 
   a nevěsta ze svého pokoje. 

 17 Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, 
   plačte mezi síní a oltářem! 
  Proste: „Ušetři, Hospodine, svůj lid, 
   nevydávej posměchu své dědictví, 
    ať nejsou pořekadlem pro pohany!b 
  Proč se má říkat mezi národy: 
                 ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“ 

Hospodin se slituje
 18 Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem 
   a nad svým lidem se slituje. 

 19 Hospodin svému lidu odpoví: 
                „Hle, posílám vám obilí, 
    víno a olej do sytosti!c 
  Nevydám vás už nikdy víc 
   posměchu mezi pohany. 

Joe l  2

a13 Exod 34:6–7  b17 Deut 28:37; 1.Král 9:7; 2.Let 7:20  c19 srov. Joel 1:10
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 20 Severní vojsko od vás vyženu 
   daleko na vyprahlou pustinu – 
  jeho přední voj do Moře mrtvého, 
   zadní pak do Středozemního; 
  a vzejde z něho smrad a puch.“ 

  Ano, on vykonal věci veliké, 

   21neboj se, země, jásej a raduj se! 
  Hospodin vykonal věci veliké, 

   22ať už se nebojí polní zvěř! 
  Širé pastviny zas budou zelené, 
   stromy ponesou své ovoce 
    a fíkovník s révou vydají užitek.a 

 23 Synové Sionu, jásejte, 
   v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, 
  neboť vám dá déšť, jak se patří,
   vylije na vás liják vydatný, 
    podzimní i jarní, jako dřív.b 
 24 Tvá humna budou plná obilí, 
   tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji. 

 25 Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, 
   larvy, ponravy i housenky – 
  mé veliké vojsko, 
   které jsem na vás vypravil. 

 26 Budete jíst a jíst až do sytosti 
   a jméno Hospodina, svého Boha, velebit,
  toho, jenž pro vás koná zázraky: 
   Můj lid už navěky nedojde potupy! 

 27 A tehdy poznáte, že já jsem v Izraeli, 
   že váš Bůh jsem já, Hospodin, 
    a žádný jiný není. 
   Můj lid už navěky nedojde potupy! 

Déšť Ducha

3  Na všechny lidi pak vyliji svého Duchac 
   a vaši synové i dcery budou prorokovat; 

  vaši starci budou mívat sny 
   a vaši mladíci vídat vidění. 

 2 Ano, i na otroky a otrokyně 
   vyliji svého Ducha v oněch dnech. 

 3 Ukážu zázraky na nebi i na zemi, 
   krev, oheň a stoupající dým. 

 4 Slunce zakryje tma a měsíc krev, 
   než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. 

 5 Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, 
   však bude zachráněn. 

Joe l  2

a22 srov. Joel 1:11–12; 19–20  b23 Lev 26:3–4; Deut 11:13–14; 28:12  c1 Iza 32:15; 
44:3; Eze 39:29; Zach 12:10
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  Na hoře Sion, v Jeruzalémě
   vyvázne, jak Hospodin slíbil, 
  hrstka přeživších, 
   které povolal Hospodin.a 

Údolí rozsudku

4  Hle, v tom čase a v ty dny, 
   kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, 

 2 shromáždím všechny národy 
   do Jošafatskéhob údolí 
  a budu se tam s nimi soudit
   o Izrael, můj lid a mé dědictví, 
    které rozptýlili mezi pohany. 
  Rozdělili si moji zemi
   3a losovali o můj lid. 
  Chlapce za nevěstku nabízeli 
   a za víno platili dívkami, 
    aby se napili. 

4Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? 
Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to 
oplatím! 5Pobrali jste mé stříbro a zlato, mé vzácné poklady jste odnesli 
do svých chrámů. 6Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je 
zahnali daleko od vlasti. 

7Hle, já je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy 
vám odplatím. 8Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je pro-
dají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin. 

 9 Provolejte to mezi národy: 
   Vyhlaste boj! 
  Probuďte hrdiny! 
   Do útoku, všichni vojáci! 

 10 Ukujte ze svých pluhů meče 
   a ze svých srpů oštěpy;c 
  i slaboch ať řekne:
                „Jsem udatný!“ 

 11 Rychle sem, všechny národy! 
   Shromážděte se z okolí! 
  Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! 

 12 Jen ať se národy probudí 
   a přitáhnou do Jošafatskéhob údolí, 
  neboť se tam posadím, 
   abych soudil všechny národy v okolí. 

 13 Uchopte srp, 
   sklizeň dozrála! 
  Šlapejte hrozny, 
   lis už je plný, 

Joe l  4

a5 2.Král 19:31; Iza 4:2; 37:31–32; Eze 14:21–22; Abd 1:17  b2 hebr. Jehošafat znamená 
Hospodin soudí  c10 srov. Iza 2:4; Mich 4:3  
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  káď už přetéká;a 

   jejich hanebnost je veliká! 

 14 Davy a davy jsou
   v Údolí rozsudku! 
  Hospodinův den blízko je, 
   v Údolí rozsudku!b 
 15 Slunce a měsíc zatmí se 
   a zmizí záře hvězd. 

 16 Hospodin bude ze Sionu řvát, 
   burácet bude z Jeruzaléma – 
    nebe i země se budou třást!c 
  Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, 
   pro syny Izraele bude pevností.

Požehnaný Sion
 17 A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, 
   jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. 
  Jeruzalém pak znovu bude svatý 
   a nevpadnou už do něj cizáci.

 18 V ten den budou hory oplývat vínem,
   kopce přetékat budou mlékem 
    a každou judskou roklí voda poteče. 
  Z Hospodinova domu pramen vyrazí 
   a zavlaží Akátové údolí.d 

 19 Egypt se stane pustinou, 
   z Edomu bude pustá poušť 
  kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, 
   když vraždili nevinné v jejich zemi. 

 20 Juda však bude trvat navěky 
   a Jeruzalém po všechna pokolení. 

 21 Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil.
   Na Sionu bydlí Hospodin!

Joe l  4

a13 Iza 63:2–6  b14 viz v. 2, 12  c16 Amos 1:2  d18 Eze 47:1–12
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Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřese- 
  ním, za vlády judského krále Uziášea a izraelského krále Jeroboáma, 

syna Jehoašova,b měl vidění o Izraeli. 

2Říkal: 

  Hospodin bude ze Sionu řvát, 
   burácet bude z Jeruzaléma!c 
  Vyprahnou louky pastýřů, 
   uschne i vrchol Karmelu. 

Už toho mám dost!
3Toto praví Hospodin: 

  Damašek hřešil trojnásob, 
   čtyřnásob – už toho mám dost! 
  Za to, že Gileáda mlátili
   cepy okovanými,d 
 4 sešlu na Chazaelův dům oheň, 
   aby pohltil Ben-hadadovy paláce. 

 5 Rozlámu závoru Damašku; 
   odstraním trůnícího v Údolí hříchu, 
    třímajícího žezlo v Bet-edenu. 
  Aramejský lid bude vyhnán do Kíru,e 
   praví Hospodin. 

6Toto praví Hospodin: 

  Gaza hřešila trojnásob,
   čtyřnásob – už toho mám dost! 
  Za to, že vyháněli všechen lid 
   a prodávali je Edomským, 

 7 sešlu na hradby Gazy oheň, 
   aby pohltil její paláce. 

 8 Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, 
   kdo třímá žezlo v Aškelonu. 
  Obrátím svou ruku proti Ekronu 
   a zbytky Filištínů zahynou, 
    praví Panovník Hospodin. 

a1 783–742 př. n. l. (2.Král 15:1–7; 2.Let 26)  b1 786–746 př. n. l. (2.Král 14:23–29)  
c2 Joel 4:16  d3 2.Král 8:12; 10:32–33  e5 2.Král 16:6–9
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9Toto praví Hospodin: 

  Týr hřešil trojnásob,
   čtyřnásob – už toho mám dost! 
  Za to, že prodávali vyhnance Edomským 
   a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli, 

 10 sešlu na hradby Týru oheň, 
   aby pohltil jeho paláce. 

11Toto praví Hospodin: 

  Edom hřešil trojnásob,
   čtyřnásob – už toho mám dost!
  Za to, že bratra stíhal mečem 
   a všechen soucit potlačil, 
  neustále jen soptil hněvem, 
   dál a dál ve svém zuření – 
 12 za to sešlu na Teman oheň, 
   aby pohltil paláce v Bosře. 

13Toto praví Hospodin: 

  Amonci hřešili trojnásob,
   čtyřnásob – už toho mám dost!
  Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné, 
   aby rozšiřovali své hranice, 

 14 zapálím na hradbách Raby oheň, 
   aby pohltil její paláce 
  uprostřed vřavy v den boje, 
   uprostřed bouře v den vichřice. 

 15 Jejich král půjde do vyhnanství 
   a jeho velmoži spolu s ním, 
    praví Hospodin. 

2 Toto praví Hospodin: 

  Moáb hřešil trojnásob,
   čtyřnásob – už toho mám dost!
  Za to, že kosti edomského krále
   spálili na prášek, 

 2 sešlu na Moába oheň, 
   aby pohltil keriotské paláce. 
  Moáb zahyne uprostřed vřavy, 
   válečného křiku a troubení. 

 3 Odstraním z jeho středu soudce, 
   všechny jeho velmože pobiji spolu s ním, 
    praví Hospodin. 

A mo s  1
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4Toto praví Hospodin: 

  Juda hřešil trojnásob,
   čtyřnásob – už toho mám dost!
  Za to, že Hospodinův zákon zavrhli
   a neřídili se jeho pravidly, 
  že se dali svést svými podvody, 
   za kterými už jejich předci šli, 

 5 za to sešlu na Judu oheň, 
   aby pohltil jeruzalémské paláce. 

Hřích Izraele
6Toto praví Hospodin: 

  Izrael hřešil trojnásob,
   čtyřnásob – už toho mám dost!
  Nevinné prodávají za peníz 
   a ubohé za dva sandály.a 
 7 Chudé zašlapávají do země 
   a ponížené krátí na právech. 
  Za nevěstkou chodí otec i syn,
   aby mé svaté jméno prznili. 

 8 Při kdejakém oltáři 
   se na zabavených pláštíchb válejí 
  a v chrámě svého boha 
   pijí víno vybrané na pokutách. 

 9 Já jsem před nimi Emorejce porazil, 
   ač byli jako cedry vysocí
    a jako duby mohutní. 
  Zničil jsem je shora od koruny 
   až dolů po kořeny. 

 10 Já jsem vás vyvedl z Egypta 
   a čtyřicet let po poušti vedl vás, 
    aby vám emorejská země připadla. 

 11 Z vašich synů jsem probouzel proroky 
   a z vašich mladíků nazíry.c 
  Copak to tak není, Izraelci? 
   praví Hospodin. 

 12 Vy jste však nazíry napájeli vínem,
   prorokům jste přikazovali: „Neprorokujte!“ 

 13 Hle, já vás k zemi přitlačím 
   jako těžký vůz plný obilí. 

 14 Běžec nebude mít kam utéct, 
   silákovi síla nezbude, 
    hrdina nezachrání se. 

A mo s  2

a6 srov. Exod 23:6–8; Lev 25:39–43  b8 Exod 22:25–26; Deut 24:10–13  c11 Num 
6:1–7
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 15 Neobstojí ani lukostřelec, 
   rychlonohý posel neunikne, 
    jezdec na koni nezachrání se. 

 16 Nejstatečnější hrdina 
   v ten den bude nahý utíkat, 
    praví Hospodin. 

Zúčtuji s vámi

3 Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám – proti celé té 
čeládce, kterou jsem vyvedl z Egypta:

 2 Jedině vás jsem vyvolil
   ze všech čeledí na zemi, 
  a proto s vámi zúčtuji
   za všechen váš hřích! 

 3 Mohou snad jít dva společně, 
   když nejsou ve shodě? 

 4 Řve snad v divočině lev, 
   když nemá úlovek? 
  Vrčí snad ve svém doupěti, 
   když kořist nelapil? 

 5 Padne snad do pasti na zem pták, 
   když chybí návnada? 
  Sklapne snad někdy past, 
   aniž by kořist lapila? 

 6 Když se ve městě troubí na poplach, 
   copak lid nemá strach? 
  Když se ve městě stane neštěstí, 
   copak to nedopustil Hospodin?a 

 7 Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, 
   aniž sdílí své tajemství
    se svými služebníky, proroky. 

 8 Lev řve, 
   kdo by se nebál? 
  Panovník Hospodin mluví, 
   kdo by neprorokoval? 

 9 Na palácích v Ašdodu zvolejte, 
   vyhlaste na palácích v Egyptě: 
  Shromážděte se na hory Samaří – 
   jen se podívejte na ten zmatek, 
    na to vykořisťování! 

 10 Jednat správně jsou neschopní, 
   praví Hospodin. 
  To, co hromadí ve svých palácích, 
   získali násilím a loupeží! 

A mo s  2

a6 Iza 45:7; Pláč 3:38
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11Nuže, toto praví Panovník Hospodin: 

  Tuto zem obklíčí protivník, 
   strhne tvé pevnosti 
    a tvé paláce vyplení. 

12Toto praví Hospodin: 

  Jako když pastýř vyrve z tlamy lva 
   jen dvě nohy anebo kus ucha, 
  tak budou vyrváni Izraelci, 
   kteří si hoví na divanech v Samaří, 
    na damaškových polštářích. 

13Slyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zá-
stupů: 

 14 V den, kdy s Izraelem zúčtuji
   za jeho vzbouření, 
  zúčtuji také s betelskými oltáři:a 
   Rohy oltáře budou odsekány 
    a popadají k zemi. 

 15 Udeřím na zimní dům tak jako na letní 
   a zřítí se domy ze slonoviny; 
  ty skvělé domy vymizí, 
   praví Hospodin. 

Nevrátili jste se

4  Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, 

   vy, jež se na samařské hoře pasete, 
  vy, které utiskujete ubohé, 
   vy, které chudé drtíte 
  a manželům říkáte: 
                „Přines, ať pijeme!“ 

 2 Panovník Hospodin 
   přísahá při své svatosti: 
  Hle, přijdou na vás dny, 
   kdy vás potáhnou na hácích 
    a vaše děti na udicích! 

 3 Jednu za druhou vás odvedou 
   skrz hradbu zbořenou 
  a k Harmonu vás poženou, 
   praví Hospodin. 

 4 Jděte si do Bet-elu zahřešit, 
   v Gilgalu hřešte ještě víc! 

A mo s  4

a14 1.Král 12:28–33
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  Ráno co ráno přinášejte oběti 
   a každé tři dny desátky. 

 5 Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti 
   a hlučně pokřikujte o své štědrosti – 
  tak to přece máte, Izraelci, rádi, 
   praví Panovník Hospodin. 

