
Velká sobota

Paremije a ètení z epištoly na liturgii sv. Basila

Knìz: Velemoudrost!

�almista: Ètení z knihy stvoøení.

Knìz: Pozor mìjme!

�almista (ète 1. paremiji):

Na poèátku stvoøil Bùh nebe a zemi. Zemì pak
byla neslièná a pustá, a tma byla nad propastí;
a Duch Bo�í vznášel se nad vodami. I øekl Bùh:
Buï svìtlo. I bylo svìtlo. A vidìl Bùh svìtlo, �e
bylo dobré, i oddìlil Bùh svìtlo ode tmy. A nazval
Bùh svìtlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl veèer,
a bylo jitro, den jeden. Øekl také Bùh: Buï klenba
uprostøed vod, a dìl vody od vod. I stalo se tak.
I uèinil Bùh tu oblohu; a oddìlil vody, které� jsou
pod oblohou, od vod, které� jsou nad oblohou. I na-
zval Bùh oblohu nebem. A vidìl Bùh, �e to bylo
dobré. I byl veèer, a bylo jitro, den druhý. Øekl také
Bùh: Shromá�dìte se vody, které� jsou pod nebem,
v místo jedno, a� se uká�e místo suché. A stalo se
tak. Shromá�dila se voda, která byla pod nebem,
na jedno místo a ukázala se souš. I nazval Bùh
místo suché zemí; shromá�dìní pak vod nazval
moøem. A vidìl Bùh, �e to bylo dobré. Potom øekl
Bùh: A� vyroste ze zemì tráva a bylina vydávající
semena podle rodu svého a podoby, a strom plod-
ný, nesoucí ovoce se semeny podle pokolení jeho na
zemi. I stalo se tak. I vydala zemì trávu a bylinu
nesoucí semeno podle pokolení svého a podoby,
i strom pøinášející ovoce, v nìm� bylo símì jeho
podle pokolení jeho na zemi. A vidìl Bùh, �e to
bylo dobré. I byl veèer, a bylo jitro, den tøetí.
(Genesis 1,1—13)

2.) Ètení z knihy proroka Isaiáše

Skvìj se, skvìj se, Jerusaleme!, ponìvad� pøi-
šlo svìtlo tvé, a sláva Hospodinova vzešla nad te-
bou. Nebo� hle, tmy pøikryjí zemi, a mrákota
padne na pohany; ale nad tebou vzejde Hospodin,
a sláva jeho nad tebou vidìna bude. I budou chodi-
ti králové v záøi tvé a pohané ve svìtle tvém.
Pozdvihni vùkol oèí svých, a popatø na shro-
má�dìné dítky tvé; hle pøišli všichni synové tvoji

zdaleka, a dcery tvé v náruèí tvém chovány
budou. Tehdá� uzøíš to, a rozveselíš se, tehdá�
podiví se, a u�asne srdce tvé; nebo se obrátí
k tobì bohatství moøské, pohanù a lidstva. Pøi-
jdou k tobì stáda velbloudù, pøikryjí tì dromedá-
øi Madiánští a Gefarští; všichni ti ze Sáby
pøijdou, zlato a kadidlo pøinesou i kameny vzác-
né, a spasení Hospodinovo zvìstovati budou.
Všecka stáda Kedarská shromá�dí se k tobì;
skopcové Naveothští pøijdou k tobì, a obìtováni
jsouce na mém oltáøi, pøíjemní budou; a dùm
modlitby mé se proslaví. I díš: Kdo jsou ti, kteøí�
se jako hustý oblak sletují, a jako holubice s ptá-
èaty ke mnì? Na Mne zajisté ostrovy èekají, a ko-
ráby tharsijské pøedevším, aby pøivezly syny tvé
zdaleka, té� støíbro a zlato jejich s sebou, pro
jméno Hospodina svatého, a aby svatého Izrael-
ského oslavily. I vystavìjí cizozemci hradby tvé,
a králové jejich posluhovati budou tobì. Bil jsem
tì toti� v hnìvu svém, avšak v milosrdenství
svém zamiluji si tì. A otevøeny budou brány tvé
ustaviènì; ve dne ani v noci nebudou zavírány,
aby pøivedly k tobì sílu pohanù, i králové jejich
aby pøivedeni byli. Pohané zajisté ti a králové,
kteøí by neslou�ili tobì, zahynou; pohané, pra-
vím, ti v pustotì své docela zaniknou. Sláva li-
bánská pøijde k tobì, cypøiš, platan, té� i cedr
k ozdobì místa svatynì mé, abych podno�í nohou
svých oslavil. Také pøijdou k tobì s bázní synové
tìch, kteøí� tì poni�ovali a trápili, a klanìt se bu-
dou stopám nohou tvých všichni, kteøí�koli pohr-
dali tebou; a nazývati tì budou mìstem
Hospodinovým, Sionem svatého Izraelského.
Místo toho, �e jsi byla opuštìná a v nenávisti,
a nebyl, kdo by ti pomohl, zpùsobím dùstojnost
vìènou, a veselí na pokolení pokoleních. Nebo
sáti budeš mléko národù, a bohatstvím králù
krmit se budeš; i poznáš, �e jsem já Hospodin
Spasitel tvùj a vysvoboditel tvùj, Bùh Jákobùv.
(Isaiáš 60,1—16)

3.) Ètení z knihy Exodus

Mluvil pak Hospodin k Moj�íšovi a k Áronovi
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v zemi Egyptské, øka: Tento mìsíc poèátek mìsícù
vám bude; první vám bude mezi mìsíci roèními.
Mluvte ke všemu shromá�dìní Izraelskému,
økouce: Desátého dne mìsíce tohoto vezmete sobì
jedenka�dý beránka po rodech, beránka na ka�dý
dùm. Byl-li by pak dùm tak malý, �e by rodina na
beránka byla malá, pøivezme souseda svého, kte-
rý� jest blízký domu jeho, aby byl dostateèný poèet
duší; podle toho, kolik kdo sní, stanovíte poèet
osob na beránka. Beránka bez vady, samce roèní-
ho míti budete, kterého� z ovcí aneb z koz vezmete.
A opatrovati ho budete a� do ètrnáctého dne mìsí-
ce tohoto; a zabíjet ho bude všecko mno�ství shro-
má�dìní Izraelského k veèeru. A vezmouce krve,
poma�í obou veøejí a nade dveømi u domù, v nich�
jej jísti budou. I budou jísti noci té maso peèené
ohnìm, s chleby nekvašenými; s bylinami hoøký-
mi jísti jej budou. Nebudete jísti z nìho nic syrové-
ho, ani ve vodì vaøeného; ale peèené na ohni
s hlavou jeho i s nohami a vnitønostmi. Nenecháte
z nìho nièeho� do jitra a nezlámete mu kosti; co
zùstane z nìho, pøed jitrem ohnìm spálíte. Takto
jej pak jísti budete: Bedra svá pøepásaná míti bu-
dete, obuv svou na nohách svých a hùl svou v ruce
své; a jísti budete spìšnì; Pascha jest
Hospodinova. (Exodus èili Východ 12,1—11)

4.) Ètení z knihy proroka Jonáše

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu
Amathínny, økoucí: Vstaò, jdi do Ninive, mìsta
toho velikého, a volej proti nìmu; nebo� u� vystou-
pila nešlechetnost jejich pøed tváø mou. Ale Jonáš
vstal, aby utekl do Tarsu od tváøe Hospodinovy,
a pøišed do Joppe vyhledal loï, která pluje do Tar-
su, a zaplativ za to, vstoupil na ni, aby se plavil
s nimi do Tarsu od tváøe Hospodinovy. Ale Hospo-
din vzbudil vítr veliký na moøi. I rozpoutala se
bouøe veliká na moøi, a� se domnívali, �e se loï
ztroskotá. Proto� bojíce se, plavci volali jeden-
ka�dý k bohu svému, a vyhazovali to, co� mìli na
lodi, do moøe, aby sobì tím odlehèili; Jonáš pak byl
sestoupil do podpalubí, a polo�iv se, spal tvrdì.
Tedy pøišed k nìmu velitel lodi, øekl mu: Co to dì-
láš, ospalèe? Vstaò, volej k Bohu svému, snad ten
tvùj Bùh rozpomene se na nás, abychom nezahy-
nuli. I øekli (si lodníci) jeden k druhému: Pojïte,
metejme los, abychom zvìdìli, kvùli komu to ne-
štìstí pøišlo na nás; tedy losovali, a padl los na Jo-
náše. I øekli jemu: Povìz nám ihned, kvùli komu
toto neštìstí pøišlo na nás? Èím se zabýváš a od-
kud jdeš? Z které jsi zemì a z kterého národu?

