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Dt 18, 9-22

yKi
 #r,a'h'-la, & aB' ! hT'a;  

hw"hy>-rv,a]                     
 %l'+ !tenO ! ^yh,l{a/                           

9a Ano
ty vcházíš do té země,

co /ji/ Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě.

~heh' ~yIAGh; tbo[]AtK. &  tAf[]l; dm;l.ti-al{ b Nebudeš se učit jednat  podle ohavností oněch pronárodů!

-AnB. rybi[]m; &  ^b. & aceM'yI-al{
 vae+B' & ATbiW                      

~ymis'q. & ~seqo                
!nEA[m.                
vxen:m.W                
@Vek;m.W                

rb,x'+ & rbexow>                
bAa & laevow>                

ynI[oD>yIw>                       
~ytiMeh;-la, & vredow>                

10

11

Nenalezne se u tebe /někdo, kdo/ provádí syna svého či dceru svou ohněm,

/někdo, kdo/ věští věštění,
hvězdopravec,
ani vykladač znamení,
ani kouzelník,
ani zaklínač /mocných/ kleteb,
ani /někdo, kdo/ se dotazuje duchů mrtvých,
ani jasnovidec [záhrobní věštec],
ani /někdo, kdo/ se doptává mrtvých.

 hL,ae+ hfe[o-lK' ! hw"hy> tb;[]At-yKi 12a Zajisté, ohavností Hospodinu /jest/ každý, /kdo/ činí tyto /věci/.

hL,aeh' tbo[eATh; ll;g>biW
hw"hy> !                    

^yn<P'mi & ~t'Aa & vyrIAm   ^yh,l{a/                         

b A /vždyť právě/ kvůli těmto ohavnostem
Hospodin, Bůh tvůj,

vyhání je před tebou.

hw"hy> ~[i & hy<h.Ti ! ~ymiT'
s ^yh,l{a/                     

13 Dokonalý [bez vady; úplně] ať jsi při Hospodinu, Bohu tvém!
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yKi
hL,aeh' ~yIAGh;   

~t'Aa vreAy hT'a; rv,a]           
~ynIn>[om.-la, !                                

W[m'v.yI ~ymis.qo-la,w>                                  

14a Ano, 
tyto pronárody,

co je dostáváš za dědictví,
hvězdopravce 
a věštce poslouchají...

hw"hy> ^l. !t;n" !ke al{ ! hT'a;w>
`^yh,l{a/                       

b Avšak ty [co se tebe týče] – ne tak dal ti Hospodin, Bůh tvůj!

^B.r>Qimi & aybin"
^yx,a;me         

ynImoK'                
hw"hy> ^l. ~yqiy" !                      

^yh,l{a/                                  

15a Proroka z tvého středu, 
z bratrů tvých 

– /takového/ jako jsem já – 
povolá tobě Hospodin, Bůh tvůj.

`!W[m'v.Ti ! wyl'ae b Jeho (!!!) budete poslouchat [ať posloucháte]!

lkoK.
hw"hy> ~[ime & T'l.a;v'-rv,a]   

rmoale & lh'Q'h; ~AyB. & brexoB. & ^yh,l{a/                     

16a ... Podle všeho /toho/,
co sis vyptal od Hospodina, Boha svého,

na Chorébu v den shromáždění, řka:

hw"hy> lAq-ta, [;mov.li @seao al{   
yh'l{a/                          

dA[ ha,r>a,-al{ ! taZOh; hl'doG>h; vaeh'-ta,w>   

b

c

»Nebudu [nemohu] /již/ dále naslouchat hlasu Hospodina, Boha mého,

a na oheň tento veliký nebudu [nemohu] již /dále/ hledět.

`tWma' al{w>   d A [ať] nezemřu.«

yl'ae hw"hy> rm,aYOw: 17a – I řekl mi Hospodin:

Wbyjiyhe   
`WrBeDI rv,a]          

b »Dobře udělali,
co [že tak] pravili.
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^AmK' & ~h,yxea] br,Q,mi & ~h,l' & ~yqia' aybin"   18a Proroka povolám jim zprostřed bratrů jejich, jako /jsi/ ty.

wypiB. & yr;b'd> yTit;n"w>   b A dám slova svá do úst jeho.

`WNW<c;a] rv,a]-lK' tae & ~h,ylea] & rB,dIw>   c A bude k nim mluvit všechno, co mu přikážu.

hy"h'w>   
vyaih'        

yr;b'D>-la, & [m;v.yI-al{ rv,a]           
ymiv.Bi & rBed;y> rv,a]                               

19a
b

A bude –
kdokoli,

kdo by neposlechl slova má,
co bude /on/ mluvit ve jménu mém,

`AM[ime & vrod>a, ykinOa' !               c – já sám to od něho vyhledám!

%a;   
aybiN"h;        

ymiv.Bi & rb'D' rBed;l. dyzIy" rv,a]           
rBed;l. wytiyWIci-al{ rv,a] tae                             

20a Ovšem 
ten prorok /pak/,

co by svévolně mluvil /nějaké/ slovo v mém jménu,
/totiž/ to, co nepřikázal jsem mu mluvit,

~yrIxea] ~yhil{a/ ~veB. & rBed;y> rv,a]w:            b nebo co by mluvil ve jménu božstev cizích,

aybiN"h; tmeW   
`aWhh;          

c ... i zemře [mrtev jest ~ nechť je usmrcen] prorok ten.«

^b,b'l.Bi & rm;ato ykiw> 21a I zajisté, říkáš /si/ v srdci svém:

rb'D'h;-ta, & [d;nE hk'yae   
`hw"hy> ArB.dI-al{ rv,a]                    

b »Jak poznáme to slovo,
co nemluvil je Hospodin?«

hw"hy> ~veB. & aybiN"h; rBed;y> rv,a]
rb'D'h;  hy<h.yI-al{w>  

aAby" al{w>  

22a Co promluví ten prorok ve jménu Hospodinově
a nenastane to slovo [ta událost]
a nepřijde –

rb'D'h; ! aWh
hw"hy> ArB.dI-al{ rv,a]         

b – to /jest/ to slovo,
co nemluvil je Hospodin.

aybiN"h; ArB.DI ! !Adz"B. c Svévolně mluvil je ten prorok!

`s WNM,mi rWgt' al{ d Nebudeš se toho bát!