 6 Ve všech vašich městech jsem způsobil,
   že jste co do úst neměli; 
  ve všech vašich vesnicích
   byl nedostatek potravy. 
  A přesto jste se ke mně nevrátili, 
    praví Hospodin. 

 7 Odepřel jsem vám také déšť, 
   když do žně zbývaly tři měsíce. 
  Jedno město jsem skrápěl deštěm, 
   druhému jsem jej však odepřel; 
  jeden díl země byl zavlažen, 
   druhý však uschl bez deště. 

 8 Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, 
   aby se vody napili, 
    uhasit žízeň ale nemohli. 
  A přesto jste se ke mně nevrátili, 
   praví Hospodin. 

 9 Vaše zahrady a vinice jsem bil
   znovu a znovu plísní a snětí;
    vaše fíky a olivy žraly housenky. 
  A přesto jste se ke mně nevrátili, 
    praví Hospodin. 

 10 Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, 
   vaše mladíky jsem mečem bil, 
  vaše koně byli zajati, 
   vaše tábory jsem puchem naplnil. 
  A přesto jste se ke mně nevrátili, 
    praví Hospodin. 

 11 Já Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, 
   jako když jsem rozvrátil Sodomu a Gomoru; 
    byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů. 
  A přesto jste se ke mně nevrátili, 
   praví Hospodin. 

 12 Tak tedy s tebou, Izraeli, naložím,
   a protože tak s tebou naložím, 
    připrav se, Izraeli, setkat s Bohem svým! 

A mo s  4
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 13 Hle – tvůrce hor a stvořitel větru, 
   jenž oznamuje člověku své myšlenky, 
  ten, který tvoří svítání i tmu 
   a překračuje zemské výšiny, 
    má jméno Hospodin, Bůh zástupů. 

Panna izraelská padne

5 Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi – žalozpěv nad domem Izraele: 

 2 Panna izraelská padne 
   a víckrát nevstane. 
  Opuštěna bude v zemi své, 
   nikdo ji nezvedne.

3Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: 

  Městu, jež vytáhne s tisícem, 
   jen sto jich zůstane 
  a tomu, jež se stem vytáhne, 
   zůstane jen deset.

4Toto praví Hospodin domu Izraele: 

  Hledejte mne, ať žijete! 

   5Nehledejte Bet-el, 
  do Gilgalu nechoďte, 
   do Beer-šeby neputujte. 
  Gilgal totiž bude vysídlen 
   a z Bet-elu nic nezbude. 

 6 Hledejte Hospodina, ať žijete! 
   Ať se na dům Josefův nevrhne 
  jak oheň, který stravuje, 
   který nikdo v Bet-elu uhasit nemůže! 

 7 Vy ale obracíte právo v pelyněk 
   a spravedlnost k zemi srážíte. 

 8 Ten, který stvořil Plejády a Orion, 
   který obrací stín smrti na jitro 
    a den pak zase stmívá v noc, 
  ten, který přivolává mořské vody 
   a vylévá je na zemi, 
    má jméno Hospodin. 

 9 Do zkázy umí vrhnout mocného, 
   záhuba přijde i na pevnost! 

 10 Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v bráně, 
   štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. 

A mo s  5
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 11 Protože dupete po chudácích
   a nutíte je odvádět daně z obilí, 
  nebudete bydlet v těch svých palácích, 
   které jste si postavili z kamení; 
  z těch výtečných vinic, co jste sázeli, 
   nebudete moci víno pít. 

 12 Jen já vím, kolik je vašich vin 
   a jak hrozný je váš hřích. 

  Nevinné sužujete, berete úplatek, 
   ubohé v bráně krátíte na právech. 

 13 Rozumný bude v té době mlčet – 
   ty časy budou zlé. 

 14 Hledejte dobré, a ne zlé, 
   ať žijete! 
  Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, 
   jak říkáte. 

 15 Zlo nenáviďte a dobro milujte, 
   u soudu v bráně právo podpořte – 
  snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje
   nad tím, co z Josefa zůstane.

16Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: 

  Nářek bude znít na všech prostranstvích, 
                „Ach, běda!“ bude slyšet na všech ulicích. 
  Rolníky povolají k oplakávání
   a znalce žalozpěvů k truchlení. 

 17 Nářek bude znít na všech vinicích, 
   až projdu mezi vámi, 
    praví Hospodin. 

Nenávidím vaše svátky 
 18 Běda těm, kteří touží 
   po Hospodinově dni! 
  K čemu vám bude Hospodinův den? 
   Přijde s tmou, a ne se světlem! 

 19 Jako by někdo utíkal před lvem 
   a potkal by se s medvědem; 
  jako by se doma opřel rukou o zeď 
   a byl by uštknut hadem. 

 20 Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, 
   černotu bez jediného paprsku!

 21 Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, 
   vaše shromáždění nemohu vydržet! 

A mo s  5
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 22 Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti,
   mně se to nelíbí. 
  Na pokojné oběti z vašich dobytčat 
   se nechci ani podívat. 

 23 S rámusem svých písní mě nechte být, 
   nechci poslouchat vaše hraní na loutny! 

 24 Ať se valí právo jako mocná řeka, 
   spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! 

 25 Přinášeli jste mi oběti a dary 
   těch čtyřicet let na poušti, 
    dome izraelský? 

 26 Nosili jste svého „krále“ Sakúta 
   a hvězdu svého „boha“ Saturna – 
    obrazy, jež jste si museli sami udělat? 

 27 Proto vás vystěhuji až za Damašek, 
   praví Hospodin, 
    Bůh zástupů – tak se jmenuje. 

Bude konec hostinám

6  Běda těm, kdo mají na Sionu klid, 
   běda sebejistým na hoře Samaří! 

  Máte se za výkvět prvního mezi národy, 
   celý dům Izraele chodí za vámi. 

 2 Na Kalne se jděte podívat 
   a odtud na Veliký Chamát 
    a pak dolů na filištínský Gat. 
  Jste lepší než tato království? 
   Mají snad větší území než vy? 

 3 Zlý den byste chtěli odvrátit, 
   nastolujete však násilí. 

 4 Vyleháváte na lůžkách slonových, 
   povalujete se na svých polštářích. 
  Cpete se výběrovým skopovým 
   a nejšťavnatějším telecím. 

 5 Vyjete u loutny, jako byste byli David, 
   loudíte tóny na hudebních nástrojích. 

 6 Pijete víno plnými miskami, 
   mažete se nejjemnějšími oleji 
    a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. 

 7 Proto budete vyhnáni mezi prvními, 
   bude konec vašim hostinám i válení! 

A mo s  6
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Jákobova pýcha
8Panovník Hospodin přísahá sám při sobě – Hospodin, Bůh zástupů, 

prohlašuje: 

  Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, 
   jeho paláce jsou mi odporné. 
  Proto to město vydám v plen 
   i se vším, co je v něm! 

9Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. 10Přijde-li příbuzný, 
aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku 
skryl, zeptá se: „Je s tebou ještě někdo?“ „Nikdo,“ hlesne on. A tehdy řekne: 
„Tiše! Ať ani nezmíníme Hospodinovo jméno!“ 

 11 Hle, Hospodin dává rozkazy – 
   rozbije veliký dům na kusy 
    a malý domek na třísky! 

 12 Dokážou koně běžet po skále? 
   Dá se snad s voly orat moře? 
  Vy jste však dokázali obrátit právo v jed 
   a ovoce spravedlnosti v pelyněk – 
 13 vy, kdo jásáte radostí 
   nad Lo-debarem nicotným
  a říkáte: „Nedobyli jsme svými silami
   ten mocný Karnajim?“ 

 14 Hle, dome Izraele, jsem to já, 
   praví Hospodin, Bůh zástupů, 
    kdo vzbudí proti vám
  národ, který vás bude utlačovat 
   od Lebo-chamátu až po údolí Arava! 

Víckrát je neušetřím

7 Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále 
a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle – nachystal roje kobylek! 

2Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: „Hospodine, Pane můj, 
prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!“ 3A Hospodin byl 
pohnut lítostí. „Nestane se to,“ řekl Hospodin. 

4Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle – Panovník Hospodin volal, 
že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem, 5řekl 
jsem: „Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť 
je tak maličký!“ 6A Hospodin byl pohnut lítostí. „Nestane se ani toto,“ řekl 
Panovník Hospodin. 

7Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. 
8„Co vidíš, Amosi?“ zeptal se mě Hospodin. „Olovnici,“ odpověděl jsem. 

A mo s  6
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Tehdy mi Pán řekl: „Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele.a 
Víckrát už je neušetřím. 

 9 Izákovy obětní výšiny budou zničeny, 
   z izraelských svatyní budou sutiny, 
  až s mečem povstanu
   proti Jeroboámovu domu!“b 

Izrael bude vyhnán
10Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: 

„Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže 
všechny ty jeho řeči snést. 11Amos totiž říká: 

              ‚Jeroboám zahyne mečem! 
   Izrael bude vyhnán ze země!‘“ 

12Potom Amaciáš řekl Amosovi: „Seber se, vidoucí,c a utíkej do Judska! 
Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam. 13V Bet-elu už ale víckrát ne-
prorokuj – vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!“ 

14Amos na to Amaciášovi odpověděl: „Nebýval jsem prorok ani prorocký 
učedník – choval jsem dobytek a pěstoval fíky. 15Hospodin mě ale vzal 
od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.‘ 16Proto teď slyš slovo 
Hospodinovo. Ty říkáš: 

              ‚Neprorokuj o Izraeli, 
   o domu Izákovu neřečni!‘ 

17Nuže, toto praví Hospodin: 

  Tvá žena bude smilnit ve městě 
   a tví synové i dcery padnou mečem. 
  Tvá země bude rozměřena provazcem 
   a ty zemřeš v zemi nečisté. 
  Izrael musí být jistojistě
   ze své země vysídlen!“ 

Zralí pro konec

8 Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle – koš zralého ovoce! 2„Co vidíš, 
Amosi?“ zeptal se mě. „Koš zralého ovoce,“ odpověděl jsem. Tehdy mi 

Hospodin řekl: „Můj lid Izrael je zralý pro konec! Víckrát už je neušetřím. 
3V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospo-

din. Všude spousta rozházených mrtvol! Všude ticho.“ 

 4 Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích,d 
   vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, 
    5se slovy: 

A mo s  8

a8 2.Král 21:13–15  b9 1.Král 13:33–34; 14:10–11  c12 starší označení proroka 
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             „Kdy už skončí svátek novoluní, 
   abychom prodávali obilí? 
  Kdy už skončí den sobotní, 
   abychom zrní nabídli, 
  abychom z míry ubrali a k ceně přidali, 
   abychom šidili falešnými váhami,a 
 6 abychom si nuzné koupili za peníz 
   a ubohé za dva sandály, 
  abychom místo zrní
   prodávali otruby?“ 

7Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: „Nikdy nezapomenu na žádný 
jejich skutek.“ 

 8 Copak se kvůli tomu neotřese země, 
   nedá se každý její obyvatel do pláče? 
  Jako Nil se celá rozlije, 
   vzedme se a zase opadne 
    jako ta řeka v Egyptě! 

 9 V ten den, 
   praví Panovník Hospodin, 
  nechám slunce zajít v poledne 
   a zatemním zemi vprostřed dne. 

 10 Vaše slavnosti obrátím v truchlení 
   a všechny vaše písně v kvílení. 
  Všechny vás obleču do pytloviny 
   a všechny hlavy budou oholeny. 
  Nechám zem truchlit jako nad jednorozeným – 
   její poslední den bude nejtrpčí! 

 11 Hle, přicházejí dny, 
   praví Panovník Hospodin, 
  kdy na zem pošlu hlad – 
   ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, 
    ale po slyšení Hospodinových slov. 

 12 Od moře k moři se budou plahočit
   a od severu bloudit na východ, 
  aby hledali Hospodinovo slovo, 
   ale nenajdou. 

 13 V ten den budou omdlévat žízní 
   krásné panny i statní mladíci – 
    14ti, kteří přísahají na hřích Samaří. 
   Prý: „Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ!b 
    Jakože žije pouť do Beer-šeby!“ – 
     takoví padnou, aby už nevstali. 

A mo s  8
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Nikdo neunikne

9 Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: 

             „Udeř ty sloupy do hlavic, 
   ať se zachvějí základy! 
  Strhni je jim všem na hlavy. 
   Ty, kdo přežijí, mečem pobiji! 
  Neuteče ani jeden z nich, 
   neunikne mi ani jediný! 

 2 I kdyby se zakopali do pekla, 
   má ruka by je odtud vytáhla. 
  Kdyby snad vystoupili do nebe, 
   i odtud strhnu je. 

 3 Kdyby se ukryli na vršku Karmelu, 
   najdu je a odtud přivedu. 
  Kdyby se mi schovali na mořském dně, 
   přikážu hadu, ať je odtud vyštípe. 

 4 Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, 
   přikážu meči, aby je tam vyhubil. 
  Spočinu na nich svým pohledem – 
   avšak ne v dobrém, ale ve zlém! 

 5 Panovník, Hospodin zástupů, 
   se dotkne země a ta se roztřese, 
    všichni její obyvatelé se dají do pláče. 
  Jako Nil se celá rozlije 
   a zase opadne jako ta řeka v Egyptě. 

 6 Ten, který si staví v nebi komnaty 
   a svoji klenbu založil na zemi, 
  ten, který přivolává mořské vody 
   a vylévá je na zemi, 
    má jméno Hospodin. 

 7 Copak nejste, Izraelci, pro mě 
   stejní jako Habešané? 
    praví Hospodin. 
  Copak jsem Izrael nevyvedl z Egypta 
   stejně jako Filištíny z Kaftorua 
    a Aramejce z Kíru? 

 8 Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly
   na tomto hříšném království! 
  Vyhladím dům Jákobův ze země, 
   nevyhladím je však úplně, 
    praví Hospodin. 

 9 Hle, už dávám rozkazy!b 

A mo s  9
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  Budu přesívat dům Izraele 
   přes všechny národy, 
  tak jako se přesívá sítem, 
   aby nepropadly žádné kamínky. 

 10 Stejně tak zahynou mečem
   v mém lidu všichni hříšníci, 
  kteří říkají: „Nám se nic nestane. 
   Nepotká nás žádné neštěstí!“

Obnovím svůj lid
 11 Toho dne obnovím 
   zbořený stan Davidův. 
  Opravím jeho trhliny 
   a jeho trosky obnovím – 
    vztyčím jej jako za dávných dnů. 