I øekl jim: Hebrejský jsem, a Hospodina, Boha
nebes, který uèinil moøe i zemi, já ctím. Proèe�
báli se ti mu�i bázní velikou, a dovìdìvše se
mu�i ti, �e od tváøe Hospodinovy utíká (nebo�
jim to byl oznámil), øekli jemu: Co� si to uèinil?
Øekli mu ještì: Co máme uèiniti s tebou, aby se
moøe upokojilo? (Nebo� moøe stále více a více
bouøilo se.) Øekl jim: Vezmìte mne, a hoïte mne
do moøe, a moøe vás nechá na pokoji; nebo já vím,
�e kvùli mnì bouøe tato veliká jest proti vám. Ale
mu�i ti stateènì veslovali, chtíce k bøehu pøistá-
ti, však nemohli; nebo� moøe stále více a více se
bouøilo proti nim. I zvolali k Hospodinu økouce:
Prosíme, ó Hospodine!, abychom nezahynuli pro
smrt èlovìka tohoto, nech� na nás neulpí prolitá
krev nevinná; nebo� ty, ó Hospodine!, jak chceš,
tak èiníš. Tedy vzavše Jonáše, uvrhli ho do moøe.
I pøestalo moøe bouøiti se. Proèe� báli se mu�i ti
bázní velikou Hospodina, a obìtovali obì�
Hospodinu, a sliby èinili.

Nastrojil pak Hospodin kytovce velikého, aby
pozøel Jonáše; i byl Jonáš v útrobách té ryby tøi
dny a tøi noci. I modlil se Jonáš k Hospodinu
Bohu svému v nitru té ryby, øka:

„V sou�ení svém volal sem k Hospodinu, a on
mne vyslyšel; z lùna podsvìtí køièel sem, a vysly-
šel jsi hlas mùj. Nebo� jsi mne uvrhl do hlubiny,
do nitra moøe, a proudy obklopily mne; všecka vl-
nobití tvá i pøíboje tvé pøes mne se valily. A já
jsem øekl: Odehnán jsem od oèí tvých; zdali ještì
kdy pohledím na tvùj svatý chrám? Valily se na
mne vody, lily se a� do duše mé, propast obklíèila
mne na konec, do puklin horských ponoøila se
moje hlava, sestoupil jsem do zemì a ona závora-
mi svými zavøela mne na vìènost; ké� ty však vy-
vedeš z tlení �ivot mùj k sobì, Hospodine, Bo�e
mùj! Kdy� umírala ve mnì duše má, na Hospodi-
na jsem se rozvzpomenul; a� pøijde k tobì modlit-
ba má, do chrámu svatého tvého. Kteøí� se dr�í
marností a klamù, milosti Bo�í se zbavují; Já
pak s hlasem chvály a díkùèinìní obìtovati budu
tobì, co jsem slíbil, splním; hojná spása jest
u Hospodina.“

Rozkázal pak Hospodin kytovci tomu, aby vy-
vrhl Jonáše na bøeh. I stalo se slovo Hospodinovo
k Jonášovi podruhé, økoucí: Vstaò, jdi do Ninive,
mìsta toho velikého, a ka� proti nìmu to, co� já
porouèím tobì. Tedy vstav Jonáš, šel do Ninive
podle slova Hospodinova; bylo pak Ninive mìsto
velmi veliké, procházelo se jím tøi dny. A tak za-
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èal Jonáš chodit po mìstì, kolik prošel za den je-
den, a volal: Po ètyøiceti dnech Ninive vyvráceno
bude! Tedy uvìøili Ninivetští Bohu, a vyhlásivše
pùst oblékli se v �ínì, od nejvìtšího z nich a� do
nejmenšího z nich. Nebo jak� došla ta øeè ke králi
Ninivetskému, vstav s trùnu svého, svlékl s sebe
odìv svùj, odìl se do �íní a sedìl v popelu. A dal
provolati a oznámiti v Ninive, z usouzení králov-
ského i kní�at svých takto øka: Lidé i zvíøata, volo-
vé i ovce, nech� neokusí nièeho, nepasou se, ani
vody nepijí. Ale odìvše se �ínìmi lidé i dobytek, vo-
lejte k Bohu horlivì; a odvra� se jedenka�dý od
cesty své zlé i loupe�e, která� jest v rukou jeho.
Kdo ví, neobrátí-li se a nebude-li �eleti toho Bùh;
neodvrátí-li, pravím, prchlivost hnìvu svého, aby-
chom nezahynuli? I vidìl Bùh skutky jejich, �e se
odvrátili od cesty své zlé, a lítost mìl Bùh nad tím
zlem, které jim chtìl uèiniti, a neuèinil tak.

I rozzlobilo to Jonáše velmi, a rozpálen byl hnìv
jeho. Proèe� modlil se k Hospodinu a øekl: Prosím,
Hospodine, zdali jsem to neøíkal, kdy� jsem ještì
byl v zemi své? Proto jsem pospíšil utéci do Tarsu,
nebo� jsem vìdìl, �e ty jsi Bùh milostivý a slitov-
ný, dlouhoèekající, hojný v milosrdenství, a který�
cítíš lítost nad (lidskými) špatnostmi. Nyní tedy,
ó Hospodine!, vezmi, prosím, duši mou ode mne;
nebo� lépe jest mi umøíti, ne�li na�ivu býti. I øekl
Hospodin: Jestlipak je to dobré, �e jsi tak rozhoø-
èen? Nebo� vyšel Jonáš z mìsta, a sedìl na východ
od mìsta, udìlav tam sobì chýši a sedìl pod ní ve
stínu, aby vidìl, co se bude s tím mìstem díti.
A povolal pak Hospodin Bùh tykev, která vyrostla
nad Jonášem, aby zastiòovala hlavu jeho a chráni-
la ho pøed (sluncem, které bylo pro nìj) zlé. I mìl
Jonáš z té tykve radost velikou. V tom nazítøí
pøi svítání povolal Bùh èerva, který� nahlodal tu
tykev, tak�e uschla. I stalo se, �e kdy� vyšlo slun-
ce, nastrojil Bùh vítr východní �havý, a bodalo
slunce do hlavy Jonášovy, tak�e zmalomyslnìl
a pøál si vypustit duši, øka: Lepší je pro mne umøí-
ti, ne�li na�ivu býti. I otázal se Bùh Jonáše: Jestli-
pak je to dobré, �e se tak hnìváš kvùli té tykvi?
A on øekl: Ano, je to dobré, hnìvám se a� k smrti.
Øekl mu tedy Hospodin: Ty se trápíš kvùli té
tykvi, s ní� jsi nemìl �ádnou práci, ani jsi ji nepøi-
vedl k vzrùstu; pøes noc vyrostla a pøes noc zašla.
A já bych nemìl �elet Ninive, mìsta tak velikého,
v nìm� jest více ne� sto a dvaceti tisíc lidí, kteøí�
nedovedou rozeznat rozdíl mezi pravicí a levicí, a k
tomu dobytka mnoho? (Jonáš 1,1 — 4,11)

5.) Ètení z knihy Jozue.

