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ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА

која се зове

ПОСТАТЬ Е.

буде свод посред воде, да

ГЛАВА 1 . раставља воду од воде.

7. Иствори Бог свод,
У
почетку створи Бог не

и растави воду под сводом

бо и земљу.
2. А земља бјеше без од воде над сводом; и би

тако .

обличја и пуста, и бјеше 8. А свод назва Бог небо.

тама над безданом ; и дух и би вече и би јутро, дан

Божји дизаше се над водом.
други .

3. и рече Бог : нека
9. По том рече Бог : не

буде свјетлост. И би свјет- ка се сабере вода што је

лост .
под небом на једно мјесто ,

4. И видје Бог свјетлост и нека се покаже сухо. И

да је добра ; и растави |би тако.

Бог свјетлост од таме ; 10. и сухо назва Бог

5. И свјетлост назва Бог земља , а зборингта водена

дан, а таму назва ноћ. и назва мора ; и видје Бог

би вече и би јутро, дан да је добро.

први . 11. Опет рече Бог : не

6. По том рече Бог : нека на пусти земља из себе

1



ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА. гл. 1 ,

птраву, биље, што носи сје- [свјетлост од таме. И видје

ме, и дрво родно , које ра- Бог да је добро.

ђа род по својим врстама, 19. И би вече и би јутро,

у којем ће бити сјеме ње- дан четврти.

гово на земљи. Иби тако. 20. По том рече Бог :

12. и пусти земља из нека врве по води живе

себе траву, биље, што носи | душе , и птице нека лете

сјеме по својим врстама , и изнад земље под свод не

дрво, које рађа род , у ко- бески.

јем је сјеме његово по ње 21. И створи Бог китове

говијем врстама. И видје велике и све живе душе

Бог, да је добро.
што се мичу , што провр

13. И би вече и би ју- вјеше по води по врстама

тро , дан трећи. својим, и све птице крилате

14. По том рече Бог : | по врстама њиховијем. И

нека буду видјела на сво- видје Бог да је добро ;

ду небеском, да дијеле дан 22. и благослови Их Бог

и ноћ , да буду знаци вре- говорећи : рађајте се и мно

менима и данима и годи- | жите се , и напуните воду

нама ; по морима , и птице нека

15. И нека свијетле на |се множе на земљи.

своду небеском , да обасја
23. Иби вече и би ју

вају земљу. И би тако.
тро , дан пети .

24. По том рече Бог :

16. и створи Бог два

нека земља пусти из себе
видјела велика: видјело ве

душе живе по врстама њи
ће да управља даном , и

ховијем, стоку и ситне жи

видјело мање да управља

вотиње и звијери земаљске
ноћу, и звијезде.

по врстама њиховијем. И

17. И постави их Бог нa |би тако.

своду небеском да обасја
25. И створи Богзвијери

вају земљу ,
земаљске по врстама њ1

18. и да управљају да- ховијем , и стоку по врста

ном и ноћу , и да дијеле | ма њезинијем , и све сит

ч
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не животиње на земљи по миче на земљи и у чем има

врстама њиховијем. И ви-|душа жива , дао сам сву

дје Бог да је добро. траву да једу. И би тако.

26. По том рече Бог : да 31. Тада погледа Бог све

начинимо човјека по сво- | што је створио , и гле , до

јем у обличју , као што смо бро бјеше веома. И би вече

ми , који ће бити господар и би јутро, дан шести.

од риба морских и од пти

ца небеских и од стоке и
ГЛАВА 2 .

од цијеле земље и од сви

јех животиња ішто се мичу| Тако се доврши небо и

по земљи .
земља и сва војска њихова.

27. И створи Бог човје 2. и сврши Бог до сед

ка по обличју својему , по мога дана дјела своја , која

обличју Божијему створи учини ; и почину у седми

та ; мушко и женско створи дан од свијех дјела својих

их . која учини ;

28. и благослови их Бог, 3. и благослови Бог сед

и рече им Бог : раћајте се ми дан , и посвети га , jep

и множите се , и напуните у тај дан почину од свијех

земљу , и владајте њом , и дјела својих, која учини.

будите господари од риба 4. То је постање неба и

морских и од птица небе- земље , кад посташе , кад

ских и од свега звјериња Господ Бог створи земљу и

ІЦТо се миче по земљи . небо,

29. и још рече Бог : ево, 5. и сваку биљку по

дао сам вам све биље што |ску, докле је још не бјеше

носи сјеме по свој земљи, и на земљи , и сваку травку

сва дрвета родна која носе пољску , докле још не ни

сјеме ; то ће вам бити за цаше ; јер Господ Бог још

храну. не пусти дажда на земљу ,

30. А свему звјерињу зе- нити бјеше човјека да ради

маљском и свјема птицама | земљу,

небеским и свему што се 6. Нити се подизајне па

1 *
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ра са земље да натапа сву име Хидекел , она тече к

земљу. Асирској. А четврта је ри

7. А створи Господ Бог | јека Ефрат.

човјека од праха земаљско 15. И узевши Господ Бог

га , и дуну му у нос дух |човјека намјести га у врту

животни ; и поста човјек| Едемском, да га ради и да

дуіпа жива. га чува .

8. И насади Господ Бог 16. И запријети Господ

врт у Едему на истоку , и Бог човјеку говорећи : једи

ондје намјести човјека , ко- |слободно са свакога дрвета

јега створи. уврту ;

9. и учини Господ Бог, 17. Али с дрвета од зна

те никоше из земље свако-| ња добра и зла , с њега не

јака дрвета лијепа за гле- |једи ; јер у који дан оку

дање и добра за јело , и сини с њега, умријећеш .

дрво од живота усред врта 18. И рече Господ Бог :

и дрво од знања добра и није добро да је човјек сам ;

зла .
да му начиним друга према

10. А вода тецијаше из | њему.

Едема наташајући врт, и 19. Јер Господ Бог ство

оданде се дијељаше у че- ри од земље све звијери

тири ријеке. пољске и све птице небе

11. Једној је име Фисон, |ске , и доведе к Адаму да

она тече око цијеле земље види како ће коју назвати,

Евилске, а ондје има зла- па како Адам назове коју

животињу онако да јој бу

12. И злато је оне земље | де име ;

врло добро ; ондје има и 20. и Адам надједе име

бдела и драгога камена - |сваком живинчету и свакој

птици небеској и свакојзви

13. А другој је ријеци |јери пољској; али се не на

име Геон, она тече око ци- ће Адаму друг према ње

јеле земље Хуске. му.

14. А трећој је ријеци 21. и Господ Бог пусти

ра ,

Ниха .
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тврд сан на Адама , те за- вета усред врта , казао је

спа ; па му узе једно ребро, Бог, не једите и не дирајте

и мјесто попуни месом ; у њ , да не умрете.

22. и Господ Бог створи 4. А змија рече жени :

жену од ребра , које узе | не ћете ви умријети ;

А даму , и доведе је к Ада 5. Него зна Бог да ће

му. вам се у онај дан кад оку

23. ААдам рече : сада |сите с њега отворити очи,

ето кост од мојих кости , и па ћете постати као богови

тијело од мојега тијела.Ти знати што је добро нито

Нека јој буде име човјечи- ли зло.