 12 Tehdy jim připadne zbytek Edomu 
   i všechny národy mé jméno nesoucí, 
    praví Hospodin, který to způsobí. 

 13 Hle, přicházejí dny, 
   praví Hospodin, 
  kdy žence dožene oráč 
   a toho, kdo šlape hrozny, rozsévač. 
  Hory budou tehdy vínem oplývat 
   a všechny kopce přímo přetékat.a 

 14 Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. 
   Vystavějí města, jež museli opustit, 
    a budou v nich znovu žít. 
  Budou sázet vinice a jejich víno pít, 
   zakládat zahrady a ovoce z nich jíst.b 
 15 Zasadím je v jejich zemi, 
   kterou jsem dal jim, 
  a z té země nebudou už nikdy vyrváni, 
   praví Hospodin, tvůj Bůh.

A mo s  9
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abdiáš

V       
idění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. 

Trest nad Edomem
  Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, 
   že byl vyslán posel k národům: 
             „Vzhůru! Do útoku! 
   Válčete proti Edomu!“a 

 2 Hle, činím tě nepatrným mezi národy, 
   budeš v největším opovržení! 
 3 Pýcha tvého srdce tě oklamala, 
   tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. 
  Myslíš si ve výšce svého obydlí:
                „Kdo by mě k zemi porazil?“ 
 4 I kdyby ses vznášel jako orel 
   a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, 
  i odtamtud bych tě srazil, 
   praví Hospodin. 

 5 Přepadnou-li tě v noci lupiči,
   vezmou jen to, co budou chtít. 
  Přijdou-li na tvé hrozny česáči, 
   nechají aspoň paběrky.b 
  Jaké však bude tvé neštěstí!
   6Jak jen Ezaua vyplení! 
    Jak vyloupí jeho poklady! 
 7 Všichni tví spojenci 
   tě poženou až k hranicím; 
  ti, s kterými žiješ v pokoji, 
   tě podvedou a porazí; 
  ti, kteří tvůj chléb jídali, 
   na tebe léčku nastraží – 
    nebudeš mít ani ponětí! 

 8 Toho dne, praví Hospodin, 
   vyhubím z Edomu mudrce, 
    na Ezauově hoře rozum nezbude! 
 9 Tví hrdinové, Temane, zděsí se – 
   na Ezauově hoře každý zahyne! 

  Kvůli vraždění, 10 kvůli násilí
   na Jákobovi, tvém bratrovi,

a1 srov. Žalm 137:7; Iza 34:1–15; Jer 49:7–22; Pláč 4:21–22; Eze 35; Amos 1:11–12  
b5 Jer 49:9
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  budeš zahalen do ostudy, 
   vyhlazen budeš navěky! 
 11 V ten den ses stranou postavil – 
   v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, 
  kdy do jeho bran vešli barbaři, 
   kdy o Jeruzalém losem házeli – 
    tehdys byl jako jeden z nich! 

 12 Nekochej se nad bratrem svým
   v den jeho neštěstí! 
  Neraduj se nad judskými syny
   v den jejich záhuby! 
  Nevychloubej se tolik
   v den soužení! 
 13 Nevcházej do brány mého lidu
   v den jejich pohromy! 
  Nekochej se jeho trápením
   v den jeho pohromy! 
  Nesahej po jeho jmění
   v den jeho pohromy! 
 14 Nestav se na rozcestí, 
   abys hubil ty, kdo utekli! 
  Nevydávej ty, kdo přežili, 
   v den soužení! 

Hospodinův den
 15 Blízko je Hospodinův den 
   proti všem národům.a 
  To, co jsi dělal, se stane tobě, 
   tvé činy se ti vrátí na hlavu. 
 16 Jako jste pili na mé svaté hoře, 
   tak budou věčně pít všechny národy. 
  Budou pít a pít až k zalknutí, 
   až zmizí, jako by nebyly. 

 17 Na hoře Sion však bude záchrana 
   a ta hora bude svatá. 
  Dům Jákobův pak získá zpět 
   svůj dědičný majetek. 
 18 Dům Jákobův pak bude ohněm 
   a Josefův dům plamenem, 
    dům Ezauův však bude strništěm. 
  Sežehnou ho a stráví jej – 
   v Ezauově domě nikdo nezbude! 
  Tak promluvil Hospodin. 

 19 Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, 
   obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; 

A bdi á š 
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  získají také kraj Efraim a Samaří, 
   Benjamín pak získá Gileád. 
 20 Vojsko izraelských vyhnanců 
   obsadí Kanaán až po Sareptu 
  a Jeruzalémští vyhnanci v Sefaradu
   obsadí města v Negevu. 
 21 Zachráněnía vystoupí na horu Sion, 
   aby vládli nad Ezauovou horou. 

  A nastane království Hospodinovo.

A bdi á š 
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Pryč od Hospodina

Jonáš, syn Amitajův,a dostal slovo od Hospodina: 2„Vstaň a jdi do Ninive,  
 toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede 

mne.“ 
3Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do 

Jafy, kde našel loď plující do Taršiše.b Zaplatil a vstoupil na palubu, aby se 
s nimi plavil za moře, pryč od Hospodina. 

4Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká 
bouře, až hrozilo, že loď ztroskotá. 5Námořníci strachy volali každý ke 
svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby jí odlehčili. 

Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. 6Když ho 
tam našel kapitán, obořil se na něj: „Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému 
bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme.“ 

7Lodníci se pak domluvili: „Pojďme losovat, ať zjistíme, kvůli komu na 
nás přišlo to neštěstí.“ Losovali tedy a los padl na Jonáše. 8začali ho vy-
slýchat: „Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač? Odkud 
cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?“ 9Odpověděl jim: „Jsem Hebrej 
a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu.“ 10Těch 
mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: „Cos to provedl?“ (Prozradil 
jim totiž, že utíká pryč od Hospodina.) 

11Bouře na moři zuřila stále víc, a tak  se ho ptali: „Co s tebou máme 
udělat, aby se moře utišilo?“ 12„Hoďte mě do moře,“ odpověděl jim, „tím ho 
utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mně.“

13Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž 
bouřilo stále silněji. 14Nakonec tedy volali k Hospodinu: „Prosím, Hospo-
dine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití ne-
vinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli.“ 15Pak Jonáše hodili 
do moře, a moře přestalo zuřit.

16Mužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospo-
dinu a zavázali se mu sliby.

V břiše ryby

2 Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš 
v jejím břiše strávil tři dny a tři noci. 2V břiše té ryby se Jonáš modlil 

k Hospodinu, svému Bohu, 3a řekl toto:

             „Volal jsem ve své úzkosti
   k Hospodinu, ať mi odpoví.
  Křičel jsem z útrob záhrobí,
   abys vyslyšel mé volání.

a1 2.Král 14:25  b3 nejde zřejmě o konkrétní místo (Španělsko?), ale obecně 
o zámoří
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 4 Uvrhl jsi mě do hlubin,
   doprostřed moře mě strhl vír.
  Pohřben jsem tvými příboji, 
   zavalen tvými vlnami.

 5 Myslel jsem, že jsem odehnán,
   že na mě nespočineš očima.
  Jak bych se ještě mohl podívat
   na tvůj svatý chrám?

 6 Voda mě obklopila ze všech stran, 
   kolem dokola je hlubina,
    má hlava tone v chaluhách.
 7 Ke kořenům hor se propadám,
   závora země za mnou navždy zapadla.

  Tys mě však z propasti vyzvedl,
   Hospodine, Bože můj!
 8 Když už mě život opouštěl,
   na Hospodina jsem se rozpomněl.
  Má modlitba k tobě dolehla,
   našla tvůj svatý chrám.

 9 Ti, kdo marné nicotnosti ctí,
   sami se zbavují věrnosti.
 10 Já ti však s vděčným voláním
   přinášet budu oběti.
  Co slíbil jsem, to vyplním. 
   U Hospodina je spasení!“

11Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. 

Třeba se rozmyslí

3 A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: 2„Vstaň a jdi do Ninive, 
toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu.“ 

3Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo ne-
smírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. 4Jonáš vešel do města a už 
prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: „Ninive bude za čtyřicet 
dnů zničeno,“ 5obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od 
nejmenších až po největší oblékli pytlovinu. 

6Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl 
si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu 7a nechal v Ninive vyhlásit 
toto: 

Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje: 
Lidé ani zvířata, skot ani brav ať neokusí žádnou potravu; ať 

nejedí ani nepijí. 8Lidé i zvířata ať se zahalí pytlovinou a volají ze 
vší síly k Bohu. Každý ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, 

Jon á š  3
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které mu lpí na rukou. 9Kdo ví? Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se 
a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme.

10A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých 
cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a ne-
provedl to.

Zlobíš se právem?

4 Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, 2že se k Hospo-
dinu modlil: „No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě 

proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a sou-
citný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.a 
3Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!“ 

4Hospodin mu odpověděl: „Myslíš, že se zlobíš právem?“
5Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam 

budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. 
6Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela 
se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. 
Jonáš měl z té rostliny opravdu velikou radost. 7Druhého dne za svítání ale 
Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. 8Když pak vy-
šlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo 
Jonášovi na hlavu, až omdléval. Bylo mu na umření. Říkal: „Radši zemřu, 
než abych žil!“

9Hospodin Jonášovi odpověděl: „Myslíš, že se zlobíš právem kvůli té 
rostlině?“ „To bych řekl! Zlobím se k smrti!“ 10„Tobě je líto té rostliny?“ řekl 
Hospodin. „Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes 
noc zašla. 11A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm 
žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od 
levice – a k tomu tolik zvířat!“

Jon á š  3

a2 Exod 34:6–7



micheáš

Slovo Hospodinovo, které dostal Micheáš Morešetský za vlády judských  
  králů Jotama, Achaze a Ezechiášea – to, co přijal ve vidění o Samaří 

a Jeruzalémě.

 2 Slyšte, všechny národy, 
   naslouchej, země i všichni v ní!
  Panovník Hospodin teď proti vám svědčí, 
   Panovník z chrámu své svatosti.

Hospodin přichází
 3 Hle – Hospodin opouští svůj příbytek, 
   už sestupuje, šlape po výšinách země!
 4 Hory se pod ním rozpouštějí, 
   rozvírají se rokliny, 
  podobají se vosku v ohni, 
   vodě stékající horským úbočím. 

 5 A to vše kvůli Jákobově vzpouře,
   kvůli hříchům domu Izraele.
  Co je Jákobova vzpoura?
   Kdo jiný než Samaří? 
  Co jsou obětní výšiny Judy? 
   Jeruzalém – kdo jiný?

 6 „Proto Samaří obrátím v kupu sutin,
   místo vhodné tak pro vinici.
  Její kameny svalím do údolí,
   obnažím její základy.
 7 Všechny její modly budou rozbity,
   všechny její výdělky ohněm spáleny, 
    všechny její sochy zpustoším.
  Co si vydělala na nevěstčích poplatcích,
   tím se znovu bude platit za nevěstky.“

Soud nad Judou
 8 Proto naříkám a běduji, 
   vysvlečen chodím, bosý.b

  Jako šakali musím výt 
   a kvílím jako pštrosi.
 9 Nezhojitelná rána Samaří
   totiž postihla i Judu.

a1 742–686 př. n. l. (2.Král 15:32–20:21); Jer 26:18  b8 srov. 2.Sam 15:30; Iza 20:3–4
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  Až k samé bráně zasáhla můj lid,
   až k Jeruzalému!

 10 Nemluvte o tom v Gatu,a 
   už ani neplakejte. 
  V Bet-ofře (v tom Domě prachu)
   se v prachu svíjejte. 
 11 Rozšafní obyvatelé Šafíru, 
   táhněte v hanbě a nahotě! 
  Obyvatelé Ceananu nevyjdou více,
   útulný Bet-ecel pláče; 
    oporu v něm už nemáte. 
 12 Obyvatelé Marotu jen trnou, 
   čekají, kdy přijde úleva; 
  Hospodin ale seslal pohromu
   k bráně Jeruzaléma.
 13 Do vozů zapřahejte rychle, 
   obyvatelé Lachiše! 
  Zde začal hřích Dcery sionské, 
   zde je zdroj vzpoury Izraele.
 14 S Morešet-gatem rozluč se,
   jako když otec dává věno nevěstě.
  V domech Achzibu, ach, zebe 
   zklamání králů Izraele! 
 15 Přivedu na vás dobyvatele, 
   obyvatelé Mareše!
  Urození z Izraele půjdou maršem
   do adulamské jeskyně.

 16 Ohol si hlavu ve smutku 
   nad svými hýčkanými syny. 
  Pořiď si lysinu jako sup – 
   odejdou ti do vyhnanství!

Běda hrabivcům 

2  Běda těm, kdo chystají špatnosti, 
   kdo osnují zlo i v posteli! 

  Už od svítání je páchají – 
   vždyť si to mohou dovolit.
 2 Zatouží po poli a už je zabírají,
   po domě a už ho mají. 
  Odírají muže i jejich rodiny,
   připravují je o dědictví.

3A proto tak praví Hospodin:

             „Hle, já na tu tlupu chystám pohromu –  
   teď už se nevykroutíte! 

M ic h e á š  1

a10 hebr. text v. 10–15 obsahuje četné slovní hříčky se jmény judských měst 
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  Přestanete chodit s hlavou nahoru – 
   ty časy budou zlé.
 4 V ten den o vás složí popěvek,
   zazpívají vám posměšný žalozpěv: 
              ‚To je náš konec – 
   můj lid přišel o svůj majetek! 
  Ach, on mi bere, co je mé, 
   naše pole dělí mezi proradné!‘“

 5 A tak vám už nikdo nevyměří podíl
   v Hospodinově shromáždění.

Falešní proroci
 6 „Neprorokovat!“ říkají proroci. 
                 „Takhle se přece neprorokuje; 
    taková hanba na nás nepřijde!“  
 7 To se má říkat, dome Jákobův: 
                 „Copak Hospodin ztratil trpělivost?
    Copak je tohle jeho dílo?“ 
  Nepřinesou snad má slova užitek 
   těm, kteří žijí poctivě? 

 8 Vy ale jako nepřítel 
   proti mému lidu stojíte.a

  Strháváte pláště těm,
   kdo žijí pokojně, 
  kdo bezelstně jdou kolem 
   a nejednají bojovně.
 9 Ženy v mém lidu vyháníte 
   z útulných domovů 
  a jejich děti navždy okrádáte 
   o moji nádheru.

 10 Seberte se a jděte – 
   zde odpočinek nenajdete! 
  Co se poskvrnilo, propadne zkáze, 
   zničeno to bude strašlivě. 

 11 Kdyby nějaký prolhaný podvodník
   přišel se slovy:
             „Víno a pivo, tak zní mé proroctví“ – 
   to by byl prorok pro tento lid!

Pastýř Izraele
 12 „Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe, 
   jistěže shromáždím zbytky Izraele.