Kdy� pak le�ení mìli synové Izraele v Galga-
lach, slavili Paschu ètrnáctého dne toho mìsíce
naveèer, na rovinách Jericha. I jedli z obilí té
zemì nazítøí po veliké noci chleby nekvašené,
a pra�ené zrní. Tého� dne pøestala manna, kdy�
jedli z obilí té zemì, a ji� více nemìli synové Izra-
elští manny; ale jedli z úrod zemì Kananejské
toho roku. Stalo se pak, kdy� byl Jozue na poli
Jericha, �e pozdvihl oèí svých a vidìl, jak mu�
stojí naproti nìmu, maje v ruce meè obna�ený.
I šel Jozue k nìmu a øekl mu: Jsi-li náš, èi od ne-
pøátel našich? I odpovìdìl: Nikoli!, ale já jsem
velitel vojska Hospodinova, a nyní jsem pøišel
sem. I padl Jozue tváøí svou na zem, a pokloniv
se, øekl jemu: Hospodine, co pøikazuješ slu�ební-
ku tvému? Tehdy odpovìdìl kní�e vojska Hospo-
dinova k Jozuovi: Zuj obuv svou s nohou svých;
nebo� místo, na nìm� stojíš, svaté jest. I uèinil
tak Jozue. (Jozue 5,10—15)

6.) Ètení z knihy Exodus.

Vytáhli tedy z Sokchoth, polo�ili se v Othom
na okraji pouštì. Hospodin pak je vedl ve dne
sloupem oblakovým, aby jim ukazoval cestu,
v noci pak sloupem ohnivým, aby svítil jim; tak
mohli jít ve dne i v noci. Neodjal sloupu oblakové-
ho ve dne, ani ohnivého sloupu v noci, od toho
lidu.

Mluvil pak Hospodin k Moj�íšovi, øka: Mluv
k synùm Izraelským, a� navrátíce se, rozbijí sta-
ny pøed Fiaroth, mezi Magdalem a moøem; proti
Bélsepfon, naproti nìmu rozbijete stany pøi
moøi. Nebo� dí farao lidem svým o synech Izrael-
ských: Bloudí po zemi, zavøela se za nimi pouš�.
I zatvrdím srdce faraónovo a honiti je bude;
a proslavím se na faraónovi a na všem vojsku
jeho; a zvìdí Egyptští, �e já jsem Hospodin. I sta-
lo se tak. A kdy� povìdìno bylo králi egyptské-
mu, �e lid utíká, obráceno jest srdce faraónovo
a slu�ebníkù jeho proti lidu, a øekli: Co jsme to
uèinili, �e jsme propustili syny Izraele, aby ne-
slou�ili nám? Proto� zapøáhl do svého vozu
a všechny lidi své vzal s sebou. A vzal šest set
vozù vybraných i všechny konì egyptské, po
tøech lidech na ka�dém voze. A zatvrdil Hospo-
din srdce faraóna, krále egyptského, a slu�ební-
kù jeho, tak�e se hnal za syny Izraele; synové
pak Izraelští kráèeli v moci Nejvyššího. I hnali
se Egyptští po jejich stopách a dostihli je, kdy� se
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byli polo�ili pøi moøi; všechny konì a vozy faraóno-
vi, jezdci jeho i vojsko jeho byli pøímo naproti, pøed
Bélsepfon. A kdy� se pøiblí�il farao, pozdvihli sy-
nové Izraelští oèí svých, a hle, Egyptští táhnou za
nimi; i báli se velmi a volali synové Izraele k Hos-
podinu; a øekli k Moj�íšovi: Kvùli tomu, �e nebylo
hrobù v Egyptì, vyvedl jsi nás, abychom zemøeli
na poušti? Co jsi nám to uèinil, �e jsi vyvedl nás
z Egypta? Nedošlo na to, co jsme ti øíkali v Egyptì,
økouce: Nech nás, a� slou�íme Egyptským?, nebo�
lépe bylo nám slou�iti Egyptským, ne� zemøíti na
této poušti. Øekl pak Moj�íš lidu: Nebojte se, stùj-
te a vizte spasení Hospodinovo, které� vám uèiní
dnes; nebo� jak vidíte Egyp�any dnes, tak u� je ne-
uzøíte nikdy více a� na vìky. Hospodin bojovati
bude za vás; a vy umlknete. I øekl Hospodin
k Moj�íšovi: Co voláš ke mnì?, øekni synùm Izrael-
ským, a� se dají na cestu; ty pak zdvihni hùl svou
a vztáhni ruku svou na moøe, a rozpolti je; a nech�
jdou synové Izraelští prostøedkem moøe po suchu.
Já pak, hle, zatvrdím srdce faraónovo a všech
Egyptských, tak�e tam vejdou za nimi; a budu
oslaven ve faraónovi, a ve všem vojsku jeho, ve vo-
zech jeho i v jízdì jeho; a pøesvìdèí se Egyp�ané, �e
já jsem Hospodin, a� proslaven budu na faraónovi,
na vozech jeho a na jízdì jeho. I bral se andìl Bo�í,
který pøedtím pøedcházel vojsko synù Izraele,
a šel vzadu za nimi; nebo� hnul se sloup oblakový,
který� byl pøed nimi, a stanul vzadu za nimi.
A vstoupil mezi vojska Egyptských a vojska Izra-
elská a tam zùstal; byl (pro jedny) tmou a obla-
kem, (pro druhé) pak osvìcoval noc; tak se
nepøiblí�ili jedni k druhým po celou noc. I vztáhl
Moj�íš ruku svou na moøe a Hospodin rozehnal
moøe vìtrem ji�ním (prudce vanoucím) pøes celou
noc; a uèinil v moøi souš, a voda se rozstoupila.
Tedy šli synové Izraele prostøedkem moøe po su-
chu, a voda jim byla jako hradba vpravo a jako
hradba vlevo. Honíce je pak Egyptští, vešli za nimi
doprostøed moøe, všichni konì faraónovi, vozy
i jízda jeho. Stalo se pak pøi strá�i jitøní, �e pohle-
dìl Hospodin na vojska Egyptských v sloupu ohni-
vém a oblakovém, a zmátl vojsko egyptské.
A shodil kola z vozù jejich, tak�e je táhli s náma-
hou. I øekli Egyptští: Uteème pøed Izraelem; nebo�
Hospodin bojuje za nì proti Egyptským. Tehdy
øekl Hospodin Moj�íšovi: Vztáhni ruku svou na
moøe, a� se zase spojí vody a pøikryjí Egyptské,
vozy jejich a osádky jejich. Tak vztáhl Moj�íš ruku
svou na moøe; a jak nastával den, navrátilo se
moøe na své místo, a Egyptští utíkali pod vodou;

a smetl Hospodin Egyptské doprostøed moøe.
Voda se navrátila a zatopila vozy i osádky se
vším vojskem faraónovým, které vešlo za nimi do
moøe, tak�e nezùstal z nich ani jediný. Synové
Izraelští však prošli po suchu prostøedkem
moøe; a voda jim byla stìnou po pravici a stìnou
po levici. A tak vysvobodil Hospodin v den onen
Izraele z ruky Egyptských a vidìli synové
Izraele Egyp�any mrtvé na bøehu moøském.
Vidìl také Izrael moc velikou, kterou ukázal
Hospodin na Egyptských, a bál se lid Hospodina;
i vìøili Bohu i Moj�íšovi, který byl oblíbencem
jeho. Tehdy zpíval Moj�íš a synové Izraelští
píseò tuto Hospodinu, a øekli takto:

(Závìr paremije se zpívá – viz postup veèerní na Velkou

sobotu.)