ца, јер је узета од човјека. 6. и жена видећи да је

24. За то ће оставити чо- род на дрвету добар за је

вјек оца својега и матер | ло и да га је милина гле

своју , и прилијепиће се к | дати и да је дрво врло дра

жени својој , и биће двоје го ради знања , узабра ро

једно тијело. да с њега и окуси, па даде

25. А бјеху обоје голи, и муку својему , те и он о

Адам и жена му , и не бје- куси.

не их срамота . 7. Тада им се отворише

очи, и видјеше да су голи ;

па сплетоне лишћа смоко
ГЛАВА 3 .

ва и начините себи пре

Али змија бјеше лукава гаче.

мимо све звијери пољске, 8. И зачуше глас Госпо

које створи Господ Бог ; па | да Бога , који иђаше по вр

рече жени : је ли истина ту кад захлади ; и сакри

да је Бог казао да не једе- | се Адам и жена му испред

те са свакога дрвета у вр-| Господа Бога међу дрвета

у врту.

2. А жена речезмији: ми 9. А Господ Бог викну

једемо рода са свакога др-| Адама и рече му : гдје си ?

вета у врту ; 10. А он рече : чух глас

3. Само рода с онога др-| твој у врту , па се попла

2

ту ?
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2

ших , јер сам го , те се са- мужа твојега , и он ће ти

крих.
бити господар .

11. АБог рече : ко ти 17. Па онда рече Ада

каза да си го ? да нијеси му : што си послушао же

јео с онога дрвета што сам ну и окусио с дрвета с ко

ти забранио да не једеш с јега сам ти забранио рекав

њега ? Іши да не једеш с њега, зе

12. A Адам рече : жена мља да је проклета с тебе;

коју си удружио са мном, с муком ћеш се од ње хра

она ми даде с дрвета , те нити до својега вијека ;

једох. 18. Трње и коров ће ти

13. А Господ Бог рече Грађати, а ти ћешi jести зе

ље пољско ;
Жени : за што си то учини

19. Са знојем лица сво
ла ? А жена одговори : зми

јега јешћеш xљеб, докле се

ја ме превари, те једох.

14. Тада рече Господ си узет ; јер си прах, и у

не вратиш у земљу од које

Бог змији : кад си то учи- прах ћеш се вратити.

нила , да си проклета мимо
20. и Адам надједе же

ни својој име Јева , за то

звијери пољске ; на трбуху| што је она мати свјема жи

да се вучен и прах да је

деш до својега вијека.
21. И начини Господ Бог

15. и још мећем непри- Адаму и жени његовој ха

јатељство између тебе и же- | љине од коясе , и обуче их

не и између сјемена твојега у њих.

и сјемена њезина ; оно ће 22. И рече Господ Бог :

ти на главу стајати а ти ето, човјек поста као један

ћеш га у пету уједати. од нас знајући што је до

16. А жени рече : теби |бро што ли зло; али сада

hу много муке задати кад | да не пружи руке своје и

затрудниш , смукама ћеш |узбере и с дрвета од живо

дјецу рађати , и воља ће та , и окуси , те до вијека

твоја стајати под влашћу живи.

свако живинче и мимо све

вима.
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зет ;

23. и Господ Бог изaгна | јину : Што се срдиш ? Іго

га из врта Едемскога да ли ти се лице промијени ?

ради земљу , од које би у 7. Не ћеш ли бити мио,

кад добро чиниш ? акад

24. и изагнав човјека не чиниш добро , гријех је

постави пред вртом Едем- на вратима. А воља је ње

ским херувима с пламени- гова под твојом влашћу , и

јем мачем , који се вијаше ти си му старији.

и тамо и амо , да чува пут 8. Послије говораше Ка

кa дрвету од живота . јин с Авељем братом сво

јим. Али кад биjаху у по

ГЛАВА 4 .
љу, скочи Кајин на Авеља

брата својега , и уби га.

Иза тога Адам позна Јеву 9. Тада рече Господ Ка

жену своју, а она затрудње јину: гдје тије брат Авељ ?

и роди Кајина, и рече: до- А он одговори : не знам ;

бих човјека од Господа. зар сам ја чувар брата сво

2. и роди опет брата |јега ?

његова Авеља. ИАвељ по 10. А Бог рече : шта у

ста пастир а Кајин ратар. |чини ! гласкрви брата тво

3. А послије некога вре- |јега виче са земље к мени.

мена догоди се, те кајин 11. И сада, да си проклет

принесе Господу принос од | на земљи , која је отворила

рода земаљскога ; уста своја да прими крв

4. А и Авељ принесе одбрата твојега из руке твоје .

првина стада својега и од 12. Кад земљу узрадиш,

њихове претилине. и Го- [ не ће ти више давати блага

спод погледа на Авеља и својега. Бићеш потукач и

на његов принос,
бјегунац на земљи.

5. А на Кајина и на ње 13. А Кајин рече Госпо

гов принос не погледа. За ду : кривица је моја велика

то се кајин расрди веома , да ми се не може опро

и лице му се промијени.

6. Тада рече Господ Ка 14. Ето ме тјераші данас

стити .
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из ове земље да се кријем 22. А и Села роди Тове

испред тебе, и да се ски- ла, који бјеше вјешт кова

там и потуцам по земљи, | ти свашта од мједи и гво

па ће ме убити ко ме удеси. | жћа; а сестра Товелу бјеше

15. А Господ му рече : Ноема.

за то ко убије Кајина, седам 23. И рече Ламех сво

ће се пута то покајати . И |јима женама, Ади и Сели:

начини Господ знак на Ка- чујте глас мој, жене Ламе

јину да та не убије ко га |хове, послушајте ријечи

удеси . моје : убићу човјека за ра

16. И отиде Кајин ис- ну своју и младића за мас

пред Господа, и насели се нищу своју .

у земљи Наидској на исто
24. Кад ће се Кајин о

ку према Едему.

17. И позна Кајин жену |ће седамдесет и седам пута.

светити седам пута, Ламех

своју, а она затрудњеироди

Еноха , и сазида град и
25. ААдам опет позна

прозва га по имену сина
жену своју , и она роди си

својега Енох.
на, и надје му име Сит, јер

18. A Еноху роди се Га- ми, рече, Бог даде другога

идад; а Гайдад роди Ма- |сина за Авеља, којега уби

лелеила ; а Малелеило ро

Кајин.

Ди Матусала ; а Матусал
26. и Ситу се роди син,

роди Ламеха. којем у надједе име Енос.

19. И узе Ламех двије | Тада се поче призивати

жене: једној бјеше име име Господње .

Ада а другој Села.

20. и Ада роди Јовила; ГЛАВА 5 .

од њега се народише који

живе под шаторима и сто-| Ово је племе Адамово. Кад

ку пасу .
Бог створи човјека, по об

21. А брату његову бје- личју својему створи га.

Іше име Јувал ; од њега се 2. Мушко и женско

народиегудачи и свирачи. 1 створи их, и благослови их,

2
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2

и назва их човјек, кад би- | седамдесет година, и роди

іше створени. Малелеила ;

3. и поживје Адам сто 13.Ародив Малелеила

и тридесет година, и роди поживје Кајинан осам сто

сина по сбличју својему, | тина и четрдесет година,

као што је он, и надједе | раћајући синове и кћери ;

му име Сит. 14.Такопоживје Кајинан

4. А родив Сита поживје | свега девет стотина и десет

Адам осам стотина година, година ; и умрије.