M ic h e á š  2

a8 rekonstruované znění (MT: Včera se z mého lidu stali nepřátelé)
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  Umístím je pohromadě jak ovce v ohradě, 
   budou jako stádo na své pastvině – 
    veliká lidská změť. 
 13 Ten, který jim razí cestu, vyjde před nimi,
   a tak projdou branou a ven vyrazí. 
  Jejich Král půjde před nimi –
   v jejich čele bude Hospodin!“

Obvinění izraelských vůdců

3 Řekl jsem: 

             „Slyšte, vy přední v Jákobovi,
   vůdcové domu Izraele:
  Nemáte snad znát právo, 
   2vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo;
  vy, kdo stahujete lidi z kůže 
   a maso z kostí trháte;
 3 vy, kdo maso mého lidu hryžete,
   odíráte je z kůže a jejich kosti lámete;
  vy, kdo je porcujete jako do hrnce 
   a jako maso do kotle?“

 4 K Hospodinu pak budou volat,
   ale nevyslyší je.
  V ten čas před nimi skryje tvář,
   protože jednali tak zle.

 5 Toto praví Hospodin o prorocích, 
   kteří svádějí můj lid: 
             „Když dostanou dobře najíst,
   hlásají: ‚Blahobyt!‘ 
  Kdo je však nenakrmí, 
   proti tomu jdou do války.
 6 A proto na vás přijde noc – už žádná vidění;
   temno a žádné věštění.
  Slunce zapadne nad těmi proroky,
   den se nad nimi zatemní.
 7 Vidoucí budou zahanbeni, 
   věštci se zastydí,
  všichni si studem tváře zakryjí,
   protože jim Bůh neodpoví.“

 8 Já jsem však naplněn mocí, 
   Duchem Hospodinovým,
    spravedlností a smělostí,
  abych Jákobovi jeho vzpouru oznámil 
   a Izraeli jeho hřích.

M ic h e á š  2
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 9 Slyšte to, vy přední v domě Jákobově,
   vůdcové domu Izraele,
  vy, kdo pohrdáte právem
   a všechno rovné křivíte;
 10 vy, kdo budujete Sion krví
   a Jeruzalém příkořím:a

 11 Jeho vládci soudí za úplatky,
   jeho kněží učí za odměny,
    za peníze věští jeho proroci.
  Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: 
                „Copak vprostřed nás není Hospodin?
    Nepřijde na nás žádné neštěstí!“
 12 Nuže, právě kvůli vám
   bude Sion jak pole rozorán! 
  Z Jeruzaléma bude trosek hromada
   a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina!b

Na horu Hospodinovu

4  V posledních dnech se přihodí,
   že hora Hospodinova domu bude čnít

  nad horské vrcholy, 
   vysoko nad všechny výšiny.
  Pohrnou se k ní lidské zástupy, 

   2mnohé národy půjdou se slovy: 
             „Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, 
   k Bohu Jákobovu – do jeho domu! 
  Bude nás vyučovat cestám svým 
   a my budeme chodit jeho stezkami.“ 

  Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, 
   z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. 

 3 On bude soudit lidské zástupy, 
   napraví i daleké mocné národy. 
  Tehdy ze svých mečů ukují pluhy 
   a ze svých kopí srpy. 
  Národ proti národu nepozvedne meč,
   už nikdy se nebudou chystat do boje.c 

 4 Každý usedne ve stínu svého révoví,
   každý pod svůj fíkovník
  a nikdo už je nezděsí – 
   tak promluvila ústa Hospodina zástupů. 
 5 Všechny národy následují
   každý jméno svých bohů; 
  my však následujeme jméno Hospodina, 
   našeho Boha na věky věků!

M ic h e á š  4
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Příslib záchrany
 6 V onen den, praví Hospodin,
   posbírám kulhavé a zahnané shromáždím – 
    ty, jež jsem předtím ranil neštěstím.
 7 Kulhavou obdařím potomky,
   ze zahnané učiním mocný lid 
  a Hospodin bude kralovat nad nimi
   na hoře Sion od toho dne až navěky.
 8 Migdal-edere, ty Věži stáda,
   pahorku Dcery sionské,
  k tobě se navrátí dávná vláda,
   království Dcery jeruzalémské.

 9 Proč tedy teď tak běduješ?
   Což s tebou není Král?
  Copak zahynul tvůj Rádce,
   že máš bolesti jako rodička?
 10 Svíjej se, Dcero sionská,
   v bolestech jako rodička, 
  protože musíš odejít z města
   a budeš venku nocovat.
  Až do Babylonu musíš jít
   a tam dojdeš záchrany; 
  tam tě Hospodin vykoupí 
   z nepřátelského sevření.

 11 Teď se proti tobě sbírají
   mnohé národy se slovy: 
             „Jen ať je Sion znesvěcen! 
   Kochejme se tím pohledem!“
 12 Oni však netuší, 
   jak smýšlí Hospodin;
  nechápou jeho plán,
   že je sbírá jak snopy na svůj mlat.
 13 Vstaň a mlať, Dcero sionská,
   vždyť ti dám roh ze železa 
    a z bronzu kopyta!
  Rozdrtíš mnohé národy,
   zasvětíš Hospodinu jejich zisk 
    a Pánu vší země jejich bohatství.

 14 Teď se šikuj, Dcero šiků,
   vždyť jsme v obležení.
  Soudce Izraele budou bít
   holí do tváří!

M ic h e á š  4
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Vládce z Betléma

5    „Ty však, Betléme efratský,
   maličký mezi judskými knížaty,

  právě z tebe mi má vzejít
   ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,
  jehož původ je pradávný, 
   ode dnů věčnosti.“

 2 (Hospodin je tedy nechá napospas, 
   jen dokud neporodí rodička.a

  Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět
   a připojí se k synům Izraele.)

 3 On vstane a bude pást 
   v síle Hospodinově,
  ve jménu Hospodina, svého Boha,
   které je vznešené.
  Tehdy budou žít v bezpečí, 
   neboť on bude veliký 
    až po nejzazší zemské končiny.

 4 On bude naším pokojem.

  Až k nám do země vtrhnou Asyřané,
   až budou šlapat po našich palácích,
  sedm pastýřů proti nim postavíme, 
   osm vojevůdců rozených,
 5 aby Asýrii pásli mečem,
   Nimrodovu zemi mečem taseným!

  On nás vysvobodí,
   až k nám do země vtrhnou Asyřané,
    až budou šlapat po našich hranicích.

Vítězný pozůstatek
 6 Ti, kdo pozůstanou z Jákoba
   uprostřed mnohých národů,
  budou jak rosa od Hospodina,
   jak déšť padající na trávu,
  jenž ve smrtelníka nedoufá
   a nezávisí na člověku.
 7 Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany,
   uprostřed mnohých národů,
  budou jak lev mezi lesní zvěří,
   jak mladý lev mezi stády ovcí;
  drtí a trhá je, kudy jde,
   a nikdo mu je nevyrve.

M ic h e á š  5
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 8 Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli,
   všichni tví protivníci budou vymýceni!

 9 „Toho dne, praví Hospodin,
   vaše koně mezi vámi vymýtím 
    a vaše vozy zničím.
 10 Vymýtím města ve vaší zemi
   a zbořím všechny vaše pevnosti.
 11 Vymýtím kouzla z vaší ruky
   a nezbudou vám už žádní věštci.
 12 Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy,
   abyste se vlastnímu dílu klanět přestali.
 13 Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly
   a vaše města vyhladím.
 14 Vykonám pomstu s hněvem a zuřením 
   nad neposlušnými národy!“

Hospodinova žaloba

6  Slyšte, co praví Hospodin:     
         „Vstaň a veď žalobu před horami,

   ať pahorky slyší, co prohlásíš!

 2 Slyšte, hory, Hospodinovu při,
   slyšte, odvěké zemské základy! 
  Hospodin má žalobu na svůj lid,
   vznáší obvinění proti Izraeli:

 3 Lide můj, co jsem ti udělal?
   Čím jsem tě vyčerpal? 
    Odpověz mi!
 4 Vyvedl jsem tě z Egypta,
   vykoupil tě z domu otroctví
  a postavil jsem ti do čela 
   Mojžíše, Árona a Miriam.a

 5 Vzpomeň si, lide můj, 
   co chystal moábský král Balák
    a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův.b

  Vzpomeň si, co se stalo od Šitimu po Gilgal,c

   abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky.“

 6 Jak mám před Hospodina předstoupit,
   jak se poklonit před Bohem nejvyšším?
  Mám před něj přijít se zápaly,
   s jednoletými telaty?
 7 Má Hospodin zalíbení v tisíci beranech, 
   v nesčíslných řekách oleje?
  Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek,
   vlastního potomka za hřích duše své?

M ic h e á š  5
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 8 Oznámil ti, člověče, co je dobré 
   a co od tebe žádá Hospodin:
  Abys jednal spravedlivě,
   miloval milosrdenství
    a kráčel se svým Bohem v pokoře.

Hřích a trest
 9 Hlas Hospodinův volá na město
   (a tvé jméno ctít je moudré):
             „Ať to slyší ten váš kmen, 
   vy, shromáždění ve městě!a

 10 To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy
   a míry ošizené a mizerné?
 11 To mám uznávat nepoctivé váhy
   a falešná závaží v mošně?b

 12 Vaši boháči jsou násilníci
   a vaši občané mluví lež;
    hovoří zrádným jazykem!

 13 Právě proto jsem tě ranil trápením,
   abych tě zničil za tvůj hřích.
 14 Budeš jíst, ale nenasytíš se,
   bude ti kručet v břiše.
  Budeš tlačit, ale neporodíš,
   a co porodíš, to vydám meči.
 15 Zaseješ, ale nedočkáš se sklizně;
   vylisuješ olivy, ale nepomažeš se olejem;
    vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješ.

 16 Řídíte se Omriho pravidly 
   a všemi Achabovými způsoby;c

  následujete jejich rady,
   a proto vás vydám zpustošení.
  Výsměch čeká vaše občany – 
   budete tupeni, že jste můj lid!“

Zkažený lid

7  Běda mi! 
   Jsem jako sběrač po vinobraní,

    jak ten, kdo paběrkuje po sklizni – 
  nezůstal ani hrozen k ochutnání, 
   ani jeden vytoužený zralý fík!
 2 Zbožní ze země vyhynuli,
   jediný člověk není poctivý.
  Všichni číhají, jak by vraždili,
   každý svého bratra lapá do sítí.
 3 Obě ruce mají ke zlu šikovné;
   úředník i soudce berou úplatek,

M ic h e á š  7
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  mocný poroučí, co si zamane,
   a všichni kují pikle. 
 4 Nejlepší z nich je jako trní,
   poctivec horší než plot z bodláčí.
  Už přichází ten vyhlížený den –  
   den, kdy se s tebou zúčtuje!
    Teď přijde zmatek nad zmatek!

 5 Nespoléhejte na bližní,
   nevěřte ani příteli,
  chraň se svá ústa otevřít
   i před ženou, co máš v náručí!
 6 Syn pohrdá svým otcem,
   dcera se staví proti matce,
  snacha své tchyni vzdoruje  – 
   člověk má nepřátele ve vlastní rodině.

 7 Já ale Hospodina vyhlížím,
   čekám na Boha – on mě zachrání,
    můj Bůh mě vyslyší!

Mým světlem je Hospodin
 8 Nejásej, nepříteli, nade mnou –  
   i když jsem padl, povstanu!
  I když teď sedím vprostřed tmy,
   mým světlem je Hospodin.
 9 Proti Hospodinu hřešil jsem,
   a proto nesu jeho hněv,
  dokud se mého sporu neujme 
   a neobhájí mě.
  Vyvede mě znovu na světlo
   a spatřím jeho spravedlnost.
 10 Až to uvidí můj nepřítel,
   hanba ho přikryje – 
  toho, který mi říkával:
                „Kdepak je Hospodin, ten tvůj Bůh?“
  Na vlastní oči se podívám,
   až ho jak bláto na ulicích rozdupou!

 11 Bude to den obnovy tvých zdí,
   den, kdy se tvé meze rozšíří;
 12 den, kdy připutují až k vám
   z Asýrie i z měst Egypta,
  ze zemí od Egypta až po Eufrat,
   od moře k moři a od hor k horám.
 13 Země se však stane pustinou
   kvůli svým obyvatelům; 
    to bude ovoce jejich skutků.

M ic h e á š  7
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Kdo je jako ty?
 14 Svou holí pas svůj lid,
   stádo, jež je tvým dědictvím.
  Ať žijí sami v zarostlé krajině, 
   uprostřed země podobné zahradě.
  Ať se pasou v Bášanu i Gileádu
   jako za dávných dnů!

 15 „Jako tehdy, když jste opustili Egypt,
   ukážu vám své zázraky.“

 16 Ať se národy zastydí, až to uvidí,
   ať jsou zbaveni vší odvahy!
  Ať si ústa rukou přikryjí,
   ať jim ohluchnou uši!
 17 Ať lížou prach jako had,
   jako nějaký zeměplaz!
  Ať lezou s chvěním ze svých děr 
   k Hospodinu, našemu Bohu, s děsem,
    ať z tebe mají bázeň!

 18 Kdo je Bůh jako ty? 
   Kdo odpouští viny a hřích promíjí
    pozůstatku svého dědictví?
  Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, 
   neboť sis milosrdenství oblíbil.
 19 Znovu se nad námi slituješ,
   naše provinění pošlapeš,
    všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře!
 20 Projevíš svou věrnost Jákobovi,
   své milosrdenství Abrahamovi,
  jak jsi přísahal našim otcům 
   tehdy za starodávných dnů.a

M ic h e á š  7

a20 Gen 12:1–3; 13:14–17; 15:18–21; 17:3–8; 22:15–18; 26:3–4; 28:13–15
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nahum

O       
rtel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše.

Žárlivý mstitel
 2 Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin,
   Hospodin se mstí, a to zuřivě!
  Hospodin se mstí na protivnících svých,
   ke svým nepřátelům chová hněv.
 3 Hospodin je trpělivý, však velmi mocný – 
   neopomíjí trest!a

  Jeho cesta vede bouří a vichřicí,
   mraky jsou prach od jeho kroků.
 4 Okřikne moře, a to se vysuší,
   vysuší i každou řeku.
  Bášan i Karmel pak uvadají,
   vadne i kvítí Libanonu.
 5 Hory se před ním chvějí,
   rozpadají se pahorky.
  Před jeho tváří se zmítá země,
   svět i všichni, kdo bydlí v něm.
 6 Kdo obstojí před jeho hněvem?
   Kdo snese žár jeho zuření?
  Jak plamen šlehá jeho vztek, 
   skály se před ním drolí na kusy!

 7 Hospodin je dobrý,
   útočištěm je v den soužení,
    zná se k těm, kdo v něj doufají.
 8 S Ninive ale skoncuje 
   v nezadržitelné záplavě;
    své nepřátele do tmy zažene!