Zpívati budu Hospodinu, nebo� se slavnì pro-
slavil; konì i s jezdcem smetl do moøe. Pomocník
a ochránce mùj vykonal moje spasení, to je mùj
Bùh a já ho budu oslavovati, Bùh otce mého a já
ho budu vyvyšovat! Hospodin rozdrtil vojska;
Hospodin je jméno jeho. Vozy faraónovy i vojsko
jeho uvrhl do moøe; a nejlepší bojovníci jeho uto-
peni jsou v moøi rudém. Propasti pohltily je; po-
noøili se do hlubiny jako kámen. Pravice tvá,
Hospodine!, proslavila se v síle; pravá ruka tvá,
Hospodine!, porazila nepøátele. S velkou slávou
potøel jsi ty, kdo� povstali proti tobì. Sestoupil
hnìv tvùj, který�to pohltil je jako slámu. A du-
chem rozpálení tvého rozestoupila se voda. Nahr-
nuly se vody jako hradba, nakupily se i vlny
uprostøed moøe. Øekl nepøítel: Pronásledovat je
budu, dohoním je, rozdìlím si koøist, nasytí se
jimi duše má, bít je budu meèem svým, vládnout
nad nimi bude ruka má. Seslal jsi Ducha svého,
a pøikrylo je moøe; potopili se jako olovo v hlubo-
kých vodách. Kdo podoben je tobì mezi bohy,
ó Hospodine?, kdo je takovým, jako ty?, kdo pro-
slaven je ve svatých svých, podivuhodný ve slávì,
jako jsi ty, jen� èiníš divy? Napøáhl jsi pravici
svou, a pozøela je zemì. Vedl jsi ve spravedlnosti
své lid tento svùj, který� si vysvobodil! V laska-
vosti své povedeš jej silou svou k pøíbytku svatosti
své. Slyší o tom pohané a bouøí se; bolesti zachvá-
tily obyvatele filistýnské. Tehdy zhroutí se vlada-
øi edomští, kní�ata moábská zachvátí tøes;
rozprchnou se všichni obyvatelé Kananu. A� je
pøepadne strach a tøes; pro mohutnost ramene
tvého a� ztuhnou jako kámen, dokud neprojde lid
tvùj, Hospodine, dokud neprojde lid ten, jeho� jsi
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pro sebe dobyl. Uvedeš jej a zasadíš na hoøe dìdic-
tví svého, na ní� je pøíbytek tvùj, Hospodine, kde
sis uèinil svatyni svou, kterou pøipravily ruce tvé,
Hospodine. Hospodin kraluje na vìky vìkùv a ještì
dále. Kdy� vešli konì faraónovi s vozy jeho i s jezdci
jeho do moøe, pøivedl na nì Hospodin vlny moøské.
Kde�to synové Izraele procházeli po suchu
prostøedkem moøe. (Exodus 13,20 — 15,19)

7.) Ètení z knihy proroka Sofoniáše.

Proto, oèekávejte mne, praví Hospodin, a� do
dne toho, v kterém� povstanu ke svìdectví; nebo�
soud mùj jest, abych shromá�dil pohany a jejich
krále, abych vylil na nì rozhnìvání své a všechno
rozlícení hnìvu svého; ohnìm zajisté horlivosti mé
pohlcena bude celá zemì. Tehdá� zajisté zpùsobím
národùm rty èisté, jimi� by vzývali všickni jméno
Hospodinovo, a slou�ili jemu pod jedním jhem.
Pøijmu i ty, kteøí mne prosí a� za øekami ethiop-
skými, rozptýlení mí (lidé) obìti mi pøinesou.
V onen den nebudeš se hanbiti za �ádné skutky
své, jich� si se dopustil proti mnì, ó Jeruzaléme!
Nebo� tehdá� odejmu z prostøedku tvého ty, kteøí�
kradou dùstojnost tvou, aby se více nevyvyšovali
na hoøe svaté mé. A ponechám u prostøed tebe lid
mírný a poní�ený i bude blahoslavit jménu Hospo-
dinovu. Ostatkové Izraele neuèiní nepravost, ani�
mluviti budou prázdnì, ani� se nalezne v ústech
jejich jazyk lstivý; a proto pásti se budou a usadí
se (jako ptáèek v hnízdì), a nebude �ádného, kdo
by je vyplašil. Raduj se, dcero Sionská, velmi,
zvìstuj, vesel se a plesej z celého srdce, dcero Je-
rusalemská! Odjal Hospodin nepravosti tvé, vy-
svobodil tì z rukou nepøátel tvojich. Král
Izraelský, Hospodin, stanul uprostøed tebe,
nespatøíš více nic zlého. (Sofoniáš 3,8—15)

8.) Ètení z knihy královské.

I stalo se slovo Hospodinovo k Eliášovi, økoucí:
Vstaò a jdi do Sarepty Sidonské, a pøebývej tam.
Hle, pøikázal jsem �enì vdovì, aby tì �ivila. A on
vstav, šel do Sarepty; a pøišel k bránì mìsta, a hle,
�ena vdova sbírala tu døíví, a zavolav jí, øekl: Pøi-
nes mi hned trochu vody v nádobì, abych se napil.
A kdy� šla, aby pøinesla, zavolal za ní, a øekl: Pøi-
nes mi také kousek chleba v ruce své. I odpovìdì-
la: �iv jest Hospodin, Bùh tvùj, �e nemám
�ádného chleba, ani nekvašeného, kromì hrsti
mouky ve d�bánu, a malièko oleje v nádobce; a hle,
seberu dvì polínka, abych šla, a pøipravila to sobì
a dìtem svým, sníme to a zemøeme. I øekl jí Eliáš:

Odvahu! Jdi a uèiò, jak si øekla; avšak udìlej mi
nejdøíve z toho malý chléb nekvašený, a pøines
mi; potom sobì a dìtem svým udìláš. Nebo� toto
praví Hospodin, Bùh Izraele: D�bán s moukou se
nevyprázdní, ani oleje v nádobce té neubude, a�
do toho dne, kdy dá Hospodin déš� na zemi. I šla,
a uèinila podle øeèi Eliášovy; a jedla ona, i on
i dìti její. A od toho dne se d�bán s moukou nevy-
prázdnil, ani oleje v nádobce neubylo, podle øeèi
Hospodinovy, kterou mluvil skrze Eliáše. A stalo
se po tìchto událostech, �e se roznemohl syn
�eny, paní toho domu; a byla nemoc jeho velmi
tì�ká, tak�e nezùstal ji� v nìm duch jeho. Proto�
øekla Eliášovi: Co mnì a tobì, mu�i Bo�í? Pøišel
jsi ke mnì, abys mi pøipomenul nepravost mou
a umoøil syna mého? Øekl Eliáš �enì: Dej mi
syna svého. A vzav ho z náruèí jejího, vynesl ho
do horní sínì, kde� sám pøebýval, a polo�il ho na
lù�ko své. Tedy volal Eliáš k Hospodinu, a øekl:
Bìda mnì, Hospodine Bo�e mùj! Jsem svìdkem,
jak s tou vdovou, u které pohostinu jsem, tak zle
nakládáš, �e jsi umoøil syna jejího! A dechl na
dítì tøikrát, vzýval Hospodina a øekl: Hospodi-
ne, Bo�e mùj! Nech� se navrátí duše dítìte tohoto
do nìho. A stalo se tak a zvolalo dítì. A Eliáš je
dovedl z horní sínì do domu a odevzdal je matce
jeho. I øekl Eliáš: Pohleï, �iv jest syn tvùj. Tehdy
øekla �ena Eliášovi: Hle, nyní jsem pochopila, �e
jsi mu� Bo�í, a �e v tvých ústech jest pravá øeè
Hospodinova. (3. kniha královská 17,8—23)

9.) Ètení z knihy proroka Isaiáše.

A� raduje se duše má v Hospodinu, nebo� ob-
lékl mne v roucho spasení, pláštìm radosti pøio-
dìl mne, jako �enicha ovìnèil mne korunou, jako
nevìstu okrášlil mne ozdobami. Nebo� jako zemì
dává vyrùst kvìtùm svým a jako zahrada dává
vzklíèit zasetým semenùm, tak panovník Hospo-
din vypìstí spravedlnost a radost pøede všemi
národy.