раћајући синове и кћери ; 15. А Малелеило пожи

5. Тако поживје Адам( вје ішездесет и пет година,

свега девет стотина и три- и роди Јареда ;

десет година ; и умрије. 16. А родив Јареда по

6. A Сит поживје сто и живје Малелеило осам сто

пет година, и роди Еноса ; |тина и тридесет година,

7. Ародив Еноса по- рађајући синове и кћери ;

живје Сит осам стотина и
17. Тако поживје Мале

седам година, рађајући си- леило свега осам стотина и

нове и кћери ;
деведесет и пет година ; и

8. Тако поживје Сит све- умрије.

та девет стотина и двана
18.АЈаред поживје сто

ест година ; и умрије.
и шездесет и двије године,

9. A Енос поживје деве

и роди Еноха ;

19. А родив Еноха по

десет година, и роди Ка

живје Јаред осам стотина

јинана ;
година, раћајући синове и

10. А родив Кајинана кћери ;

поживје Ен ос осам стотина 20. Тако поживје Јаред

и петнаестгодина, рађајући |свега девет стотина и шез

синове и кћери ; десет и двије године ; и у

11. Тако поживје Енос мрије.

девет стотина и пет 21. АЕнох поживје нез

година ; и умрије . десет и пет година, ироди

12. А Кајинан поживје | Матусала ;

свега
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22. А родив Матусала 31. Тако поживје Ламех

поживје Енох једнако по | свега седам стотина и се

вољи Божјој три ста година, дамдесет и седам година ;

рађајући синове и кћери; и умрије .

23. Тако поживје Енох 32. A Hоју кад би пет

свега три ста и шездесет |стотина година, роди Ноје

и пет година; Сима, Хама и Јафета .

24. И живећи Енох јед

нако по вољи Божјој, не

стаде га, јер га узе Бог.
ГЛАВА 6 .

25. А Матусал поживје

А
кад.

сто и осамдесет и седам
људи поче

ше множити на земљи ,

година, и роди Ламеха;

26. А родив Ламеха по
и кћери им се наро

живје Матусал седам сто- дише,

тина и осамдесет и двије
2. Видећи синови Божји

године, рађајући синове и
кћери човјечије како су

кћери ;
лијепе узимане их за же

27. Тако поживје Мату- І не које хтјеше.

сал свега девет стотина и 3. А Господ рече : не ће

шездесет и девет година; се дух мој до вијека прети

и умрије. сљудима, јер су тијело ; не

28. A Ламех поживје ка им јогсто и двадесет

сто и осамдесет и двије го- година.

дине , и роди сина , 4. А бијаше тада дивова

29. и надједе му име на земљи ; а и послије , кад

Ноје говорећи : овај ће нас се синови Божји састајаху

одморити oд пoсaлa наших | са кћерима човјечијим, па

и од труда руку наших на им оне рађаху синове ; то

земљи, коју прокле Господ. |бијаху силни људи, од ста

30. А родив Ноја пожи - рине на гласу.

вје Ламех пет стотина и де 5. и Господ видећи да

ведесет и пет година, ра- (је неваљалство људско ве

ђајући синове и кћери : лико на земљи, и да су све
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мисли срца њихова свагда од дрвета гоФера , и начини

само зле, прегратке у ковчегу ; и за

6. Покаја се Господ што топи га смолом изнутра и

је створио човјека на зем- |споља.

љи, и би му жао у срцу. 15. Иначини на овако :

7. И рече Господ : хоћу у дужину нека буде три ста

да истријебим са земље љу- лаката, у ширину педесет

де, које сам створио , од чо ката, и у висину триде

вјека до стоке и до ситне |сет лаката ;

животиње и до птица не 16. Пусти доста свјетло

беских ; јер се кајем Ішто |cти у ковчег ; и кров му

сам их створио . сведи озго од лакта ; иу

8. Али Ноје нађе милост| дари врата ковчегу са стра

пред Господом. не ; и начини га на три бо

9. Ово су догађаји Но- |ја : доњи, други и трећи.

јеви : Ноје бјеше човјек 17. Јер ево пустићу по

праведан и безазлен своје- топ наземљу,да истријебим

га вијека ; по вољи Божјој свако тијело, у којем има

свагда живљаше Ноје . жива душа под небом ; што

10. И роди Ноје три си-| је год на земљи све ће из

на : Сима , Хама и Јафета . | гинути.

11. А земља се поквари
18. Али ћу с тобом учи

пред Богом, и напуни се нити завјет свој : и ући ћені

земља безакоња . у ковчег ти и синови твоји

12. и погледа Бог на 1 и жена твоја и жене синова

земљу, а она бјеше покваре- твојих с тобом.

на ; јер свако тијело по 19. И од свега жива, од

квари пут свој на земљи. свакога тијела, узећеш у

13. и рече Бог Ноју : ковчег по двоје, да сачу

крај свакоме тијелу дође вашу животу са собом, а

преда ме, јер напунише зе- мушко и женско нека буде.

мљу безакоња ; и ево хоћу 20. Од птица по врстама

да их затрем са земљом. њиховијем, од стоке по вр

14. Начини себи ковчег |cтама њезинијем, и од свега
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овчег

ЊИма .

што се миче на земљи по ље свако тијело живо, које

врстама његовијем, од све-| сам створио.

та по двоје нека уђе с то 5. и Ноје учини све што

бом, да их сачуваш у жи- му заповједи Господ.

воту. 6. Абјеше Ноју шест

21. И узми са собом све- 1стотина година кад дођено

та што се једе, и чувај код топ на земљу.

себе, да буде хране теби и 7. И уђе Ноје у

и синови његови и жена

22. и Ноје учини, како његова и жене синова ње

му заповједи Бог, све онако говијех с њим ради потопа.

учини. 8. Од животиња чистих

и од животиња нечистих и

од птица и од свега што се
ГЛАВА 7 .

миче по земљи,

И
рече Господ Ноју : уђи у

9. Уђе к Ноју у ковчег

ковчег ти и сав дом твој, по двоје, мушко и женско,

јер те нађох праведна пред )као што беше Бог заповје

собом овога вијека. дио Ноју.

2. Узми са собом од сви
10. А у седми дан дође,

потот на земљу.

јех животиња чистих по

11. Кад је било Ноју

седморо, све мужјака и

шест стотина година, те го

женку његову ; а од живо

тиња нечистих по двоје,

дине другога мјесеца, се

мужјака и женку његову, тај дан развалище се сви
дамнаести дан тога мјесеца,

3. Такођер и од птица | извори великога бездана, и

небеских по седам, мужјака отвориште се уставенебеске;

и женку његову, да им се
12. И удари дажд на зе

сачува сјеме на земљи.
мљу за четрдесет дана и

4. Јер ћу до седам дана | четрдесет ноћи.

пустити дажд на земљу за 13. Тај дан уђе у ковчег

четрдесет дана и четрдесет| Ноје и Сим и Хам и ЈаФет,

ноћи, и истријебићу са зем- І синови Нојеви, и жена Но
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јева и три жене синова ње- | тијело што се мицаше на

говијех с њима ; земљи , птице и стока , и

14. Они, и свакојаке звијери и све што гамиже

звијери по врстама својим, по земљи, и сви људи.