 9 Co si to o Hospodinu myslíte?
   On udělá rázný konec,
    protivník už se nezvedne!
 10 Budou zapleteni v trní,
   svým vínem budou zpití,
    zhltnuti budou jak suché plevy.
 11 Z tebe, Ninive, vyšel ten,
   jenž o Hospodinu smýšlí zle
    a spřádá plány zločinné! 

a3 Exod 34:6–7
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12Tak praví Hospodin:

             „I když mají klid a jsou tak početní,
   přece vymizí, až budou skoseni.
  I když jsem tě, Judo, pokořil,
   nepokořím tě nikdy víc.
 13 Jeho jho na tobě teď rozlomím
   a roztrhnu tvé okovy.“

 14 O tobě, Ninive, pak velí Hospodin:
                 „Tvé jméno neponesou žádní potomci!
  Z chrámu tvých bohů vyhladím
   tesané modly i odlitky.
  Chystám ti hrob. Jsi hanebný!“

Je rozhodnuto

2  Hle, už jsou vidět na horách 
   nohy posla dobrých zpráv – 

    přichází pokoj zvěstovat.a

  Své svátky teď, Judo, svěť
   a naplň sliby své.
  Už tě nenapadne ten zločinec – 
   je bezezbytku vyhlazen!

 2 Už na tebe, Ninive, táhne ničitel.
   Jen tu svou pevnost střež, 
    na cestu pozor dej,
  opásej se na bedrech,
   všechnu svou sílu posbírej!
 3 Hospodin Jákobovi hrdost navrací,
   hrdost, jež Izraeli náleží,
  ačkoli jej plenitelé plenili 
   a jeho ratolesti zlámali.

 4 Rudé jsou štíty jeho hrdinů,
   bojovníci v šatu z šarlatu.
  Vozy se blýskají ocelí
   v den, kdy jsou k boji hotoví,
    kdy se les kopí zavlní.
 5 Vozy se zběsile ženou v ulicích,
   řítí se přes náměstí,
  podobají se pochodním,
   jako blesky se míhají.

 6 Ninive svolává své chrabré vojáky,
   ti se však cestou potácí, 
  a když přispěchají na hradby, 
   kolem nich už je obléhací štít. 

N a h u m  2

a1 Iza 52:7
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 7 Říční stavidla se protrhla!
   Palác se rozpadá!
 8 Je rozhodnuto! Město obnaženo,
   do vyhnanství je odvlečou.
  Jeho otrokyně jak holubice pláčou,
   bijí se do prsou.

 9 Ninive bývalo svěžím jezerem,
   teď ale všichni utíkají pryč.
             „Stůjte přece! Zastavte se!“
   A nikdo se neotočí.
 10 Berte stříbro, berte zlato!
   Ta nepřeberná zásoba!
    Poklady v celých hromadách!
 11 Zkáza! Zhouba! Záhuba!
   Odvaha je ta tam, třesou se kolena.
  Úzkost svírá všechna břicha,
   bledá je každá tvář!

 12 Kde je teď to doupě lví?
   Kde se jejich mladí krmili?
  Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty,
   aniž je kdo mohl vyplašit?
 13 Lev trhal hojnou kořist lvíčatům
   a pro své lvice rdousil.
  Pelech měl plný úlovků,
   v doupěti samou kořist.

 14 „Hle, já jsem proti tobě!“ 
   praví Hospodin zástupů. 
              „Tvé vozy spálím v oblacích kouře, 
   tvá lvíčata spolkne meč. 
  Vezmu ti kořist z celé země, 
   hlas tvých poslů už se neozve!“

Běda Ninive

3  Běda tomu městu vraždění!
   Je plné lží a loupeží

    a nepřestává plenit.
 2 Už sviští bič! 
   Kola rachotí!
    Koně se dali v trysk! 
     Vozy lomozí!
 3 Jízda útočí! 
   Mečů blýskání!
    Kopí třpyt! 
  Kolik jen padlých,
   mrtvol hromady! 

N a h u m  2
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  Všude bezpočtu mrtvých,
   až přes ně lidé padají!
 4 To vše proto, že tolik smilnila
   ta smilnice tak vábivá,
  mistryně kouzel, která kupčila 
   s národy skrze smilstva svá
    a s pokoleními skrze svá kouzla.

 5 „Hle, já jsem proti tobě!“ 
   praví Hospodin zástupů.
              „Vyhrnu ti sukni nad hlavu;
   ukážu národům tvou nahotu
    a královstvím tvou ostudu.
 6 Nakydám na tebe ohavnosti
   a veřejně tě potupím, 
    vystavím tě na odiv!
 7 Kdo tě uvidí, uteče od tebe
   a řekne: ‚Zničeno je Ninive; 
    copak ho někdo lituje?‘
  Kde bych ti tedy našel
   nějaké těšitele?“

 8 Copak jsi lepší, než byly Thébya

   mezi nilskými rameny, 
    obklopené vodami? 
  Řeka jim byla opevněním 
   a vodu měly za hradby. 
 9 Mocný Habeš, Egypt bez hranic,
   Put i Libye mezi jejich spojenci.
 10 I Thébané však byli vyhnáni, 
   museli jít do zajetí.
  Jejich děti byly rozráženy 
   na každém nároží.
  O jejich přední muže losovali,
   všichni jejich velmoži dostali řetězy.

 11 Tak i ty budeš jako opilec,
   úplně bez sebe.
  I ty se budeš potácet
   a hledat skrýš před nepřítelem.
 12 Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkoví – 
   stačí se do nich opřít,
  a zralé fíky padají 
   do úst tomu, kdo je sní!
 13 Jen se podívej na své vojáky – 
   jsou jako ženy!
  Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, 
   oheň pohltil tvé závory.

N a h u m  3

a8 Jer 46:25–26; Eze 30:14–16
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 14 Čerpej si vodu pro čas obležení,
   své pevnosti si opevni!
  Šlapej hlínu, mačkej jíl, 
   chop se formy na cihly!
 15 Stejně tě tam ale zhltnou plameny 
   a meč tě vyhladí;
    zhltne tě jako kobylky!

  Zkus se rozmnožit jako kobylky,
   rozmnož se jako žravý hmyz!
 16 I kdyby tvých kupců bylo sebevíc,
   ještě víc než hvězd na nebi,
    jak kobylky se vylíhnou a uletí.
 17 Tví dvořané jsou jak žravý hmyz,
   tví úředníci se hemží v rojích.
  V chladný den usedají na zídky,
   pak ale vyjde slunce a zas uletí 
    a nikdo neví, kam se poděli.

 18 Asyrský králi, tví pastýři usnuli,
   tví hodnostáři ulehli!
  Po horách rozptýlen je tvůj lid
   a není, kdo by je shromáždil.
 19 Není léku na tvé zranění,
   tvá rána už se nezhojí.
  Všichni, kdo o tobě uslyší,
   zatleskají samou radostí.
  Vždyť koho se nedotklo
   tvé ustavičné zlo?

N a h u m  3



abakuk

O       
rtel, který ve vidění přijal prorok Abakuk.

Jak dlouho ještě?
 2 Jak dlouho mám, Hospodine, volat,
   a ty neslyšíš?
  Křičím k tobě: „Násilí!“
   a ty nezachráníš?
 3 Proč mě necháváš vidět neštěstí?
   Proč bezpráví jen přihlížíš?
  Přede mnou jen zkáza a násilí,
   rostou hádky a rozpory.
 4 Zákon se zdá být bezmocný
   a právo nelze prosadit.
  Spravedlivý obklíčen je ničemy,
   a tak se právo převrací.

Já konám
 5 „Jen se rozhlédněte po národech,
   užasněte a divte se!
  Já konám dílo ve vašich dnech,
   o kterém neuvěříte, 
    i kdyby vám to někdo vyprávěl.

 6 Hle – probouzím Babyloňany,
   národ krutý a prchlivý,
  který se rozejde širou zemí,
   aby obsadil území, jež jim nepatří.
 7 Jsou strašliví a úděsní,
   právo a čest sami si určují.
 8 Jejich koně jsou rychlejší než leopard,
   divočejší než vlci zvečera.
  Jejich jízda uhání střemhlav,
   jejich jezdci se ženou zdaleka,
    letí jak orel, jako když kořist napadá.

 9 Každý přichází páchat násilí,
   kupředu míří každý z nich, 
    zajatců jak písku sbírají.
 10 Králům se jen vysmívají,
   k smíchu jsou jim vladaři.
  Každé pevnosti se smějí,
   navrší násep a dobudou ji.
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 11 Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč – 
   kdo má svou sílu za boha, se provinil!“

Jak můžeš přihlížet?
 12 Copak tu nejsi, Hospodine, od věků?
   Ty neumíráš,a svatý Bože můj. 
  Ty jsi jim, Hospodine, svěřil soud, 
   poslal jsi je, Skálo má, zjednat nápravu.
 13 Ty máš však čisté oči, 
   nemůžeš přihlížet trápení 
    a dívat se na neštěstí.
  Proč tedy snášíš proradníky?
   Proč mlčíš, když darebák 
    požírá spravedlivějšího, než je sám?

 14 Učinil jsi lidi jak ryby v moři,
   jak drobnou havěť bez vůdce?
 15 Nepřátelé ale všechny loví udicí,
   tahají čeřenem, chytají do sítí.
  Proto se radují a jásají,
   16proto své síti obětují
    a svému čeřeni pálí oběti. 
  Vždyť si díky nim užívají do sytosti
   ty nejvydatnější pokrmy.
 17 To budou pořád vyprazdňovat svou síť 
   a bez lítosti vraždit národy?

2  Budu držet svoji stráž,
   na baště budu stát a sledovat,

  abych poznal, jak ke mně promluví
   a jak odpoví na mé výčitky.b

Spravedlivý bude žít
2A Hospodin mi odpověděl:

             „Zapiš to vidění zřetelně na tabulky,
   aby je čtenář mohl snadno číst.
 3 To vidění ukazuje k době určené, 
   svědčí o konci a neklame.
  Vyčkávej na něj, bude-li otálet;
   přijde totiž jistě a neopozdí se.

 4 Hle – kdo je nadutý, 
   nemá poctivou duši.
  Spravedlivý však bude žít
   díky své věrnosti.c

A b a k u k  1

a12 podle písařské tradice (MT: My neumíráme)  b1 podle Syr (MT: jak odpovím na 
své obvinění)  c4 srov. Eze 18:9
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 5 Zrádné je totiž bohatství;a

   nadutec nemá chvíli klid. 
  Otevírá chřtán jako záhrobí,
   jako smrt nemůže se nasytit,
  i kdyby uchvátil všechny národy
   a všechny lidi si přivlastnil.“

Pětkrát běda
6Copak o něm ti všichni nesloží posměšná přísloví a popěvky? Zano-

tují si:

  Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! 
   Jak dlouho bude bohatnout tím, co zabavil?
 7 Znenadání povstanou tvoji dlužníci,
   ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí
    a staneš se jejich kořistí!
 8 Protože jsi plenil mnohé národy,
   ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení – 
  za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi
   i město se všemi obyvateli.

 9 Běda tomu, kdo chtivě shání
   pro svůj dům mrzký zisk,
  aby si na výšině hnízdo postavil,
   unikl z dosahu všech neštěstí!
 10 Vlastnímu domu jsi hanbu připravil,
   když jsi kosil mnohé národy – 
    vlastním životem za to zaplatíš.
 11 Vždyť bude křičet i kamení ze zdi
   a trámy ze střechy se přidají.

 12 Běda tomu, kdo staví město na krvi,
   kdo zakládá obec příkořím!b

 13 Copak Hospodin zástupů neurčil, 
   že dřina národů přijde do ohně,
    že se namáhají zbytečně?c

 14 Celou zemi totiž naplní
   poznání slávy Hospodinovy,
    tak jako vody naplňují moře.d

 15 Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu,
   kdo jej opíjí z číše svého hněvu,
    aby se díval na jeho nahotu!
 16 Ne slávou, ale hanbou budeš opilý.
   Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný!
  Blíží se k tobě kalich z pravice Hospodinovy;
   ne slávou, ale zvratky budeš pokrytý. 

A b a k u k  2

a5 podle Kum (MT: víno)  b12 Mich 3:10  c13 Jer 51:58  d14 Iza 6:3; 11:9
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 17 Tvé násilí na Libanonu tě zavalí,
   tvé vybíjení zvířat tě bude děsit –  
  za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi
   i město se všemi obyvateli.

 18 Na co je modla, kterou někdo vytesal,
   odlitá socha, jež vyučuje klam?
  Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil,
   dělá si bůžky, kteří mluvit neumí.
 19 Běda tomu, kdo říká dřevu: „Vstávej!“
   kdo prosí němý kámen: „Probuď se!“
  Může ta věc být jeho učitel?
   Hle, je to obloženo zlatem a stříbrem,
    ducha v tom ale nenajdeš.

 20 Hospodin je ale ve svém svatém chrámě – 
   ať před ním zmlkne celá zem!

Abakukova modlitba

3 Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků.

 2 Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst,
   před tvým dílem stojím s úžasem.a

  Oživ je, Hospodine, znovu po letech,
   po všech těch letech je znovu zjev,
    na slitování se v té vřavě rozpomeň!

 3 Z Temanu přichází Bůh,
   Svatý přichází z hory Paranu.b  sélac

  Jeho sláva halí nebesa,
   země je plná jeho chval.
 4 Jeho jas je jako svítání,
   z jeho ruky září paprsky – 
    tam je zdroj jeho sil.
 5 Před jeho tváří jde Rána morová, 
   v patách mu kráčí Nákaza!
 6 Zastavil se a měří zem;
   národy se chvějí pod jeho pohledem.
  Odvěká pohoří se drolí na kusy,
   věčná návrší se sklánějí – 
    jemu patří stezky věčnosti!
 7 Kúšanské stany vidím v bolestech,
   plachty Midiánu třesou se.

 8 To se, Hospodine, zlobíš na řeky?
   To míří na řeky tvé zuření?

A b a k u k  2

a2 Abk 1:5  b3 Deut 33:2  c3 patrně hudební termín dnes nejasného významu; 
zřejmě: pomlka, mezihra
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  To ses tak proti moři rozlítil,
   že jsi na svých ořích vyrazil
    a na svých vozech vítězných?
 9 Třímáš svůj obnažený luk,
   tvé oštěpy složily bojovou přísahu.  séla
  Rozdělil jsi zemi řekami,
   10hory tě zahlédly a už se svíjejí.
  Už se valí vodní přívaly,
   z hlubiny je slyšet hučení,
    do výšky se vlny vzdouvají.
 11 Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí,
   před září tvých šípů utekly,
    před blýskáním tvého kopí.

 12 Ve svém rozhořčení kráčíš zemí,
   ve svém hněvu šlapeš národy.
 13 Vyšel jsi zachránit svůj lid,
   svého pomazaného zachránit.
  Vůdce zlého domu jsi rozdrtil,
   obnažil jsi jej od hlavy až po paty.  séla
 14 Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy,
   když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit,
  když už se těšili, jak pohltí 
   ubožáky ve skrýších. 
 15 Se svými oři cváláš po moři, 
   až se mocné vody vzdouvaly.