Pro Sion nebudu mlèeti, a pro Jeruzalém neu-
pokojím se, dokud nevzejde jako záøe spravedl-
nost má a spasení mé se jako pochodeò
nerozhoøí. I uzøí pohané spravedlnost tvou,
a všickni králové slávu tvou; nazvou tì pak jmé-
nem novým, které udìlí ústa Hospodinova. A bu-
deš korunou krásy v ruce Hospodinovì,
a diadémem království v ruce Boha svého.
A nadto nebudeš více nazývána opuštìnou,
a zemì tvá nebude více slouti pustinou; nebo�
tobì bude zjevena vùle má a zemí tvou bude celý
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svìt, nebo� nalezl v tobì Hospodin zalíbení a zemì
tvá celá osídlena bude. Jako� pojímá mládenec
pannu, tak tì sobì pojmou synové tvoji; a jakou
má radost �enich z nevìsty, tak radovati se bude
z tebe Hospodin. (Isaiáš 61,10 — 62,5)

10.) Ètení z knihy stvoøení.

Zkoušeje Bùh Abrahama, a øekl k nìmu: Abra-
hame, Abrahame! On odpovìdìl: Tady jsem.
I øekl: Vezmi syna svého milovaného, kterého� mi-
luješ, Izáka, a jdi na místo vyvýšené; a obìtuj ho
tam v celopal na jedné z hor, o ní� povím tobì.
Tedy vstav Abraham za jitra, osedlal osla svého,
a vzal dva slu�ebníky své s sebou, a Izáka, syna
svého; a nasekav døíví k obìti zápalné, vstal a bral
se k místu, o nìm� povìdìl mu Bùh, tøetího dne.
Pozdvihl Abraham oèí svých, a uzøel to místo v po-
vzdálí. I øekl Abraham slu�ebníkùm svým: Po-
zùstaòte vy tuto s oslem, já pak a dítì pùjdeme
tamto; a poklonivše se, navrátíme se k vám. Tedy
vzal Abraham døíví k zápalné obìti, a vlo�il je na
Izáka syna svého; sám pak nesl v rukou svých
oheò a nù�. I šli oba spolu. Mluvì pak Izák k Abra-
hamovi, otci svému, øekl: Otèe! A on odpovìdìl: Co
chceš, dítko? A øekl: Hle, oheò a døíví, a kde jest
oveèka k celopalu? Odpovìdìl Abraham: Bùh
opatøí sobì hovádko k obìti zápalné, dítko. A šli
dále oba spolu. A kdy� pøišli k místu, o nìm� mu
øekl Bùh, udìlal tu Abraham obìtní oltáø a narov-
nal døíví, a svázav Izáka, syna svého, vlo�il ho na
oltáø na døíví. I vztáhl Abraham ruku svou po
no�i, aby zabil syna svého. Tedy zavolal na nìho
andìl Hospodinùv s nebe, a øekl: Abrahame,
Abrahame! On odpovìdìl: Hle, tady jsem. I øekl
jemu: Nevztahuj ruku svou na dítì, ani� mu coko-
liv uèiníš; nebo� jsem nyní poznal, �e se Boha bo-
jíš, kdy� si neušetøil syna svého milovaného kvùli
Mnì. A pozdvihl Abraham oèí svých, vidìl, hle, be-
ránek za ním vìzel v trní za rohy své; i šel Abra-
ham, a vzal beránka toho, a obìtoval jej v obìt
zápalnou místo Izáka, syna svého. A nazval Abra-
ham jméno místa toho: Hospodin vidí; odkud�
øíká se dnes: Na hoøe se zjeví Hospodin. Zvolal pak
andìl Hospodinùv na Abrahama podruhé s nebe,
øka: Skrze sebe samého pøisáhl jsem, praví Hospo-
din, ponìvad� uèinil jsi dle øeèi Mé a kvùli Mnì ne-
ušetøil jsi syna svého milovaného: dobroøeèením
po�ehnám tebe a rozmno�ením rozhojním potom-
stvo tvé, bude ho jako hvìzd nebeských a jako pís-
ku na bøehu moøském; zdìdí potomci tvoji mìsta
nepøátel. Po�ehnány budou potomstvem tvým

všechny národy zemì, proto�e jsi uposlechl hlasu
mého. (Genesis 22,1—18)

11.) Ètení z knihy proroka Isaiáše.

Duch Hospodinùm spoèinul na mnì, proto
mne pomazal, abych hlásal evangelium chudým.
Poslal mne uzdravovat zkroušené srdcem, zvìs-
tovat zajatcùm propuštìní, a slepým prohlédnu-
tí; vyhlásit léto milosti Pánì, a den odplaty,
utìšit všechny plaèící; pøinést naøíkajícím na Si-
ónu slávu místo popela, olej veselí lkajícím, ozdo-
by slávy místo ducha sklíèenosti. Nazváni budou
plody spravedlnosti, setba Hospodinova k jeho
slávì. Tehdy zvelebí se, co bylo od vìkù pouští, co
bylo odedávna zpustlé, vzbudují; obnoví mìsta
zpustošená, pustá po mnohá pokolení. Pøijdou
pak cizinci a pásti budou stáda tvá, cizozemci se
stanou oráèi vašimi a vinaøit pro vás budou. Vy
pak knì�ími Hospodinovi nazýváni budete,
slu�ebníky Boha vašeho slouti budete; sílu poha-
nù pohltíte, a jejich bohatstvím se honosit bude-
te. Takto zemi svou podruhé zdìdí a veselí vìèné
bude nad hlavami jejich. Nebo� já jsem Hospo-
din, který miluje spravedlnost a nenávidí ne-
spravedlnost hrabivosti. Jejich zisk dám
spravedlivcùm a smlouvu vìènou uzavøu s nimi.
I vejde ve známost mezi pohany símì jejich, a po-
tomci jejich uprostøed lidstva; všichni, kteøí� je
uzøí, poznají je, �e jsou pokolení po�ehnané
Bohem. Radostí budou se radovat v Hospodinu.
(Isaiáš 61,1—9)

12.) Ètení z knihy Králù.