и свакојака стока по вр 22. Све што имаше душу

стама својим, и што се год живу у носу, све што би

миче по земљи по врстама (јаше на суху, помрије .

својим, и птице све по вр 23. И истријеби се свако

стама својим и што годлети тијело живо на земљи, и

и има крила , људи и стока и што год.

15. Дође к Ноју у ков- гамиже и птице небеске,

чег по двоје од свакога ти- |све, велим, истријеби се са

јела, у којем има жива земље; само Ноје оста и

душа , што с њим бјеше у, ковчегу.

16. Мушко и женско од 24. И стајаше вода по

свакога тијела уђоше, као врх земље сто и педесет

што беше Бог заповједио дана.

Ноју ; па Господ затвори

ГЛАВА 8 .

17. Иби потоп на земљи

за четрдесет дана ; и вода А Бог се опомену Ноја и

дође и узе ковчег, и поди- | свијех звијери и све стоке

же га од земље. Што бјеху с њим у ковчегу;

18. И навали вода и у- и посла Бог вјетар на зе

ста јако по земљи, и ковчег (мљу да узбије воду.

стаде пловити водом. 2. И затворите се изво

19. И наваљиваше вода |ри бездану и уставе небе

све већма по земљи, и по- |ске, и даже с неба пре

кри сва највиша брда што |стаде .

су под цијелијем небом. 3. И стаде вода опадати

20. Петнаест лаката до- на земљи, и једнако опада

ће вода изнад брда, по што | ше послије сто и педесет

их покри. дана ;

21. Тада изгибе свако 4.Те сеустави ковчег сел

за ЊИМ.
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мога мјесеца дана седамна- позна Ноје да је опала во

естога на планини Ара-| да са земље.

рату . 12. Али почека још се

5. и вода опадаше све дам дана, па опет испусти

већма до десетога мјесеца; голубицу, а она му се ви

и првога дана десетога мје- ше не врати.

сеца показаіне се врхови 13. Шест стотина прве

од брда. године вијека Нојева први

6. А послије четрдесет дан првога мјесеца усахну

дана отвори Ноје прозор вода на земљи ; и Ноје от

на ковчегу, који бјеше на- кри кров на ковчегу, ну

чинио ; гледа земљу суху.

7. и испусти гаврана, 14. А другога мјесеца

који једнако одлијеташе двадесет седмога дана бје

и долијеташе докле не пре - ше сва земља суха.

сахну вода на земљи . 15. Тада рече Бог Ноју

8. Па пусти и голубицу

говорећи :

да би видио је ли опала во
16. Изиди из ковчега ти

и жена твоја и синови твоји
да са земље .

и жене синова твојих с то

9. А голубица не нашав

Іши гдје би стала ногом сво
17. Све звијери што су с

јом врати се к њему у ков- | тобом од свакога тијела,

чег , јер још бјеше вода по
Птице и стоку и што год га

својземљи ; и Ноје пружив- | миже по земљи, изведи са

ши руку ухвати је и узе к собом , нека се разиђу по

себи у ковчег.
земљи , и нека се плоде и

10. И почека још седам | множе на земљи.

дана , опет испусти го 18. И изидe Hoје и си

лубицу из ковчега. Нови и његови и жена ње

11. И пред вече врати гова и жене синова њего

се к њему голубица, и гле вијех с њим.

у кљуну јој лист маслинов, 19. Све звијери, све сит

који бјеше откинула ; тако не животиње, све птице и

бом ;

па
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све што се миче по земљи | боје и страше ; све је пре

по својим врстама изидоше 1 дано у ваше руке.

ИЗ ковчега . 3. Што се год миче и

20. И начини Ноје жрт- живи, нека вам буде за је

веник Господу, и узе од | ло, све вам то дадох као

сваке чисте стоке и од сви- зелену траву.

јех птица чистијех, и при
4. Али не једите меса с

несе на жртвенику жртве | душом његовом, а то му је

Што се саЖижу .
крв.

21. и Господ омириса
5. Јер ћу и вашу крв, ду

ше ваше, искати; од сваке

мирис угодни, и рече у р | ћу је звијери искати; из

цу својем : не ћу више кле

ти земље сљуди, што је ми
руке свакога брата његова

искаћу душу човјечију .
сао срца човјечијега зла од

6. Ко пролије крв човје

малена ; нити ћу вишеуби

чију, његову
he

јати свега што живи,
крв проликао

ти човјек ; јер је Бог посво
Піто учиних.

22. Од селе докле буде "вјека.

јем у обличју створио чо

земље, не ће нестајати усје
7. Рађајте се дакле и

ва ни жетве, студени ни
множите се ; народите се

врућине, љета ни зиме, да- | веома на земљи и намно

на ни ноћи.

жите се на њој.

8. И рече Бог Ноју и си

ГЛАВА 9 . новима његовијем с њим,

говорећи :

и Бог благослови Ноја и 9. А ја ево постављам

синове његове, и рече им: |завјет својсвама исва

рађајте се и множите се, и шим сјеменом након вас,

напуните земљу ; 10. и са свијем жи

2. И еве звијери земаљ- вотињама, што су с вама од

ске и све птице небеске и птица, од стоке и од све

све што иде по земљи и све га звијерја земаљскога што

рибе морске нека вас се је с вама, свачим ІІІтоса
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св

је изашло Ковчега чинио између себе и свако

и са свијем звијерјем зе- га тијела на земљи.

маљским.
18. Абијаху синови Но

11. Постављам завјет |јеви који изидоше из ков

свој с вама ,те од селе неће |чега : Сим и Хам и Јафет ;

ниједно тијело погинути од а Хам је отац Хананцима.

потопа, нити ће више бити 19. То су три сина Hoje

потопа да затре земљу. ва , иод њих се на

12. И рече Бог : ево знак |земља.

завјета који постављам из 20. A Ноје поче радити

међу себе и вас и сваке жи- земљу, и посади виноград.

ве твари, која је с вама до 21. Инапив се вина они

вијека : се, и откри се насред ша

13. Метнуо сам дугу сво- |тора својега.

ју у облаке, да буде знак за 22 А Хам, отац Ханан

вјета између мене и земље. І цима, видје голотињу оца

14. Па кад облаке наву- својега, и каза обојици бра

чем на земљу , видјеће се ће своје на пољу.

23. A Cим и Јафет узеше
дуга у облацима,

15. И опоменућу се за- |јица на рамена своја, ии

хаљину, и огрнуше је обо

вјета својега који је између |дући натрашке покрише

мене и вас и сваке душе њом голотињу оца својега ,

живе у сваком тијелу, и не

ће више бити од воде по
лицем натраг окренувши

се да не виде голотиње оца

топа да затре свако тијело.
својега.

16. Дуга ће бити у обла- 24. А кад се Ноје про

цима, па ћу је погледати , буди од вина, дозна шта му

и опоменућу се вјечнога за-|је учинио млађи син,

вјета између Бога и сваке 25. И рече : проклет да

душе живе у сваком тијелу | је Ханан, и да буде слуга

које је на земљи.
слугама браће своје !

17. И рече Бог Ноју : то 26. и још рече : благо

је знак завјета који сам у - словен да је Господ Бог Си
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мов, и Ханан да му буде 7. А синови Хусови : Са

слуга !
ва и Евила и Савата и Рег

27. Бог да рашири Ја-| ма и Саватака . А синови

Фета да живи у шаторима Регмини : Сава и Дадан.