 16 Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, 
   od toho zvuku se mi třesou rty.
  Jako by mi kostižer vlezl do kostí
   a nohy pode mnou poklesly.
  Budu však čekat na den soužení, 
   jež stihne lid, který na nás útočí.

 17 I kdyby nerozkvetl fíkovník 
   a hrozny na vinicích nebyly,
  i kdyby zklamala plodnost olivy
   a pole nedala co jíst,
  i kdyby zmizely ovce z ohrady
   a dobytek zmizel ze stájí, 
 18 já se však v Hospodinu budu veselit,
   budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.
 19 Mou silou je můj Pán, Hospodin,
   on dává mým nohám hbitost laní, 
    vodí mě na mé výšiny.a

Pro předního zpěváka, na strunné nástroje.

A b a k u k  3

a19 2.Sam 22:34; Žalm 18:34



sofoniáš

Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn Kušiho, syna Gedaliášova,  
  syna Amariášova, syna Ezechiášova, za vlády judského krále Jošiáše, 

syna Amonova.a

Přichází Hospodinův den
 2 „Smetu z povrchu země dočista všechno, 
   praví Hospodin.
 3 Smetu lidi i dobytek,
   smetu nebeské ptáky i mořské ryby – 
    všechna pohoršení spolu s ničemy!
  Vyhladím z povrchu země samo lidstvo,
   praví Hospodin.

 4 Vztáhnu ruku i na Judu 
   a na všechny obyvatele Jeruzaléma. 
  Na tomto místě vyhladím
   zbytky uctívání  Baala, 
  každou připomínku na kněží,
   kteří obětovali modlám – 
 5 ty, kdo se na střechách
   klanějí nebeskému zástupu;b

  ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu,
   zároveň však i tomu jejich Molochu;c

 6 ty, kdo se od Hospodina odvracejí,
   kdo Hospodina nehledají
    a kdo se po něm neptají.“

 7 Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem,
   neboť je blízko Hospodinův den!
  Hospodin oběť připravil
   a pozvané už posvětil.

 8 „V den té Hospodinovy oběti
   zúčtuji s knížaty a princi
  i se všemi, kdo se oblékají 
   rouchy z ciziny.
 9 V ten den zúčtuji 
   s každým, kdo přeskakuje práhd 
  a kdo plní chrám svého Pána 
   násilím a lstí.

a1 640–609 př. n. l. (2.Král 22:1–23:30; 2.Let 34–35)  b5 Deut 4:19; 17:2–7; Jer 44:19  
c5 božstvo Amonců a dalších Semitů, jemuž se pálily lidské oběti (Lev 18:21; 20:2–5; 
1.Král 11:5–7; 2.Král 23:10)  d9 1.Sam 5:5
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 10 V ten den, praví Hospodin, 
   zazní od Rybné brány křik,
  od Nového města kvílení
   a hlučný třeskot od Výšin.
 11 Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině!
   Celý dav kramářů bude zahuben,
    vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze! 

 12 V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami
   a zúčtuji s těmi, kdo si hoví jak víno v sedlině,
  s těmi, kdo si v duchu říkají:
                 ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.‘
 13 Jejich bohatství se stane kořistí,
   jejich domy budou zbořeny.
  Stavějí si domy, už je však nezabydlí,
   sázejí vinohrady, neokusí však víno z nich.“

 14 Blízko je ten veliký Hospodinův den,
   blízko je a rychle blíží se!
  Slyš! To je Hospodinův den,
   hrdina zoufale volá do boje!
 15 Ten den bude den zuření,
   den úzkosti a sevření,
  den zkázy a pohromy,
   den chmury a temnoty,
    den mračna a setmění,
 16 den troubení na roh beraní
   proti městům s hradbami
    a s vysokými baštami.

 17 „Tehdy sevřu lidi úzkostí, 
   aby jak slepci tápali,
    protože proti Hospodinu hřešili.
  Krev se z nich vyřine jako hlína
   a vnitřnosti jak lejna!“

 18 Jejich stříbro a zlato je nezachrání
   v den Hospodinova zuření,a

  až plamen jeho horlení
   pohltí celou zemi.
  Ano, skoncuje, a to rychle, 
   se všemi obyvateli země!

Výzva k pokání

2  Sesbírejte se, jen se seberte,
   vy nestydatý národe, 

 2 dříve než přijde rozsudek
   a dnešek jak plevy odvane;

S of on i á š  2

a18 Eze 7:19
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  dříve než na vás dopadne
   žár Hospodinova hněvu;
  dříve než na vás dopadne
   den Hospodinova hněvu!
 3 Hledejte Hospodina, všichni pokorní země,
   kteří se jeho právem řídíte.
  Spravedlnost hledejte, 
   hledejte pokoru – 
  snad se skryjete 
   v den Hospodinova hněvu.

Soud nad národy
 4 Gaza opuštěna bude,
   Aškelon zpustne,
  Ašdod bude vyhnán v poledne,
   Ekron vykořeněn.
 5 Běda, obyvatelé Přímoří,
   národe Kréťanů;
  slovo Hospodinovo na vás míří,
   Kanaáne, země Filištínů:
                    „Do posledního vás zahladím!“
 6 Přímoří se stane pastvinou
   s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou.
 7 Připadne pozůstalým z Judova domu,
   kteří tam najdou pastvu.
  Večer pak ulehnou v domech Aškelonu – 
   Hospodin změní jejich osud!

 8 „Slyšel jsem Moábovy nadávky
   i urážky synů Amonových,
  kterými častují můj lid
   a roztahují se na jeho území.
 9 Proto, jakože jsem živ, 
   praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele,
  Moáb dopadne jako Sodoma, 
   Amonovi synové jako Gomora:
  hájemství kopřiv a solných jam, 
   věčná pustina! 
  Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, 
   zbytek mého národa se zmocní jejich země.“

 10 To vše kvůli jejich pýše,
   kvůli urážkám a povyšování se
    nad lid Hospodina zástupů.
 11 Hospodin pro ně bude strašlivý,
   až vysílí všechny bohy na zemi; 
  pak se mu pokloní i vzdálené národy,
   každý ze svého území.

S of on i á š  2
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 12 „I vás, Habešané, 
   probodne můj meč!“

 13 Napřáhne ruku i na sever:
   zničí Asýrii, zpustoší Ninive,
    že bude podobné poušti vyprahlé.
 14 Stáda pak budou léhat v něm,
   všemožná zvěř v celých zástupech.
  Pelikán a výr budou hnízdit na sloupech,
   z oken se ozve jejich zpěv.
  Na prahu jen hromady sutin,
   cedrové trámy strženy.
 15 To je to město hýření – 
   hovělo si v bezpečí a namlouvalo si: 
                    „Já, jen já, a nikdo víc!“
  Jak je zpustošeno, jen zvěř tu peleší!
   Každý kolemjdoucí nad ním zasyčí 
    a pěstí zahrozí.

Soud nad Jeruzalémem

3  Běda tomu zatvrzelému městu 
   plnému špíny a útisku!

 2 Nikoho neposlouchá, 
   nedá se poučit;
  nedoufá v Hospodina,
   ke svému Bohu se nechce přiblížit.

 3 Jeho velmoži jsou řvoucí lvi,
   jeho soudci jak vlci večerní,
  po kterých ráno zbývají 
   jen ohryzané kosti.
 4 Jeho proroci jsou dobrodruzi,
   lidé prosáklí zradou.
  Jeho kněží znesvěcují svatyni,
   když znásilňují Zákon.
 5 Hospodin je v tom městě spravedlivý,
   nekoná žádné zlo.
  Ráno co ráno, denně bez ustání 
   vynáší na světlo svůj soud;
    zlosyn však neví, co je stud!

 6 „Vyhladil jsem národy,
   že jejich bašty zpustly.
  Jejich ulice jsem zničil,
   že tudy nikdo nechodí.
  Z jejich měst zůstaly rozvaliny,
   z jejich obyvatel nezbyl jediný.

S of on i á š  3
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 7 Myslel jsem si: ‚Teď mě snad budeš ctít,
   teď se snad necháš poučit!‘
  Jejich domov by pak nebyl zničen,
   nedopadl by na ně žádný trest.
  Oni však o to horlivěji
   páchají hanebnost při všem, co dělají.

 8 Proto mě čekejte, praví Hospodin,
   v den, kdy povstanu, abych svědčil!a

  Toto je můj soud: Posbírám národy, 
   shromáždím království
  a vyliji na ně svou prchlivost,
   všechnu svou rozpálenou zlost.
  Ano! Žár mé žárlivosti 
   pohltí celou zemi!“

Příslib spásy
 9 „Tehdy dám národům čisté rty,
   aby všichni vzývali jméno Hospodin
    a společně mu sloužili.
 10 Ti, kdo mě uctívají za habešskými řekami,
   můj rozptýlený lid,
    ti mi přinesou mé oběti.

 11 V ten den už se nebudete muset stydět
   za všechny své vzpoury proti mně.
  Tehdy z vašeho středu odstraním 
   ty vaše pyšné chvastouny.
  Už nikdy nebudete namyšlení 
   na hoře mé svatosti.
 12 Ponechám ve vašem středu 
   pokorný a ponížený lid – 
  ty, kteří v Hospodinově jménu 
   nacházejí své bezpečí.
 13 Pozůstatek Izraele už nebude jednat zle,
   nebudou mluvit lež,
    lstivý jazyk se u nich nenajde.
  Budou se pást a odpočívat v bezpečí
   a nikdo už je nezděsí.“b

 14 Jásej, Dcero sionská! 
   Prozpěvuj, Izraeli!
  Raduj a vesel se celým srdcem,
   Dcero jeruzalémská!
 15 Hospodin zrušil tvůj rozsudek 
   a nepřítele odvrátil.
  Hospodin, Král Izraele, je vprostřed tebe – 
   neboj se už žádné pohromy!

S of on i á š  3

a8 podle LXX, Syr (MT: povstanu ke kořisti)  b13 Lev 26:6; Jer 30:10; 46:27; Eze 34:28; 
Mich 4:4
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 16 V ten den řeknou Jeruzalému:
                „Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce!
 17 Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – 
   hrdina, jenž tě zachrání.
  Šťastně se bude z tebe veselit,
   až tě svou láskou obnoví;a

  zajásá nad tebou samou radostí
   18jako v den slavnosti.“b

             „Odstraním z tebe neštěstí, 
   abys už nenesl břímě potupy.c

 19 Hle – v ten čas skoncuji 
   se všemi, kdo tě trápili!
  Zachráním ale kulhavou 
   a zahnanou zpět přivedu.
  Způsobím jim čest a slávu 
   v každé zemi, kde nesli pohanu.
 20 V ten čas vás znovu přivedu,
   v ten čas vás shromáždím.
  Ano, dám vám čest a slávu
   mezi všemi národy na zemi,
  až změním váš osud před vašimi zraky,
   praví Hospodin.“

S of on i á š  3

a17 podle LXX (MT: ve své lásce zmlkne)  b18 podle LXX (MT: samou radostí. Ztrá-
pené kvůli slavnosti)  c18 rekonstruované znění, srov. LXX (MT nesrozumitelný)



ageus

Můj chrám je v troskách 

Ve druhém roce vlády krále Dareia,a prvního dne šestého měsíce,b přišlo  
  skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zeru-

bábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu:c

2„Tak praví Hospodin zástupů – Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; 
není čas budovat Hospodinův chrám.‘“ 

3Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: 4„Podle vás je tedy 
čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je 
v troskách? 

5Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. 6Sejete 
mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, 
a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. 

7Tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! 8Vypravte se 
do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. Já pak v něm najdu zalíbení, a tak 
se oslavím, praví Hospodin. 9Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co při-
vezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj 
chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. 10Proto nad vámi 
nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. 11Přivolal jsem sucho na 
tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, 
a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete.“

12Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen 
zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova pro-
roka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní 
před Hospodinem. 

13Ageus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství: „Já 
jsem s vámi, praví Hospodin.“ 

14Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, 
syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho 
zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, 
svého Boha. 15Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce.d 

Budoucí sláva

2 Ve druhém roce vlády krále Dareia, 1jednadvacátého dne sedmého 
měsíce,e přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: 2„Promluv k jud-

skému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, k veleknězi Jošuovi, 
synu Jocadakovu, i ke zbývajícímu lidu: 3Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo 
viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám 
jako nic?

4Nuže vzchop se, Zerubábeli! praví Hospodin. Vzchop se, veleknězi Jo-
šuo, synu Jocadakův! Vzchop se, všechen lide této země, praví Hospodin, 

a1 perský král Dareios I. (521–486 př. n. l.)  b1 29. srpna 520 př. n. l.  c1 Ezd 5:1–2  
d15 21. září 520 př. n. l.  e1 17. října 520 př. n. l. – sedmý den Slavnosti stánků (Deut 
16:13–15), zároveň 440. výročí zasvěcení Šalomounova chrámu (1.Král 8)
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a dejte se do práce. Vždyť já jsem s vámi, praví Hospodin zástupů. 5To je 
slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta.a Můj Duch zůstává 
vprostřed vás. Nebojte se!

6Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem 
i zemí, mořem i souší. 7Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými po-
klady, a já tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. 8Mé 
je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů. 9Sláva tohoto nového 
chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto 
místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů.“

Ode dneška požehnám
10Čtyřiadvacátého dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vládyb 

dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: 11„Tak praví Hospodin zástupů 
– Zeptej se kněží na zákon: 12Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvě-
cené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo jakého-
koli jídla, posvětí se to?“ 

„Ne,“ odpověděli kněží.c

13„A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou,“ 
pokračoval Ageus, „poskvrní se to?“

„Ano, poskvrní,“ odpověděli kněží.d

14Na to Ageus řekl: „Stejné je to v mých očích s tímto lidem a s tímto ná-
rodem, praví Hospodin. Stejné je to se vším, co dělají a co tu obětují – je 
to nečisté! 

15Všímejte si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtím, než se v Hos-
podinově chrámu začal pokládat kámen na kámen? 16Kdo tehdy přišel 
k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi 
pro padesát měr, našel tam jen dvacet. 17Všechno, na čem jste pracovali, 
jsem bil plísní, snětí a kroupami, a přesto jste na mě nedbali, praví Hos-
podin.e 

18Všímejte si, jak bude ode dneška dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne 
devátého měsíce – ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. 
Všímejte si: 19Je už v obilnici zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva 
ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám.“

Slovo pro Zerubábela
20Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce  f dostal Ageus podruhé slovo Hos-

podinovo: 21„Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Otřesu nebem 
i zemí. 22Převrhnu královské trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu 
vozy i s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí.