Stalo se nìkterého èasu, �e šel Elizeus skrze
Sunem; kde� byla jedna �ena vzácná, která� ho
pozdr�ela, aby jedl u ní. A od toho èasu chodívaje
tudy, stavoval se tam, a jídal chléb. Nebo� øekla
tenkrát mu�i svému: Hle, nyní vím, �e ten mu�
Bo�í svatý jest, který èasto tudyto chodívá; pøi-
pravme tedy jemu pokojík horní, a postavme
tam pro nìj lo�e, stùl, stolici a svícen, aby, kdy-
koliv by k nám pøišel, uchýlil se tam. I jednoho
dne tedy pøišel tam; a všed do toho pokojíku, od-
poèinul tu. I øekl ke Gézi, slu�ebníku svému:
Zavolej tu Sunamitskou. On zavolal ji a postavi-
la se pøed ním. Pøi tom øekl jemu: Rci jí nyní:
Hle, udivila jsi nás peèí svou o nás všemo�nou;
co pro tebe mám uèinit? Mám nìco o tobì øíci
pøed králem nebo pøed velitelem vojska? Ona
øekla: (Nikoliv) uprostøed lidu svého bydlím.
Øekl on ke Gézi: Co� tedy mám pro ni uèiniti?
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Odpovìdìl Gézi, slu�ebník jeho: Hle, syna nemá,
a mu� její starý jest. Proto� øekl: Zavolej ji. I zavo-
lal ji; a ona stála u dveøí. I øekl: V èasu jistém
podle èasu �ivota chovati budeš syna. Øekla ona:
Nechtìj, pane mùj, mu�i Bo�í, nechtìj, pravím, se
posmívati slu�ebnici své. Potom poèala �ena
v lùnì, a porodila syna èasu urèitém podle èasu
�ivota, který� pøedpovìdìl jí Elizeus. I rostlo dítì.
Stalo se pak jednou, �e vyšedši k otci svému
k �encùm, øeklo otci svému: Hlava má! hlava má
(bolí)! I øekl slu�ebníku: Dones jej k matce jeho.
Který�, kdy� ho vzal a pøinesl k matce jeho; sedì-
lo na klínì jejím a� do poledne, a umøelo. Tedy
ona vstoupivši polo�ila ho na lo�e mu�e Bo�ího,
a zavøevši ho tam, vyšla. Potom zavolala mu�e
svého a øekla: Pošli mi rychle jednoho z slu�ební-
kù a jednu oslici, a� dobìhnu a� k mu�i Bo�ímu,
a zase se navrátím. Který� øekl: Proè chceš jíti
k nìmu? Dnes není nov mìsíce ani sobota. Odpo-
vìdìla ona: (Mìj o to) pokoj! Osedlavši tedy oslici,
øekla slu�ebníku svému: Pobízej a bì�, a nezpo-
maluj kvùli mnì v jízdì, leè bych rozkázala tobì.
A tak jela, a� pøijela k mu�i Bo�ímu na horu Kar-
mél. A kdy� ji uzøel mu� Bo�í zdaleka, øekl ke
Gézi, slu�ebníku svému: Hle, Sunamitská tamto.
Proto nyní bì� jí v ústrety a rci jí: Dobøe-li se
máš?, dobøe-li se má mu� tvùj?, dobøe-li se má
syn? Ona øekla: Dobøe. Vtom pøišla k mu�i
Bo�ímu na horu, a chopila se nohou jeho. I pøi-
stoupil Gézi, aby ji odehnal. Ale mu� Bo�í øekl:
Nechej jí; nebo plna bolesti jest duše její, a Hospo-
din zatajil to pøede mnou, ani� mi to oznámil.
Ona pak øekla: Zdali jsem �ádala syna od pána
mého? Zdali jsem neøekla, abys mne nešálil?
Tedy øekl ke Gézi: Opásej bedra svá a vezmi hùl
mou v ruku svou, a jdi; jestli�e potkáš kohokoliv,
nepozdravuj ho, a jestli�e tì nìkdo pozdraví, ne-
odpovídej jemu; a pøijda, polo� hùl mou na tváø
dítìte. I øekla matka dítìte: Jako �e �iv jest Hos-
podin a �iva jest duše tvá, tebe neopustím. Proto�
vstav, bral se za ní. Gézi pak šel napøed a polo�il
hùl na tváø dítìte; ale nevydalo hlasu ani nevní-
malo. Proèe� vracuje se jemu vstøíc, povìdìl mu,
øka: Neprobralo se dítì. Pøišel tedy Elizeus do
domu, a hle, dítì mrtvé le�eno na lo�i jeho.
A kdy� vešel tam, zavøel dvéøe pøed obìma,
a modlil se k Hospodinu. Potom vstoupiv na lo�e,
lehl na dítì, vlo�iv ústa svá na ústa jeho, oèi své
na oèi jeho, a ruce své na ruce jeho, a rozprostøel
se nad ním a dechl na nìho; i zahøálo se tìlo dítì-
te; A odvrátiv se, procházel se po domì sem

a tam; potom vstoupiv opìt, rozprostøel se zno-
vu nad ním a� do sedmikrát; a otevøelo to dítì
oèi své. Tedy volav ke Gézi, øekl: Zavolej
Sunamitskou. I zavolal ji. A kdy� pøišla k nìmu,
øekl jí: Vezmi syna svého. Ona, jak vešla, padla
k nohám jeho, a poklonila se k zemi; i vzala
syna svého a odešla. (4. královská 4,8—37)

13.) Ètení z knihy proroka Isaiáše.

I rozpomínal se lid jeho na dny starodávné
i na Moj�íše, øíkaje: Kde� jest ten, který� vyvedl
z moøe pastýøe stáda svého? Kde jest ten, který�
vlo�il do nich Ducha Svatého svého? Který� vedl
pravicí Moj�íše a ramenem slávy své rozdìlil
vody pøed tváøí jeho, aby sobì uèinil jméno vìè-
né? Který� je provedl skrze hlubiny jako konì
pøes pouš�, tak�e nezemdleli? Jako kdy� je vede-
no hovádko pøes pole, tak Duch Hospodinùv se-
stoupiv, vedl je. Tak jsi provedl (moøem a pouští)
lid svùj, aby sis zpùsobil jméno slavné. Popatøi�
s nebe a pohleï z pøíbytku svatého svého a slávy
své. Kde jest horlivost tvá a veliká síla tvá? Kde
mno�ství milosti tvé a slitování tvých? Ztratils
trpìlivost s námi? Ty jsi zajisté Otec náš; nebo�
Abraham nic neví o nás, a Izrael nezná nás; leè
ty, Hospodine, Otèe náš, vysvoboï nás, v�dy� od
poèátku jméno tvé jest na nás. Proè jsi nám dal
zblouditi, Hospodine, od cest svých? Zatvrdil jsi
srdce naše, abychom se nebáli tebe. Navra� se
zase pro slu�ebníky své, pokolení dìdictví svého,
abychom na dlouho zdìdili horu tvou svatou. Ne-
pøátelé naši poskvrnili svatyni tvou. Stali jsme
se takovými, jako bys nad námi nikdy nepanoval
a jako by nad námi nikdy nebylo vzýváno jméno
tvé.

Ó bys roztrhl nebesa a sestoupil, aby se hory
pøed tebou roztøásly a roztavily se! Jako rozplý-
vá se vosk pøed tváøí ohnì! Tak se�ehne oheò
protivníky, abys ve známost uvedl jméno své ne-
pøátelùm svým, a aby se pøed tváøí tvou rozprch-
li pohané. Jako kdy� jsi èinil slavné vìci, otøásat
se pøed tebou zaènou hory. Od vìkù jsme neslý-
chali a oèi naše nevidìly (jiného) Boha, kromì
tebe, a díla tvá, která jsi uèinil tìm, kdo oèekáva-
jí tvé milosti. V�dy� milost tvá vychází vstøíc
tìm, kteøí èiní spravedlnost a pamatují na tebe
na cestách svých. (Isaiáš 63,11 — 64,5)

14.) Ètení z knihy proroka
Jeremiáše.

Hle, nacházejí dny, dí Hospodin, v nich� uèi-
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ním s domem Izraelským a s domem Judským
smlouvu novou. Ne takovou smlouvu, jakou jsem
uèinil s otci jejich v ten den, ve který jsem je vzal
za ruku jejich, abych je vyvedl ze zemì Egyptské;
kterou�to smlouvu mou oni nedodr�eli, aè jsem já
byl zùstal ve svazku s nimi, dí Hospodin. Ale toto
jest smlouva, kterou uèiním s domem Izraelským
po tìchto dnech, dí Hospodin: Dám zákony své do
nitra jejich a napíši je na srdce jejich; i budu jim
Bohem a oni mi budou za lid mùj. A nebudou uèiti
více jedenka�dý bli�ního svého a jedenka�dý brat-
ra svého øíkajíce: Poznávejte Hospodina! Všickni
zajisté sami znáti Mne budou, od nejmenšího
z nich a� do nejvìtšího z nich, dí Hospodin; milos-
tiv zajisté budu k nepravostem jejich a na høíchy
jejich nevzpomenu více. (Jeremiáš 31,31—34)