Симовијем , а Ханан да им 8. Хус роди и Неврода; а

буде слуга ! он први би силан на земљи ;

28. И поживје Ноје по 9. Бјеше добар ловац

слије потопа три ста и педе- пред Господом; за то се ка

сет година. же: добар ловац пред Го

29. А свега поживје Ноје сподом као Неврод.

девет стотина и педесет го
10.А почетак царству ње

дина ; и умрије.
гову бјеше Вавилон и Орех

и Архад и Халани у земљи

ГЛАВА 10 . Сенару.

11. Из те земље изађе

А ово су племена синова | Асур, и сазида Ниневију и

Нојевих, Сима, Хама и Ја- Poвoт град и Халах,

Фета, којима се родише си 12. и Дасем између Ни

нови послије потопа. невије и Халаха ; то је град

2. Синови Јафетови : Га- велик.

мер и Магог и Мадај и Ја 13. А Месраин роди Лу

вани Товели Мосохи Тирас. деје и Енемеје и Лавеје

3. А синови Гамерови : и Нефталеје,

Асханас и Рифат и Торгама. 14. и Патросеје и Хас

4. А синови Јаванови : меје, одакле изађоше Фили

Елиса и Тарсис, Китим и стеји и ГаФтореји .

Доданим. 15. А Ханан роди Сидо

5. Од њих се раздијели- на , првенца својега, и Хета,

ше острва народна на зе 16. и Јевусеја и Аморе

мљама својим, свако по је- | ја и Гергесеја ,

зику својему и по породица 17. и Евеја и Арукеја и

ма својим у народима својим. | Асенеја ,

6. А синови Хамови : Хус 18. и Арадеја и Сама

и Месраин, фуд и Ханан. Греја и Аматеја . А послије

2
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- се расијаше племена Хана 29. и УФира и Евилу и

нејска . Јовава ; ти сви бјеху си

19. Ибјеху међe Хана- нови Јектанови.

нејске од Сидона идући на 30. И живљаху од Mace,

Герар па до Газе и идући како се иде на Сафир дого

на Содом и Гомор и Адаму | ра источних.

и Севојим па до Даса. 31. То су синови Симови

20. То су синови Хамови по породицама својим и по

по породицама својим и по (језицима својим, у земљама

језицима својим, у земљама својим и у народима својим.

својим и у народима својим. 32. То су породице си

21. и Симу родише се нова Нојевих по племенима

синови, најстаријем у брату |својим, у народима својим;

Јафетову, оцу свијех синова и од њих се раздијелише

Еверовијех.
народи по земљи послије

22. Синови Симови бјеху: потопа.

Елам и Асур и Арфаксади

Дуд и Арам. ГЛАВА 11 .

23. А синови Арамови :

Оси Ул и Гатер и Мосох . |Абијаше на цијелој земљи

24. AApФаксад роди Са- један језик и једнаке ри

лу, а Сала роди Евера. јечи.

25. A Еверу се родише 2. А кад отидоше од ис

два сина : једном бјеше име тока, нађоше равницу у

Фалек , јер се у његово ври- земљи Сенарској, и насели

јеме раздијели земља, абра - ше се ондје .

ту његову име Јектан. 3. Па рекоше међу собом:

26.AJeктан роди Ел- хајде да правимо плоче

модада и Салета и Сармота да их у ватри добро пе

и Јараха, чемо. И бјеху им опеке мје

27. Иодора и Евила исто камена и смола земља

Деклу, на мјесто креча.

28. и Евала и Авимаила 4. Послије рекоше: xaj

и Саву, де да сазидамо град и кулу,
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којој ће врх бити до неба, тридесет и пет година , и

да стечемо себи име, да се роди Салу ;

не бисмо расијали поземљи. 13. А родив Салу пожи

5. А Господ сиђе да види вје ApФаксадчетири стотине

град и кулу, што зидаху и три године, раћајући си

синови човјечији . нове и кћери.

6. И рече Господ : гле, 14. А Сала поживје три

народ један, и један језик десет година, ироди Евера;

у свијех , и то почеше ра 15. Ародив Евера по

дити, и не ће имсметати ни- живје Сала четири стотине

шта да не ураде што су и три године, рађајући си

наумили. нове и кћери.

7. Хајде да сиђемо, и да
16. A Евер поживје три

им пометемо језик, да не десет и четири године , и

разумију један другога шта роди Фалека ;

говоре. 17. А родив Фалека по

8. Тако их Господ расу
живје Евер четири стотине

оданде по свој земљи, те не
и тридесет година, рађају

ћи синове и кћери.

сазидаше града .

18. A Фалек поживјетри

9. За то се прозва Вави
лон, јер ондје помете Го- десет година, и роди Pa

гава ;

спод језик цијеле земље, и

оданде их расу Господ по живје Фалек двје ста и де

19. А родив Рагава по

свој земљи.
вет година, рађајући сино

10. Ово је племе Симово: ве и кћери.

бијаше Симу сто година, 20. A Рагав поживје три

кад роди ApФаксада, друге десет и двије године, и ро

године послије потопа.
ди Серуха ;

11. А родив ApФаксада 21. А родив Серуха по

поживје Сим пет стотина го- | живје Рагав двје ста и седам

дина , рађајући синове и година, раћајући синове и

кћери. кћери.

12. A ApФаксад поживје ! 22. A Серух поживје три

2 *
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на ,

десет година, и роди На- Сару снаху своју, жену Ав

хора ; рама сина својега ; и пођо

23. А родив Нахора по- ше заједно из Ура Халдеј

живје Серух двје ста годи- скога да иду у земљу Ха

рађајући синове и нaнску, и дођоше до Хара

кћери. на, и ондје се настанише.

24. А Нахор поживје два 32. А поживје Тара све

десет и девет година , и ро- га двје ста и пет година;

ди Тару ; и умрије Тара у Харану.

25. А родив Тару пожи

вје Нахор сто и деветнаест
ГЛАВА 12.

година, рађајући синове и

кћери.
и

рече Господ Авраму: иди

26. A Тара поживје се- из земље своје и од рода

дамдесет година , и роди својега и из дома оца сво

Аврама, Нахора и Арана. | јега у земљу коју ћу ти ја

27. А ово је племе Тари- показати.

но : Тара роди Аврама, На 2. И учинићу од тебе ве

хора и Арана ; а Аран ро- лик народ , и благословићу

те, и име твоје прославићу,

28. И умријеАран прије и ти ћеш бити благослов.

Таре оца својега на постој 3. Благословићу оне који

бини својој, у Уру Халдеј- тебе узблагосиљају, и про

оком. клећу оне који тебе успро

29. И ожени се Аврам и клињу ; иу теби ће бити

Нахор, и жени Аврамовој благословена сва племена

бјеше име Сара а жени На- на земљи.

хоровој име Мелха, кћи A 4. Тада пође Аврам, као

рама оца Мелхе и Јесхе. што му каза Господ , ис

30. А Сара бјеше нерот- њим пође Лот. А бјеше Ав

киња, и не имаше порода . раму седамдесет и пет го

31. И узе Тара сина сво- дина кад пође из Харана.

јега Аврама и Лота сина 5. И узе Аврам Сару же

Аранова, унука својега , и ну своју, и Лота сина брата

Ди Лота.
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својега са свијем благом ко- Мисирци рећи ће : ово му

је бјеху стекли исдушама је жена. Па ће ме убити, а

које бјеху добили у Харану; |тебе ће оставити у животу.