23V ten den, praví Hospodin zástupů, tě vezmu, můj služebníku Zerubá-
beli, synu Šealtielův, praví Hospodin, a učiním tě svým pečetním prste-
nem, protože tebe jsem si vyvolil, praví Hospodin zástupů.“

A g e us  2

a5 Exod 29:45–46; 33:14  b10 18. prosince 520 př. n. l.  c12 srov. Lev 6:20  
d13 srov. Num 5:2–3; 19:11–16  e17 Amos 4:9  f20 viz v. 10



zachariáš

Vraťte se ke mně

V osmém měsíci druhého rokua Dareiovyb vlády dostal prorok Zachariáš,  
  syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo:

2„Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. 3Proto řekni lidu: Tak 
praví Hospodin zástupů – Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já 
se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. 4Nebuďte jako vaši otcové, ke 
kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od 
svých zlých cest, od svého zlého jednání!‘ Vy jste ale neposlouchali, vůbec 
jste si jich nevšímali, praví Hospodin.c 

5Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci – žijí snad navěky? 6Ale má slova 
a mé výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše 
otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl 
s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.‘“

Koně v myrtoví
7Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve dru-

hém roce Dareiovy vlády d dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna 
Idova, slovo Hospodinovo. 

8V noci jsem měl vidění – hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi 
myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí.

9„Co to znamená, pane?“ zeptal jsem se.
„Ukážu ti, co to znamená,“ odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil.
10„To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemí,“ řekl onen muž 

stojící v myrtoví.
11Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: „Prošli jsme 

zemí a hle – celá zem žije v klidu a pokoji.“
12Nato Hospodinův anděl zvolal: „Hospodine zástupů, kdy už se ko-

nečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť už se na ně hně-
váš sedmdesát let!“ 13A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl 
laskavými slovy plnými útěchy. 

14Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: „Volej – Tak praví Hospodin zá-
stupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí 15a hrozně se hněvám 
na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí 
ještě zhoršili. 16A proto tak praví Hospodin: Vrátím se k Jeruzalému s milo-
srdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zá-
stupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém.

17Volej dál – Tak praví Hospodin zástupů: Má města budou znovu přeté-
kat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém.“

Rohy a kováři

2 Zvedl jsem oči a hle – uviděl jsem čtyři rohy.    
2„Co to znamená?“ zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou.

a1 říjen/listopad 520 př. n. l.  b1 perský král Dareios I. (521–486 př. n. l.)  
c4 2.Král 17:13; Jer 18:11–12; 25:3–7; 35:15  d7 15. února 519 př. n. l.
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„To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém,“ odpověděl mi.
3Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře. 
4„Co jdou dělat?“ ptal jsem se.
Odpověděl mi: „Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl 

zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, 
které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit.“

Muž s měřicí šňůrou
5Zvedl jsem oči a hle – muž s měřicí šňůrou v ruce. 
6„Kam jdeš?“ zeptal jsem se.
„Změřit Jeruzalém,“ odpověděl mi. „Zjistit, jak je široký a dlouhý.“
7Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl 8se 

slovy: „Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a do-
bytka, že se stane městem bez hradeb. 9Já sám, praví Hospodin, budu 
ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.‘“

10„Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás roz-
šířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. 11Pojď, Sione! Zachraň se, 
kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!“ 

12Neboť tak praví Hospodin zástupů, který mě pro svou slávu poslal k ná-
rodům, které vás plenily: „Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka. 
13Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků.“ Tehdy po-
znáte, že mě poslal Hospodin zástupů.

14„Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle – už přicházím, abych bydlel mezi 
vámi, praví Hospodin. 15V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu 
a budou mým lidem a já budu bydlet mezi vámi.“ Tehdy poznáš, že mě 
k tobě poslal Hospodin zástupů. 16Hospodin se ujme Judy jako svého dědic-
tví ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. 17Zmlkněte před Hospodinem, 
všichni lidé – vždyť už se probouzí, už vychází ze svého svatého příbytku!

Očištění velekněze

3 Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým an-
dělem; po pravici mu stál satan,a aby ho obviňoval. 2Hospodin však 

satanovi řekl: „Ztrestej tě Hospodin, satane! Ztrestej tě Hospodin, který 
vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?“b

3Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. 4Vtom znovu 
zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: „Svlékněte mu ty špinavé 
šaty!“ 

Pak řekl Jošuovi: „Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní 
roucho.“ 

5Řekl jsem: „Vsaďte mu na hlavu čistý turban!“c Vsadili mu tedy na hlavu 
čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho.

6Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: 7„Tak praví Hospodin 
zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, 
staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti pří-
stup mezi ty, kteří tu stojí. 

8Slyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: 
Tito muži jsou znamením, že už přivádím svého služebníka, Výhonek.d 

Z ac h a r i á š  3

a1 hebr. protivník, žalobce (1.Let 21:1; Job 1:6)  b2 Amos 4:11  c5 Exod 29:6; Lev 
8:9; 16:4  d8 Iza 4:2; 11:1; 53:2; Jer 23:5; 33:15
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9Hle – kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm 
očí. Já sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země odstra-
ním v jediném dni. 10Toho dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát své 
druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví.“

Zlatý svícen a dvě olivy

4 Potom mě ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se pro-
bouzí ten, kdo spí. 

2„Co vidíš?“ zeptal se mě.
„Vidím svícen,“ odpověděl jsem, „celý ze zlata. Na vrcholu má mísu se 

sedmi kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu svícnu vede po sedmi 
hubicích. 3A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo.“

4Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: „Co to znamená, 
pane?“

5„Ty nevíš, co to znamená?“ řekl mi anděl mluvící se mnou.
„Ne, pane,“ odpověděl jsem.

6Řekl mi: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, 
ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. 7Co jsi, ty veliká horo? Před 
Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: 
‚Milost, milost jemu!‘“

8Dostal jsem slovo Hospodinovo: 9„Zerubábelovy ruce tento chrám za-
ložily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že mě k vám poslal Hospodin 
zástupů. 10Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Takoví se zaradují, až 
uvidí ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově.“a 

„Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, procházející všechnu zemi.“b

11Zeptal jsem se ho: „A co znamenají ty dvě olivy vpravo a vlevo od sví-
cnu?“ 

12Zeptal jsem se znovu: „Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kte-
rých dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?“ 

13„Ty nevíš, co to znamená?“ řekl mi.
„Ne, pane,“ odpověděl jsem.
14Tehdy mi řekl: „To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší 

země.“

Letící svitek

5 Znovu jsem zvedl oči a hle – jakýsi letící svitek!  
2„Co vidíš?“ zeptal se mě anděl.

„Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký.“c

3„To je kletba vypuštěná na celou zem,“ řekl mi. „Z jedné strany je napsáno: 
‚Každý zloděj bude vyhlazen‘ a z druhé strany: ‚Každý křivopřísežník bude 
vyhlazen.‘ 4Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům 
zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zů-
stane, dokud nebude zničen – jak dřevo, tak i kámen!

Z ac h a r i á š  3

a10 Zach 3:9  b10 2.Let 16:9  c2 asi 9 × 4,5 m
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Žena v koši
5Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: „Pozvedni oči a po-

dívej se, co se to objevuje.“
6„Co to je?“ zeptal jsem se.
„Koš na měření,“a odpověděl. „Takhle to vypadá s celou zemí.“
7Vtom se zvedlo olověné víko a hle – v tom koši seděla jakási žena! 8„To 

je Ničemnost,“ řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil olo-
věným víkem.

9Potom jsem zvedl oči a hle – uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s vět-
rem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi 
nebe a zemi. 

10„Kam ten koš nesou?“ zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. 
11„Do babylonské země,“ odpověděl. „Vystavějí mu tam dům, a až bude 

hotov, položí ho v něm na podstavec.“

Čtyři vozy

6 Znovu jsem zvedl oči a hle – mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; 
a ty hory byly z bronzu. 2První vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, 3třetí 

bělouši a čtvrtý grošáci – samí statní hřebci. 
4„Co to znamená, pane?“ zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. 
5„To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země,“ 

odpověděl mi anděl. 6„Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi 
vyrážejí bělouši, grošáci pak do země na jihu.“ 

7Když ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: 
„Projděte celou zem!“ A tak prochodili zem.

8Potom na mě zavolal: „Podívej se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého 
ducha, pokud jde o severní zem.“

Koruna pro velekněze
9Dostal jsem slovo Hospodinovo: 10„Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, 

Tobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu 
Jošiáše, syna Cefaniášova. 11Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu 
a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, 12se slovy: ‚Tak praví 
Hospodin zástupů – 

  Muž jménem Výhonekb vyraší zespoda 
   a vystaví Hospodinův chrám. 
 13 To on vystaví Hospodinův chrám 
   a oblékne se v majestát. 
  Usedne na svém trůnu jako vládce 
   a bude na svém trůnu knězem –  
    a to obojí bude ve shodě.‘ 

14Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude 
svěřena Cheldajovi,c Tobiášovi, Jedajášovi a Chenovi, synu Cefaniášovu. 

15Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám 
a tehdy poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen 
pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha.“

Z ac h a r i á š  6

a6 hebr. efa, jednotka objemu (asi 22 l); tak i dále  b12 Zach 3:8  c14 podle Syr 
(MT: Chelemovi); srov. v. 10
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Půst a spravedlnost

7 Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce 
vlády krále Dareiaa dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. 2Z Bét-elu 

totiž poslali Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili Hospodina 
o přízeň 3a zeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: 
„Máme v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme už tolik let?“b

4Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů: 5„Řekni všemu lidu této 
země i kněžím: Už sedmdesát let se vždy v pátém a sedmémc měsíci po-
stíte a naříkáte – ale copak to děláte pro mě? 6A když jíte a pijete, copak 
to neděláte jen sami pro sebe? 7Nevolal snad Hospodin právě takovými 
slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokoji 
a stejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?“ 

8Zachariáš dostal slovo Hospodinovo: 9„Takto promlouval Hospodin 
zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit 
a laskavost. 10Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a ne-
vymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.‘ d 

11Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby 
neslyšeli. 12V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, 
která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak 
přišel veliký hněv od Hospodina zástupů.e 

13Když jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že ne-
slyším, praví Hospodin zástupů. 14Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny 
národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani 
cestovat. Kvůli nim se z té krásné země stala pustina!“ 

Vrátím se na Sion

8 Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: 2„Tak praví Hospodin zástupů: 
Horlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím! 

3Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruza-
léma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a hora Hospodina zástupů 
Horou svatosti. 

4Tak praví Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedá-
vat starci a stařenky, každý s holí v ruce, jak budou staří. 5Ulice toho města 
budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. 

6Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto 
dnech nemožné, musí to být nemožné i pro mě? praví Hospodin zástupů.

7Tak praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na vý-
chodě i ze země, kde zapadá slunce. 8Přivedu je zpět a budou bydlet v Jeru-
zalémě; budou mým lidem a já budu jejich Bohem věrně a spravedlivě.

9Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, ať je chrám dostavěn – vy, 
kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to už ode dne, kdy byly 
položeny základy domu Hospodina zástupů. 10Ano, lidé i zvířata dosud 
pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přichá-
zet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. 11Teď už ale 
nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve, praví Hospo-
din zástupů. 

Z ac h a r i á š  7

a1 7. prosince 518 př. n. l.  b3 v pátém měsíci – výročí zničení Šalomounova chrámu 
r. 586 př. n. l. (2.Král 25:8–9)  c5 v sedmém měsíci – výročí zavraždění judského 
správce Gedaliáše (2.Král 25:25; Jer 41:1–3)  d10 Exod 22:20–21; Iza 1:17; Jer 5:28; 
7:5–7; 22:3  e12 Jer 7:25–26; 26:4–6; 29:18–19; 35:15; 44:4–6
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12Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá 

rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. 13Jako jste byli 
mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také budete po-
žehnáním, až vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se! 

14Tak praví Hospodin zástupů: Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, 
když mě vaši otcové rozhněvali, a neslitoval jsem se, praví Hospodin zá-
stupů, 15právě tak jsem v těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém 
a dům Judy dobrem. Nebojte se. 16Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu 
a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje. 17Nikdo nevymýšlejte, 
jak ublížit svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž 
nenávidím, praví Hospodin.“

18Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: 19„Tak praví Hospodin zástupů: 
Půst ve čtvrtém, pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou 
šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj!

20Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou přicházet národy a oby-
vatelé mnoha měst. 21Z jednoho města půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme 
prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I já půjdu!‘ 
22Tak budou přicházet veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě 
hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodina o přízeň. 

23Tak praví Hospodin zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících 
jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Pů-
jdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!‘“

Osud nepřátel

9 Ortel:

  Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadrakua 
   a spočine až v Damašku. 
  (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé 
   i všechny kmeny Izraele!) 
 2 Přijde i k Chamátu při jeho hranicích 
   i k Týru a Sidonu, ač jsou tak prohnaní: 
 3 Týr už se opevnil jako monastýr, 
   stříbra nakupil jak prachu hromady
    a zlata jak bláta v ulicích. 
 4 Hle! Panovník ho však vyžene, 
   jeho hradby strhne do moře
    a město zmizí v plamenech! 

 5 Spatří to Aškelon, zděsí se, 
   Gaza se strachy roztřese 
    a Ekron zklame jeho naděje. 
  Gaza pak přijde o krále, 
   Aškelon bude vylidněn, 
 6 v Ašdodu budou bydlet bastardi  
   a s pýchou Filištínů skoncuji:  

Z ac h a r i á š  9

a1 severní Aram (Sýrie)
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 7 Vyrvu jim krvavé sousto z úst, 
   ohavný pokrm ze zubů! 
  Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu 
   a stanou se jedním z judských rodů; 
    Ekron pak čeká osud Jebusejců. 

 8 Utábořím se při svém domě jako stráž 
   proti těm, kdo by jej chtěli napadat. 
  Po mém lidu už nebude šlapat tyran – 
   teď už z nich nespustím svůj zrak! 

Pokorný král
 9 Jásej vesele, Dcero sionská, 
   dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! 
  Hle, tvůj král k tobě přichází, 
   spravedlivý a vítězný; 
  pokorný, sedící na oslu, 
   na oslíku, osličím hříbátku. 
 10 Odstraní vozy z Efraima 
   i koně z Jeruzaléma, 
  válečné luky odstraní, 
   národům řekne: Mír! 
  Od moře k moři bude panovat, 
   od řeky Eufrat po světa kraj.a 

 11 Pro krev mé smlouvy s tebou propustím
   tvé vězně z jámy bez vody.b 
 12 Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! 
   Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím! 
 13 Já napnu Judu jako luk, 
   Efraima vložím na tětivu 
  a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženu – 
   budeš mi mečem hrdinů! 