15.) Ètení z knihy proroka Daniele.*

Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu,
její� výška byla šedesát loket a šíøka šest loket. Po-
stavil ji na pláni Dúra v babylónské krajinì. Král
Nebúkadnesar poslal pro satrapy, zemské správce
a místodr�itele, poradce, správce pokladu, soudce,
vysoké úøedníky a všechny zmocnìnce nad kraji-
nami, aby pøišli k posvìcení sochy, kterou král
Nebúkadnesar postavil. Tehdy se shromá�dili sa-
trapové, zemští správcové a místodr�itelé, porad-
ci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úøedníci
a všichni zmocnìnci nad krajinami k posvìcení so-
chy, kterou král Nebúkadnesar postavil. Stáli pro-
ti soše, kterou postavil Nebúkadnesar. Hlasatel
mocnì volal: „Porouèí se vám, lidé rùzných národ-
ností a jazykù: Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny,
citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných
nástrojù, padnete a pokloníte se pøed zlatou so-
chou, kterou postavil král Nebúkadnesar. Kdo ne-
padne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do
rozpálené ohnivé pece.“ Proto v urèenou dobu,
jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, cita-
ry, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástro-
jù, všichni lidé rùzných národností a jazykù padli
a klanìli se pøed zlatou sochou, kterou král Neb-
úkadnesar postavil. V té dobì pøišli mu�i hvìzdo-
pravci a udali Judejce. Hlásili králi
Nebúkadnesarovi: „Králi, navìky buï �iv! Ty jsi,
králi, vydal rozkaz, aby ka�dý èlovìk, a� uslyší
hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a roz-
manitých strunných nástrojù, padl a poklonil se
pøed zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se,
má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde
mu�i Judejci, které jsi povìøil správou babylónské

krajiny, Šadrak, Méšak a Abed-nego. Tito mu�i
nedbají, králi, na tvùj rozkaz, tvé bohy neuctívají
a pøed zlatou sochou, kterou jsi postavil, se ne-
klanìjí.“ Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a roz-
hoøèen, rozkázal pøivést Šadraka, Méšaka
a Abed-nega. Tito mu�i byli hned pøivedeni pøed
krále. Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak,
Šadraku, Méšaku a Abed-nego, �e mé bohy neu-
ctíváte a pøed zlatou sochou, kterou jsem posta-
vil, jste se nepoklonili? Nu�e, jste ochotni v èase,
kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, lout-
ny a dud a rozmanitých strunných nástrojù, pad-
nout a poklonit se pøed sochou, kterou jsem
udìlal? Jestli�e se nepokloníte, v tu hodinu bu-
dete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je
ten Bùh, který by vás vysvobodil z mých rukou!“
Šadrak, Méšak a Abed-nego odpovìdìli králi:
„Nebúkadnesare, nám není tøeba dávat ti odpo-
vìï. Jestli�e náš Bùh, kterého my uctíváme, nás
bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z
tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne,
vìz, králi, �e tvé bohy uctívat nebudeme a pøed
zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloní-
me.“ Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz
jeho tváøe se vùèi Šadrakovi, Méšakovi
a Abed-negovi zmìnil. Rozkázal vytopit pec
sedmkrát víc, ne� se obvykle vytápìla. Mu�ùm,
stateèným bohatýrùm, kteøí byli v jeho vojsku,
rozkázal Šadraka, Méšaka a Abed-nega svázat
a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti mu�i byli
hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s
èepicemi a celým obleèením a vhozeni do
rozpálené ohnivé pece. Proto�e královo slovo bylo
pøísné a pec byla nadmíru vytopena, ony mu�e,
kteøí Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli,
usmrtil plamen ohnì. A ti tøi mu�i, Šadrak,
Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené
ohnivé pece. Procházeli se uprostøed plamene,
velebili Boha a dobroøeèili Hospodinu. Pak se
Azarjáš zastavil, otevøel svá ústa a uprostøed
ohnì se takto modlil:

„Blahosloven jsi, Hospodine, Bo�e otcù na-
šich, chváleno a oslaveno a� je jméno tvoje na
vìky. Nebo� spravedlivý jsi ve všem, co jsi s námi
uèinil, všechna díla tvá jsou pravdivá, cesty tvé
jsou správné, všechny soudy tvé jsou pravda.
Podle pravých rozhodnutí vše uèinil jsi nám ve
všem, co jsi uvedl na nás a na svaté mìsto, na
mìsto našich otcù, Jeruzalém, nebo� podle prav-
dy a soudu jsi uvedl toto všechno pro naše høíchy.
Zhøešili jsme a nepravosti páchali, a tak se od-
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vrátili od tebe; prohøešili jsme se ve všem, nepo-
slouchali tvá pøikázání, nezachovávali jsme
a nekonali, co jsi ulo�il nám pro dobro naše. Vše,
co jsi na nás uvedl a co jsi nám uèinil, podle pravé-
ho soudu uèinil jsi. Vydal jsi nás do rukou nepøátel
nepravosti páchajících, hanebných odpadlíkù, ne-
spravedlivému králi, nejhoršímu na celé zemi. Ne-
smíme nyní otevøít ústa: hanbou a opovr�ením
jsme pro slu�ebníky tvé, kteøí tì uctívají. Leè ne-
zøíkej se nás úplnì pro jméno své, neruš svou
smlouvu. Nevzdaluj milost svou od nás pro Abra-
hama, jeho� sis zamiloval, pro Izáka, slu�ebníka
svého, a pro Izraele, svého svatého. Jim jsi slav-
nostnì slíbil, �e rozmno�íš potomstvo jejich jako
hvìzdy na nebi a jako písek na bøehu moøském.
Vládce, nepatrnými jsme se stali mezi všemi po-
hany, pro høíchy své jsme dnes poní�eni na celé
zemi. Nemáme za tohoto èasu ani vladaøe ani pro-
roka ani vùdce, nemáme celopaly ani obìti zápal-
né ani obìtní dary ani kadidlo, nemáme místo,
kde bychom ti mohli pøinést obì� a kde bychom na-
lezli milosti. Ké� nás pøijmeš skrze duši zkormou-
cenou a ducha poní�eného, jako skrze celopaly
beranù a býkù, jako skrze desítky tisíc tuèných be-
ránkù. Taková a� je dnes zápalná obì� naše pøed
tebou. Nech� se její konání líbí tobì, aby nebyli za-
hanbeni ti, kdo v tebe doufají. Nyní otevíráme svá
srdce tobì a bázeò máme pøed tebo a hledáme tvá-
øe tvé. Nezahanbuj nás, ale nalo� s námi dle své
mírnosti a podle mno�ství milosrdenství svého.
Ujmi se nás zázrakem svým a oslav jméno své,
Hospodine! A� zastydí se všichni, kdo pùsobili
tvým slu�ebníkùm zlo, a� zahanbeni jsou pøed
veškerou mocí tvou, bez veškeré moci a vlády, a�
znièena je síla jejich, a� poznají, �e tys jediný
Hospodin a Bùh, a hoden jsi slávy po celém svìtì.“

Slu�ebníci královi, kteøí je uvrhli dovnitø, ne-
pøestali rozpalovat pec naftou, koudelí, smolou
a roštím, tak�e plameny šlehaly nad pec do výše
ètyøiceti devíti loktù. A zachvátily a se�ehly ty
z Kaldejcù, kteøí byli kolem pece. S tìmi však, kte-
øí byli s Azarjášem, sestoupil do pece andìl Hospo-
dinùv, vypudil plameny ohnì z pece a zpùsobil, �e
uvnitø pece jako by byla rosa a vanul vánek. Oheò
se jich vùbec nedotkl, neublí�il jim ani jim nebyl
na obtí�. Tehdy ti tøi v peci jako jednìmi ústy
zpívali Bohu, oslavovali jej a dobroøeèili mu,
pravíce:

„Blahosloven jsi, Hospodine, Bo�e otcù našich,
nade vše opìvaný a vyvyšovaný jsi na vìky;

a po�ehnané je svaté jméno tvé slávy, nade vše
opìvané a nade vše vyvyšované je na vìky. Bla-
hosloven jsi v chrámu svaté slávy své, nade vše
opìvaný a vyvyšovaný jsi na vìky. Blahosloven
jsi, který trùníš nad cheruby a shlí�íš do propas-
ti, nade vše opìvaný a vyvyšovaný jsi na vìky.
Blahosloven jsi na trùnì slávy Království svého,
nade vše opìvaný a vyvyšovaný jsi na vìky. Bla-
hosloven jsi na klenbì nebeské, nade vše
opìvaný a vyvyšovaný jsi na vìky!