и пођоше у земљу Ханан 13. Него хајде кажи да

ску, и дођоше у њу . си ми сестра, те ће мени

6. И прође Аврам ту зе- бити добро тебе ради и о

мљу до мјеста Сихема и до стаћу у животу уз тебе.

равнице Морешке; а биjaxy 14. И кад дође Аврам у

тада Хананеји у тојземљи. | Мисир, видјеше Мисирци

7. И јави се Господ Ав- жену да је врло лијепа.

раму и рече : твојему сјеме 15. И видјеше је кнезо

ну даћу земљу ову. И Ав- ви Фараонови, и хвалише

рам начини ондје жртвеник је пред Фараоном. И узеше

Господу, који му се јавио је у двор Фараонов.

8. Послије отиде оданде

16. И он чињаше добро

на брдо које је према исто- | Авраму ње ради, те имаше

ку од Ветиља , и ондје ра- оваца и говеда и магараца

запе шатор свој, те му Ве
и слуга и слушкиња и ма

тим бјеше са запада а Гај
гарица и камила .

с истока ; и ондје начини

17. Али Господ пусти ве
Господу жртвеник , и при

зва име Господње.
лика зла на Фараона и на

9. Оданде отиде Аврам |дом његов ради Cape жене

даље идући на југ.

Аврамове.

10. Али наста глад у о 18. Тада дозва Фараон

ној земљи, те Аврам сиђе Аврама и рече му : шта ми

у Мисир да се ондје склони; |то учини ? за што ми није

јер глад бјеше велика yo- |си казао да ти је жена ?

ној земљи. 19. За што си казао : ce

11. А кад се приближи стра ми је ? те је узех за

да већ уђе у Мисир, рече жену. Сад ето ти жене, уз

Сари жени својој : гле, знам | ми је па иди .

да си жена лијепа у лицу. 20. и Фараон заповједи

12. За то кад те виде људима за њ , те га испра

2
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Златом.

п

тише и жену његову и што немој да се свађамо ја и ти,

год имаше. ни моји пастири и твоји па

стири ; јер смо браћа.

ГЛАВА 13 . 9. Није ли ти отворена

цијела земља ? Одијели се

Тако отиде Аврам из Ми
од мене. Ако ћеш ти на ли

сира горе на југ, он и жена |јево, ја ћу на десно ; ако ли

му и све што имаше, тако- |ћеш ти на десно, ја ћу на

фер и Лот с њим.
лијево.

2. Абијаше Аврам врло
10. Тада Лот подиже очи

богат стоком, сребром и своје и сагледа сву равницу

Јорданску, како цијелу на

3. И иђаше својим пу- тапаше ријека , бјеше као

товима од југа све до Ве
врт Господњи, као земља

тиља , до мјеста, гдје му пр- Мисирска , све до Зогора,

во бијаше шатор , између прије него Господ затр Co

Ветиља и Гаја ,
дом и Гомор.

4. До мјеста , гдје пређе
11. и Лот изабра себі

бјеше начинио жртвеник ; и
сву равницу Јорданску , и

ондје призва име Господње.
отиде Лот на исток ; и раз

5. А и Лот који иђаше с дијелише се један од дру

Аврамом имаше оваца и го

веда и шатора.
12. Аврам живљаше у

6. И земља не могаше их земљи Хананској , а Лот

носити заједно, јер благо живљаше по градовима у

њихово бијаше велико да оној равници премјештају

не могаху живјети заједно, ћи своје шаторе до Содома.

7. Ибијаше свађа међу 13. Аљуди у Содому би

пастирима Аврамове стоке јаху неваљали, и гријешаху

и пастирима Лотове стоке. Господу веома.

А у то вријеме живљаху Ха 14. А Господ рече Авра

нанеји и Ферезеји у оној му, по што се Лот одијели

од њега : подигни сада очи .

8. Па Аврам рече Лоту: |своје, па погледајсмјеста

rora :

земљи .
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гдје си на сјевер и на југ 3. Сви се ови скупише

и на исток и на запад. у долини Сидимској, која

15. Јер сву земљу што је сада слано море.

видиштеби ћу дати и сје 4. Дванаест година бје

мену твојему до вијека. ху служили Ходологомору,

16. И учинићу да сјеме- па тринаесте године одмет

на твојега буде као праха нуше се.

на земљи ; ако ко узможе 5. А четрнаесте године

избројити прах на земљи, дође Ходологомор и цареви

моћи ће избројити и сјеме који биjaxy с њим, и поби

твоје .
ше Рафаје у Астароту Кар

17. Устани и пролази ту најинском и Зузеје у Аму

земљу у дужину и у шири- и Омеје у пољу Кириjaтaj

ну; јер ћу је теби дати.
ском,

18. и Аврам диже ша

торе, и дође и насели се у њиховој Сиру до равнице
6. и Хореје у планини

равници Maмвријској, која
Фаранске покрај пустиње.

је код Хеврона, и ондје на

чини жртвеник Господу.
7. Отуда вративши се до

ђоше у Ен- Миспат, који је

сада Кадис, и исјекоше све
ГЛАВА 14 .

који живљаху у земљи А

A
кад бјеше Амарфал цар | маличкој, и Амореје који

Сенарски, Ариох цар Ела- живљаху у Асасон-Тамару.

сарски, Ходологомор цар 8. Тада изиде цар Содом

Еламски и Таргал цар Го- | ски и цар Адамски и цар

јимски, Севојимски и цар од Вала

2. Завојштише на Валу ке, која је сада Сигор, изи

цара Содомскога , и на Вар- доше на њих у долину Си

су цара Гоморскога , и на дим ску,

Сенара цара Адамскога, и 9. На Ходологомора ца

на Си мовора цара Севојим- ра- Еламскога , и на Тарга

скога и на цара од Валаке, ла цара Гојимскога , и на

која је сада Сигор. Амарфала цара Сенарскога ,

2
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2
и на Ариоха цара Еласар 16. И поврати све благо;

скога, четири цара на пет. поврати и Лота синовца

10. А у долини Сидим- својега с благом његовијем,

ској бијаше много рупа из и жене и људе.

којих се вадила смола ; и 17. А цар Содомски изи

побјеже цар Содомски и цар де му на сусрет кад се вра

Гоморски, иондје падоше, а ти разбивши Ходологомора

што оста побјеже у пла- и цареве што биjaxy с њим,

нину. У долину Савину , које је

11. И узеше све благо у сада долина царева.

Содому и Гомору и сву хра 18. А Мелхиседек цар

ну њихову, и отидоше. Салимски изнесе хљеб и ви

12. Узеше и Лота , си- но ; а он бијаше свештеник

новца Аврамова , и благо Бога вишњега.

његово, и отидоше, јер жи 19. и благослови та го

вљаше у Содому. ворећи : благословен да је

13. А дође један који Аврам Богу вишњему, чије

бјеше утекао, те јави Авра- |је небо и земља !

му Јеврејину, који живља 20. и благословен да је

ше уравни Maмврија Амо- Бог вишњи, који предаде

рејина, брата Есхолу и бра- непријатеље твоје у руке

та Авиану, који бјеху у твоје ! И даде му Аврам де

вјери с Аврамом. сетак од свега .