 14 Hospodin se zjeví nad nimi 
   a jako blesk vyrazí jeho šíp. 
  Panovník Hospodin zatroubí na polnici 
   a vyrazí v jižní vichřici. 
 15 Hospodin zástupů jim bude záštitou, 
   takže kamení z praku podupou. 
  Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, 
   budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. 
 16 Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den 
   svůj lid jak stádo ovcí. 
  Jak drahokamy v čelence 
   pak zazáří v jeho zemi. 

Z ac h a r i á š  9

a10 Žalm 72:8  b11 srov. Gen 37:24; Jer 38:6
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 17 Jaká krása! Jaká nádhera! 
   Mládenci jako klasy plní sil, 
    panny jak víno kypící!

Hospodin navštíví svůj lid

10  Žádejte od Hospodina déšť, 
   když má na jaře pršet. 

  Hospodin působí hojnou průtrž mračen, 
   každému na poli zeleň dopřeje. 
 2 Bůžkové mluví bludy 
   a věštci vidí lži; 
  vykládají své marné sny 
   a potěšují přeludy. 
  Proto lid bloudí jako ovce, 
   zubožení, bez pastýře. 

 3 Proti těm pastýřům hněvem hořím, 
   s těmi vůdci teď zúčtuji! 
  Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví 
   a z domu Judy učiní slavného koně do války. 
 4 Z něj vzejde kámen úhelný, 
   z něj stanový kolík, 
  z něj bude luk do bitvy, 
   z něj všichni vladaři. 
 5 Budou z nich mocní bojovníci, 
   rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. 
  Budou se bít, neboť Hospodin bude s nimi 
   a zahanbí jezdce na koních. 

 6 Dům Judy učiním mocným
   a dům Josefův zachráním. 
  Přivedu je zpět, vždyť je lituji, 
   a budou, jako bych je nebyl zapudil. 
  Jsem přece jejich Bůh, Hospodin – 
   já je vyslyším. 
 7 Efraimci budou jak mocní bojovníci,
   jako po vínu se rozjaří. 
  Až to spatří jejich děti, budou se veselit, 
   před Hospodinem budou jásat radostí. 

 8 Hvízdnu na ně, 
   a tak je shromáždím, 
  protože jsem je vykoupil; 
   bude jich zase tolik jako dřív! 
 9 Rozptýlil jsem je mezi národy, 
   v té dálce však na mě znovu pomyslí; 
  přežijí i se svými dětmi
   a znovu se sem navrátí. 

Z ac h a r i á š  10
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 10 Z egyptské země je vrátím zpět, 
   z Asýrie je shromáždím 
  zpět do Gileádu a libanonského kraje, 
   ale ani to jim nepostačí. 
 11 Budou procházet mořem soužení, 
   mořské vlny však budou sraženy; 
    vyschne i Nil a jeho hlubiny! 
  Pýcha Asýrie bude svržena,
   žezlo Egypta to tam! 
 12 Učiním je mocnými v Hospodinu 
   a budou kráčet v jeho jménu, 
    praví Hospodin.

11  Své brány, Libanone, otevři – 
   tvé cedry oheň pohltí! 

 2 Kvílejte, cypřiše – cedry padly, 
   velikáni jsou zničeni! 
  Kvílejte, duby bášanské – 
   ten hustý les je vykácen! 
 3 Slyš, to kvílejí pastýři – 
   jejich skvělé louky zničeny! 
  Slyš, to řvou mladí lvi – 
   jordánské houštiny zničeny!

Ovce a pastýři
4Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh: „Pas ovce určené na porážku. 5Ti, kdo 

je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva 
Hospodinu, to jsem bohatý!‘ Jejich vlastní pastýři je nešetří. 6Proto ani já 
už nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi na-
pospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale 
já je nevysvobodím.“

7Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal 
jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota.a Začal 
jsem pást ty ovce 8a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. 

Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce už mě měly dost. 9Proto 
jsem řekl: „Nebudu vás pást. Co je na umření, ať umře; co se ztratilo, ať je 
ztraceno; a ty zbývající ať se spolu třeba požerou!“ 

10Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, 
kterou jsem uzavřel se všemi národy. 11Toho dne byla zrušena. Obchodníci 
s ovcemi, kteří mě pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina. 

12Řekl jsem jim: „Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí.“ Vy-
platili mi tedy mzdu – třicet stříbrných. 

13Tehdy mi Hospodin řekl: „Hoď to hrnčířovi – tu úžasnou cenu, kte-
rou mě ocenili!“ Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi 
u Hospodinova chrámu.

14Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství 
mezi Judou a Izraelem. 

Z ac h a r i á š  10

a7 srov. Eze 37:15–19
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15Tehdy mi Hospodin řekl: „Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře. 

16Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené, ne-
bude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. 
Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s kopýtky.a 

 17 Běda mému ničemnému pastýři, 
   který opouští stádo! 
  Meč na jeho paži, 
   na jeho pravé oko! 
  Ať mu ta paže úplně ochrne, 
   ať mu to pravé oko oslepne!“

Spása Jeruzaléma

12 Ortel slova Hospodinova nad Izraelem. 

Hospodin, který prostírá nebesa, zakladatel země a tvůrce ducha v lid-
ském nitru, praví: 

2Hle – učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí. 
Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. 

3V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny ná-
rody. Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeru-
zalému se totiž shromáždí všechny světové národy. 

4V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se splaší, 
a jezdce na něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem 
Judy, ale všechny koně národů oslepím. 5Vůdcové Judy si tehdy v srdci pomy-
slí: „Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!“ 

6V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící po-
chodní mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale 
Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. 7Hospodin ovšem zachrání 
nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel Jeru-
zaléma nepřevýšila slávu Judy. 

8V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší 
mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, jako 
anděl Hospodinův jdoucí před nimi. 

Pláč nad Probodeným
9V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeru-

zalému. 10Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha 
milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli.b Budou ho 
oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako 
když umře prvorozený. 

11V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč 
v Hadad-rimonu na pláni u Megida. 12Země bude oplakávat rod za rodem, 
každý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod Náta-
nova domu zvlášť a jejich ženy zvlášť; 13rod domu Levi zvlášť a jejich ženy 
zvlášť; rod domu Šimei zvlášť a jejich ženy zvlášť 14i všechny ostatní rody 
každý zvlášť a jejich ženy zvlášť.

Z ac h a r i á š  12
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Očista od modlářství

13 V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma 
pramen k omytí hříchu a nečistot. 

2V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, 
takže si na ně už nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky 
a ducha nečistoty. 3A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho 
otec i matka, jeho vlastní rodiče: „Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově 
jménu lhal!“ A vlastní rodiče, jeho otec s matkou, ho probodnou, protože 
prorokoval. 

4V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby 
druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. 5„Nejsem prorok,“ řekne 
takový, „jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako nevolník.“ 6A když se 
někdo zeptá: „A co ty jizvy, co máš na hrudi?“a odpoví: „To mě zbili doma 
ti, kdo mě milují!“

 7 Vzhůru, meči, na mého pastýře,
   na mého blízkého přítele! 
    praví Hospodin zástupů.
  Bij pastýře, ať se stádo rozprchne!
   Obrátím svou ruku na ty maličké!

8V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, 
takže v ní zůstane jen třetina. 9I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím 
je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé 
jméno a já je vyslyším. Řeknu: „To je můj lid!“ a oni odpoví: „Náš Bůh je 
Hospodin!“b

Hospodinův den

14 Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo 
ve tvých zdech. 2Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly 

Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy znásilněny. Polo-
vina města půjde do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane ve městě. 3Tehdy 
Hospodin vytáhne a bude bojovat s těmi národy – tak, jak on bojuje v den 
bitvy! 

4V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před 
Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí vedví, takže od východu na 
západ vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a polovina na 
jih. 5Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne až 
k Acalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského 
krále Uziáše.c A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. 

6V onen den nebude horko ani chladná tma. 7Bude to nebývalý den – jen 
Hospodin ho zná – kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo 
i v čas večera. 

8V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody,d polovina k Mrtvému moři 
na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou v létě 
tak jako v zimě. 9A Hospodin bude králem vší země. 

V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. 10Celý kraj od 
Geby na severu až po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. 

Z ac h a r i á š  13
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Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské 
brány až tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chana-
nel až po Královské lisy. 11Jeruzalém bude obydlen a už nikdy nepropadne 
klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. 

12A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly 
proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestoje, oči jim shnijí v lebce a jazyk 
jim shnije v ústech! 13V onen den mezi ně Hospodin pošle hrozný zmatek; 
jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. 14(Také 
Juda bude bojovat v Jeruzalémě. Nashromáždí se bohatství všech národů 
v okolí, zlato, stříbro a šaty v nepřeberném množství.) 15Stejná rána po-
stihne i koně, mezky, velbloudy, osly i všechen dobytek v jejich táborech. 

16Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti 
Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospo-
dinu zástupů, a slavili Svátek stánků. 17Pokud některý lid země nepůjde 
do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se jim déšť. 
18A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na ně. Takovou 
ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků. 
19Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly slavit 
Svátek stánků. 

20V onen den bude na koňských zvoncích nápis: Svatý Hospodinu.a Hrnce 
v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. 
21Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zá-
stupů. Všichni obětující budou přicházet, brát si je a vařit v nich. 

V onen den už nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit!

Z ac h a r i á š  14
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malachiáš

O       
rtel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. 

Miluji vás
2Miluji vás, praví Hospodin. 
„Jak nás miluješ?“ ptáte se. 
Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si zamilo-

val, 3ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví 
jsem nechal pouštním šakalům.a

4Edomb si může říci: „Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky.“ 
Hospodin zástupů však praví: Jen ať si stavějí, já budu bořit! Bude se jim 

říkat „Země zkaženosti“ a „Lid, na nějž se Hospodin hněvá navěky“. 5Uvi-
díte to na vlastní oči a tehdy řeknete: „Hospodin je veliký i mimo izraelské 
území!“

Pohrdáte mým jménem
6Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde 

je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin 
zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem.

„Jak pohrdáme tvým jménem?“ ptáte se.
7Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb.
„Jak tě poskvrňujeme?“ ptáte se.
Tak, že říkáte: „Na Hospodinově stole nezáleží.“ 8Když k oběti přinášíte 

slepé zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé, copak 
to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalí-
bíš a zahrne tě přízní, praví Hospodin zástupů. 

9Jen si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitoval – jenže s tímhle v ru-
kách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů. 

10Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapa-
loval! Nelíbíte se mi, praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich rukou ne-
stojím! 11Vždyť mé jméno je veliké mezi národy od východu slunce až na 
západ – tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, 
mé jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů. 

12Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: „Stůl Páně je možné poskvrnit; na 
pokrmu na něm obětovaném nezáleží.“ 13Říkáte také: „Proč se dřít!“ a fr-
káte své posměšky, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé 
a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť – copak to mohu z vašich rukou 
přijmout? praví Hospodin. 

14Prokletý je pokrytec, který má ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak 
obětuje nějaký pochroumaný kus.c Vždyť já jsem veliký Král, praví Hospo-
din zástupů, a mé jméno je obávané mezi národy!

a3 srov. Gen 25:23; 27:38–40  b4 národ vzešlý z Ezaua, nepřátelský k Izraeli (Gen 
25:30; Num 20:14–21; Jer 49:7–22; Eze 25:12–14; Amos 1:11–12; Abd)  c14 Lev 22:17–25  
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Varování kněžím

2 Teď tedy, kněží, varování pro vás: 2Jestliže neposlechnete a nerozhod-
nete se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na 

vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A už jsem je také proklel, protože jste 
si to nevzali k srdci. 

3Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich 
svátečních obětí, aby vás s nimi vynesli!a 4Tehdy poznáte, že jsem vám po-
slal toto varování, aby byla zachována má smlouva s Levim, praví Hospo-
din zástupů. 5Má smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem 
uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl strachy. 
6V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. 
Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. 

7Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se má čerpat poučení, 
neboť je poslem Hospodina zástupů. 8Vy jste však z té cesty sešli a svým 
učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin 
zástupů. 9Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás poní-
žím, protože nedbáte na mé cesty a při výkladu zákona nejste nestranní.

Jste nevěrní
10Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy 

znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? 
11Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvr-

ňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha.b 12Ať 
Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, ať je to 
kdokoli – i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti!

13A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a na-
říkáte, že už si nevšímá vašich obětí, že už ho z vašich rukou netěší. 14Ptáte 
se: „Proč?“ Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého 
mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle 
smlouvy! 

15Neučinil dva jedním?c Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo 
mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého 
mládí. 16Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho 
jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy 
a nebuďte nevěrní.

Unavujete Hospodina
17Unavujete Hospodina svými řečmi.
„Jak ho unavujeme?“ ptáte se. 
Tak, že říkáte: „Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové má zřejmě 

v oblibě!“ Také se ptáte: „Kde je ten Bůh soudu?“

3 Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak 
náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl 

smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů.
2Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude 

jako ohnivá výheň, jako louh běliče! 3Usedne a jako tavič pročišťuje stří-
bro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou 

M a l ac h i á š  3
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Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. 4Oběti Judy a Jeruzaléma se 
pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů.

5Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizolož-
níky, křivopřísežníky, utlačovatele nádeníků, vdov a sirotků i ty, kdo činí 
ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zá-
stupů.

Okrádáte mě
6Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. 

7Už od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali 
jste je. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů.a

„Jak se máme vrátit?“ ptáte se.
8Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě okrádáte!
„Jak tě okrádáme?“ ptáte se.
Na desátcích a obětech! 9Jste naprosto prokletí, že mě okrádáte, vy, celý 

národe! 10Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. 
Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám 
nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. 
11Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na 
vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů. 12Všechny národy řeknou: 
„Blaze vám!“ a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů.

Urážíte mě
13Hrozně mě urážíte, praví Hospodin.
„Jak tě urážíme?“ ptáte se.
14Říkáte: „Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly 

a chodit před Hospodinem zástupů jako truchlící? 15Proto říkáme: Blaze 
nadutcům! Nejlépe se vede zločincům – pokoušejí Boha, ale trestu unik-
nou.“

16Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal 
a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní knihab o těch, kdo ctili Hospo-
dina a jeho jméno měli na mysli. 

17Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hos-
podin zástupů, a já k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který 
mu slouží. 18Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; 
mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. 

Hospodinův den
19Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni 

zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hos-
podin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest! 

20Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho 
paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a budete dovádět jako telátka vypuš-
těná z maštale. 21Tehdy podupete ničemné – budou pod vašima nohama 
jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.

M a l ac h i á š  3

a7 Zach 1:3  b16 Exod 32:32; Žalm 69:29; 139:16; Dan 12:1 (srov. Luk 10:20; Zjev 
20:12–15; 21:27)
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22Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustano-

vení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. 
23Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám 

proroka Eliáše, 24aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, 
abych až přijdu, neranil zemi prokletím.
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