(Odtud zpívat)

Dobroøeète Hospodinu, všechna díla jeho, ve-
lebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète Hospo-
dinu, nebesa, velebte a vyvyšujte ho navìky.
Dobroøeète Hospodinu, andìlé jeho, velebte a vy-
vyšujte ho navìky. Dobroøeète Hospodinu,
všechny vody nad oblohou,velebte a vyvyšujte ho
navìky. Dobroøeète Hospodinu, všechny mocnos-
ti, velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète
Hospodinu, slunce a mìsíci, velebte a vyvyšujte
ho navìky. Dobroøeète Hospodinu, nebeské
hvìzdy, velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøe-
ète Hospodinu, všechen dešti a roso, velebte
a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète Hospodinu,
všechny vìtry, velebte a vyvyšujte ho navìky.
Dobroøeète Hospodinu, ohni a �áre, velebte a vy-
vyšujte ho navìky. Dobroøeète Hospodinu,
chladno i horko, velebte a vyvyšujte ho navìky.
Dobroøeète Hospodinu, krùpìje rosy i snìhové
vloèky, velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøe-
ète Hospodinu, noci a dni, velebte a vyvyšujte ho
navìky. Dobroøeète Hospodinu, svìtlo a temno-
to, velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète
Hospodinu, lede a mraze, velebte a vyvyšujte ho
navìky. Dobroøeète Hospodinu, ledovce a snìhy,
velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète Hos-
podinu, blesky a mraèna, velebte a vyvyšujte ho
navìky. Dobroøeè Hospodinu, zemì, veleb a vy-
vyšuj ho navìky. Dobroøeète Hospodinu, hory
a kopce, velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeè
Hospodinu, vše, co roste na zemi, veleb a vyvyšuj
ho navìky. Dobroøeète Hospodinu, moøe a øeky,
velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète Hos-
podinu, prameny vod, velebte a vyvyšujte ho na-
vìky. Dobroøeète Hospodinu, kytovci a vše, co se
hýbe ve vodách, velebte a vyvyšujte ho navìky.
Dobroøeè Hospodinu, všechno nebeské ptactvo,
veleb a vyvyšuj ho navìky. Dobroøeète Hospodi-
nu, všechna zvíøata divoká i krotká, velebte a vy-
vyšujte ho navìky. Dobroøeète Hospodinu,
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synové lidští, velebte a vyvyšujte ho navìky. Dob-
roøeè Hospodinu, Izraeli, veleb a vyvyšuj ho
navìky. Dobroøeète Hospodinu, jeho knì�í,
velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète
Hospodinu, slu�ebníci jeho, velebte a vyvyšujte ho
navìky. Dobroøeète Hospodinu, duchové a duše
spravedlivých, velebte a vyvyšujte ho navìky.
Dobroøeète Hospodinu, vìrní a pokorní srdcem,
velebte a vyvyšujte ho navìky. Dobroøeète
Hospodinu, Chananjáši, Azarjáši, Míšaeli, velebte
a vyvyšujte ho navìky.

(Následující konec knihy se nemusí èíst)

On nás vysvobodil z podsvìtí a zachránil nás
z moci smrti, vychvátil nás z vnitøku pece, ze šle-
hajících plamenù, vychvátil nás zprostøedka ohnì!
Chválu vzdejte Hospodinu, proto�e je dobrý, jeho
milosrdenství je vìèné. Dobroøeète Hospodinu,
Bohu bohù, všichni, kteøí se ho bojíte, velebte
a chválu vzdejte, proto�e jeho milosrdenství je vìè-
né.“ Tu král Nebúkadnesar u�asl a chvatnì vstal.
Otázal se královské rady: „Co� jsme nevhodili do
ohnì tøi svázané mu�e?“ Odpovìdìli králi: „Jis-
tì�e, králi.“ Král zvolal: „Hle, vidím ètyøi mu�e,
jsou rozvázaní a procházejí se uprostøed ohnì bez
jakékoli úhony. Ten ètvrtý se svým vzhledem po-
dobá bo�ímu synu.“ I pøistoupil Nebúkadnesar
k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šadraku,
Méšaku a Abed-nego, slu�ebníci Boha nejvyššího,

vyjdìte a pojïte sem!“ Šadrak, Méšak
a Abed-nego vyšli z ohnì. Satrapové, zemští
správci a místodr�itelé a královská rada se shro-
má�dili, aby vidìli ty mu�e, nad jejich� tìly ne-
mìl oheò moc; ani vlas jejich hlavy nebyl
se�ehnut, jejich pláštì nedoznaly zmìny, ani ne-
byly cítit ohnìm. Nebúkadnesar zvolal: „Dobro-
øeèen budi� Bùh Šadrakùv, Méšakùv
a Abed-negùv, který poslal svého andìla a vysvo-
bodil své slu�ebníky, kteøí na nìj spoléhali. Pøe-
stoupili královo slovo a vydali svá tìla, aby
nemuseli vzdát poctu a klanìt se nìjakému jiné-
mu bohu ne� bohu svému. Vydávám rozkaz:
Kdokoli z lidí kterékoli národnosti a jazyka by
øekl nìco proti Bohu Šadrakovu, Méšakovu
a Abed-negovu, a� je rozsekán na kusy a jeho
dùm a� je uèinìn hnojištìm, nebo� není jiného
Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bùh.“
A král zaøídil, aby se Šadrakovi, Méšakovi
a Abed-negovi v babylónské krajinì dobøe daøilo.
Král Nebúkadnesar všem lidem rùzných národ-
ností a jazykù, kteøí bydlí na celé zemi:
„Rozhojnìn buï váš pokoj! Zalíbilo se mi sdìlit
vám, jaká znamení a jaké divy uèinil na mnì
Bùh nejvyšší. Jak veliká jsou jeho znamení, jak
mocné jsou jeho divy! Jeho království je
království vìèné, jeho vladaøská moc po všechna
pokolení.

Ètení z epištoly pøi liturgii

Knìz: Velemoudrost.

�almista: Ètení z listu
svatého apoštola Pavla k Øímanùm.

Knìz: Pozor mìjme!

�almista:

»Bratøí, kteøí�koliv pokøtìni jsme v Krista
Je�íše, ve smrt Jeho pokøtìni jsme. Pohøbeni jsme
tedy spolu s Ním skrze køest do smrti, abychom,
jako Kristus vstal z mrtvých skrze slávu Otce, tak
i my v obnovení �ivota zaèali chodit. Nebo� jestli�e
jsme s Ním srostlí pøipodobnìním ke smrti Jeho,
tedy i vzkøíšením Mu podobni budeme; víme, �e
náš starý èlovìk s Ním ukøi�ován jest, aby zmaøe-

no bylo tìlo høíšné, abychom ji� høíchu ne-
slou�ili; v�dy�, kdo umøel, osvobozen jest od
høíchu. Jestli�e pak jsme zemøeli s Kristem, vì-
øíme, �e s Ním také (vìènì) �íti budeme, vìdou-
ce, �e Kristus, vstav z mrtvých, ji� více neumírá,
smrt nad Ním více nepanuje. Nebo� kdy� umøel,
høíchu umøel jednou; �e pak jest �iv, �iv jest
Bohu. Tak i vy mìjte na pamìti, �e zajisté ze-
møeli jste høíchu, ale �ivi jste Bohu, v Kristu
Je�íši, Pánu našem.« (Øím 6,3—11)

(Kompilovaný kralický a ekumenický èeský pøeklad –

upravený podle ruské Bible – kromì poslední paremije;

pracovní verze, 2002—2011; v. 1,2)
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