14. А кад Аврам чу да 21. А цар Содомски рече

му се заробио синовац, на- Авраму : дај мени људе, а

оружа слуге своје, три ста благо узми себи.

осамнаест, који се родише 22. А Аврам рече цару

у његовој кући, и пође у Содомском : дижем руку

потјеру до Дана. своју ка Господу Богу виш

15. Ондје разредивши њему, чије је небо и земља,

своје удари на њих ноћу са заклињући се :

слугама својим, и разби их, 23. Ни конца ни ремена

и отјера их до Ховала, ко- |од обуће не ћу узети од све

ји је на лијево од Дамаска,Іга што је твоје, да не ре

2
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чеш : ја сам обогатио Ав- | их можеш пребројити . и

рама ; рече му : тако ће бити сје

24. Осим што су појели | ме твоје .

момци и осим дијела љу 6. и повјерова Аврам

дима који су ишили са мном, Богу , а он му прими то у

Есхолу, Авнану и Maмври- правду.

ју , они нека узму свој дио. 7. И рече му : ја сам Го

спод , који те изведох из

ГЛАВА 15 . Ура Халдеjскога да ти дам

земљу ову да буде твоја .

Послије овијех ствари до 8. А он рече: Господе,

фе Авраму ријеч Господња Господе, по чему ћу позна

у утвари говорећи : не бој |ти да ће бити моја ?

се, Авраме, ја сам ти штит, 9. и рече му : принеси

и плата је твоја врло ве- ми јуницу од три године и

лика .
козу од три године и овна

2. А Аврам рече: Го- од три године и грлицу и

споде , Господе , шта ћеш
голупче.

ми дати , кад живим без
10. и он узе све то ,

дјеце, а на ком ће остати расијече на поле , и метну

моја кућа то је Елијезер| све поле једну према дру

овај Дамаштанин ? гој; али не расијече птица.

3. Још рече Аврам : ето
11. А птице слијетаху

мени нијеси дао порода, па на те мртве животиње ; а

ће слуга рођен у кући мо- | Аврам их одгоњаше.

јој бити мој нашљедник. 12. А кад сунце беше

4. А гле, Господ му про- на заходу , ухвати Аврама

говори : не ће тај бити на- тврд сан , и гле , страх и

шљедник твој, него коjи мрак велик обузе га.

ће изаћи од тебе тај ће ти 13. и Господ рече А

бити нашљедник. враму : знај за цијело да ће

5. Па га изведе на поље сјеме твоје бити дошњаци

и рече му : погледај на не- у земљи туђој , па ће јој

бо и преброј звијезде , ако | служити , и она ће их му

И

2
2

п

2

2

2 2
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чити четири стотине годи

на . ГЛАВА 16.

14. Али ћу судити и на

роду којему ће служити ; а
Али Сара жена Аврамова

послије ће они изаћи с ве- не рађаше му дјеце. А има -

ликим благом . ше робињу Мисирку , по

15. А ти ћеш отићи
имену Агару.

к

оцима својим у миру, и би
2. Па рече Сара Авра

ћеш погребен у доброj ста- му: гле, Господ ме је за

рости .
творио да не родим ; него

иди к робињи мојој, не бих

16. А они ће се у четвр- ли добила дјеце од ње. И

том кољену вратити овамо ;| Аврам приста на ријеч Са

јер гријесима АморејскимІрину.

још није крај. 3. и Сара жена Аврамо

17. А кад се сунце сми- ва узе Агару Мисирку ро

ри и кад се смрче, гле, пет| бињу своју , и даде је за

се димљаше , и пламен о- | жену Авраму мужу својему

гњени пролажаше између послије десет година од ка

онијех дијелова.
ко се настани Аврам у зе

18. Тај дан учини Го
мљи Хананској.

спод завјет с Аврамом го
4. и он отиде в Агари ,

ворећи : сјемену твојему да
и она затрудње ; а кад ви

дох земљу ову од воде Ми- дје да је трудна, понесе се

сирске до велике воде , во- од госпође своје.

де Ефрата,
5. А Сара рече Авраму :

19. Кенејску,

увреда моја пада на тебе ;

Кенезејску

ја ти метнух на крило ро

и Кедмонејску,
бињу своју , а она видјевши

20. и Хетејску и Фере- да је трудна понесе се од

зејску и Рафајинску, мене. Господ ће судити ме

21. и Аморејску и Ха- ни и теби.

нанејску и Гергесејску и Je 6. А Аврам рече Сари :

вусејску. ето, робиња је твоја у тво
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2

јим рукама , чини с њом њом : ти си Бог, који види.

Щго ти је воља . и Сара је Јер говораше : зарјошI гле

стадезлоставити, те она по- дам иза онога који име ви

бјеже од ње. дје ?

7. Али анђео Господњи 14. Тога ради зове се

нађе је код студенца у пу- Iстуденац онајстуденац жи

стињи, код студенца на пу- вога који ме види ; а он је

ту у Сур. између Кадиса и Варада.

8. И рече јој: Агаро, ро 15. И роди Агара Авра

бињо Сарина , од куда и - му сина ; и надједе Аврам

деш, куда ли идеш? А она сину својему којега му ро

рече: бјежим од Саре го- ди Агара име Исмаило.

спође своје . 16. Абјеше Авраму о

9. А анђео јој Господњи самдесет и шест година кад

рече : врати се госпођи сво- му Агара роди Исмаила.

јој, и покори јој се.

10. Опет јој рече анђео
ГЛАВА 17.

Господњи : умножићу вео

ма сјеме твоје, да се не ће А кад Авраму би деведесет

моћи пребројити од мно- и девет година , јави му се

Господ и рече му : ја сам

11. Јоште јој рече анђео Бог свемогући , по мојој

Господњи : ето си трудна, вољи живи , и буди по

и родићеш сина, и надјени штен.

му име Исмаило ; јер је Го 2. И учинићу завјет из

спод видио муку твоју. међу себе и тебе , и врло

12. А биће човјек убоји- ћу те умножити.

ца : рука ће се његова ди 3. А Аврам паде ничи

зати на свакога а свачија це. и Господ му јошгово

рука на њега , и наставаће ри и рече :

на погледу свој браћи сво
4. Од мене ево завјет

joj.
мој с тобом да ћеш бити

13. Тада Агара призва отац многим народима.

име Господа који говори с 5. За то се више не ће

жине.
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звати Аврам , него ће ти|знак завјета између мене и

име бити Аврам,јер сам те вас.

учинио оцем многих на 12. Свако мушко дијете

рода ; кад му буде осам дана да

6. Даћу ти породицу вр- се обрезује од кољена до

ло велику , и начинићу од кољена , родило се у кући

тебе народе многе, и царе- или било купљено за нов

ви ће изаћи од тебе. це од којих год странаца,

7. А постављам завјет које не буде од сјемена тво

свој између себе и тебе и јега .

сјемена твојега након тебе 13. Да се обрезује које

од кољена до кољена , да се роди у кући твојој и ко

је завјет вјечан, да сам Бог је се купи за новце твоје ;

теби и сјемену твојем у на- тако ће бити завјет мој на

кон тебе ; тијелу вашем завјет вјечан.

8. И даћу теби и сјеме
14. А необрезано му

ну твојему након тебе зе- | шко , којему се не обреже

мљу у којој си дошљак,1 окрајак тијела његова , да

сву земљу Хананску у др- |се истријеби из народа сво

жаву вјечну , и бићу им

јега , јер поквари завјет

Бог.
мој.

15. и још рече Бог А

9 . И
рече Бог Авраму :

враму :: a Capy жену своју

ти пак држи завјет мој, ти
не зови је више Сара, него

и сјеме твоје након тебе од
нека јој буде име Сара .

кољена до кољена.
16. и ја ћу је благосло

10. А ово је завјет мој вити , и даћу ти сина од

између мене и вас и сјеме- | ње; благословићу је, би

на твојега након тебе, који ће мати многим народима,

ћете држати : да се обре- и цареви народима изаћи

зује између вас све мушки-| ће од ње.

17. Тада паде Аврам ни

11. А обрезиваћете окра- чице, и насмија се говорећи

јак тијела својега , да буде у срцу својем : еда ће се

2

2

и

ње .
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ло,

човјеку од сто година ро- исти дан , као што му каза

дити син ? и Сари ? еда ће Бог.

жена од деведесет година 24. Абјеше Авраму де

родити ?
ведесет и девет година кад

18. и Аврам рече Богу : обреза окрајак тијела сво

нека жив буде Исмаило јега.

пред тобом !

25. А Исмаилу сину ње

19. И рече Бог : заиста
гову бјеше тринаест годи

Сара жена твоја родиће ти
на кад му се обреза окра

сина , и надјећеш му име

јак тијела његова .

Исак ; и поставићу завјет

свој с њим да буде завјет
26. У један дан обреза

вјечан сјемену његову на-| се Аврам и син му Исмаи

кон њега .

20. А и за Исмаила усли
27. и сви домашњи ње

шио сам те ; ево благословио гови , рођени у кући и куц

" сам га , и даћу му породи- љени за новце од страна

цу велику , и умножићу гаца, бише обрезани с њим.

веома ; и родиће дванаест

кнезова , и учинићу од ње
ГЛАВА 18.

га велик народ.

21. А завјет свој учини
Послије му се јави Господ

ћу с Исаком кад ти га ро- | У равници Maмвријској кад

ди Сара , до године у ово сјеђаше на вратима пред

доба.
шатором својим у по дне.

22. и Бог изговоривши 2. Подигавши очи своје

отиде од Аврама горе. погледа , и гле, три човјека

23. И Аврам узе Исмаи- стајаху према њему. И у

ла сина својега и све који гледавши их потрча им на

се родише у дому његову и сусрет испред врата шато

које год бјеше купио за ра својега, и поклони се до

своје новце , све мушкиње земље ;

од домаћих својих ; и обре 3. И рече : Господе , ако

за окрајак тијела њихова у сам нашао милост пред то

2



30 ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА . Гл. 18.

бом, немој проћи слуге сво- на. А Сара слушаше на

јега. вратима од шатора иза ње

4. Да вам донесемо малога.

воде и оперите ноге , те се 11. А Аврам и Сара би

наслоните мало под овијем јаху стари и временити , и

дрветом. у Саре бјеше престало што

5. И изнијећу мало хље- бива у жена.

ба , те поткријепите срце 12. За то се насмија Са

своје , па онда пођите , кадра у себи говорећи : по што

идете поред слуге својега . Ісам остарјела, сад ли ће ми

и рекоше: учини ІШто си доћи радост ?аи господар

казао. ми је стар.

6. и Аврам отрча у ша 13. Тада рече Господ

тор к Сари , и рече : брже Авраму : што се смије Сара

замијеси три копање бије- говорећи : истина ли је да

лога брашна и испеци по- ћу родити кад сам оста

гаче. pјела ?

7. Па отрча ка говедима 14. Има ли што тешко

и ухвати теле младо и до-| Господу ? До године у ово

бро, и даде га момку да га доба опет ћу доћи к теби,

брже зготови. а Сара ће имати сина.

8. Па онда изнесе масла 15. А Сара удари у бах

и млијека и теле које бјеше говорећи : нијесам се сми

зготовио , и постави им , а јала. Јер се уплаши. Али

сам стајаше пред њима под он рече : није истина, него

дрветом докле јеђаху. си се смијала.

9. и они му рекоше : 16. По том усташе људи

гдје је Сара жена твоја ? А оданде , пођоше пут Со

он рече : ено је под шато- дома ; и Аврам пође с њи

ром. ма да их испрати .

10. А један између њих 17. А Господ рече : како

рече : до године у ово доба |бих тајио од Аврама шта

оцет ћу доћи к теби , а Са- ћу учинити,

ра ће жена твоја имати си 18. Кад ће од Аврама
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постати велик и силан на 25. Немој то чинити, ни

род, и у њему ће се благо- губити праведника с не

словити сви народи на зе- праведником, да буде пра

ми? веднику као и неправедни

19. Јер знам да ће запо- ку ; немој ; еда ли судија

вједити синовима својим и дијеле земље не ће судити

дому својему након себе да право ?

се држе путова Господњих 26. И рече Господ : ако

и да чине што је право и нађем у Содому педесет

добро , да би Господ навр- праведника у граду, опро

шио на Авраму што му је стићу цијелом мјесту њих

обећао . ради.

20. И рече Господ: вика 27. А Аврам одговори

је у Содому и Гомору вели- и рече : гле , сада бих

ка и гријех је њихов гр- проговорио Господу,

дан. и јесам прах и пепео.

21. За то ћу сићи да ви 28. Може бити правед

дим еда ли све чине као | ника педесет мање пет,

што вика дође преда ме; хоћеш ли за овијех пет

ако ли није тако, да знам. |затрти сав град ? Одгово

22. и људи окренувши ри : не ћу, ако нађем че

се пођоше пут Содома ; али | трдесет и пет.

Аврам још стајаше пред 29. истаде даље гово

Господом , рити, и рече : може бити

23. И приступив Аврам да ће се наћи четрдесет.

рече : хоћеш ли погубити Рече : не ћу ради онијех

и праведнога снеправед- четрдесет.

ним ? 30. По том рече : немој

24. Може бити да има се гњевити, Господе, што

педесет праведника у гра- ћу рећи ; може бити да

ду ; хоћеш ли и њих погу- ће се наћи тридесет. И

бити , и не ћеш опростити | рече : не ћу , ако нађем

мјесту за онијех педесет тридесет.

праведника што су у њему ? 31. Опет рече : гле, са
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и

да бих проговорио Го- | њих , те се увратише к

споду; може бити да ће њему и уђоше у кућу ње

се наћи двадесет . Рече : | гову , и он их угости ,

не ћу их погубити за о- испече хљебова пријесних,

нијех двадесет. и једоше.

32. Најпослије рече : не 4. и још не бјеху ле

мој се гњевити , Господе, гли , а грађани Содомља

што ћу још једном про- ни слегоше се око куће,

говорити; може бити да старо и младо, сав народ

ће се наћи десет. Рече :) са свијех крајева,

не ћу их погубити ради 5. и викаху Лота и го

онијех десет. вораху му : гдје су људи

33. и Господ отиде свр- што дођоше синоћ к те

шивши разговор с Авра- би ? изведи их к нама да

мом ; а Аврам се врати их познамо.

на своје мјесто. 6. A Лот изиде књима

пред врата затворив вра

ГЛАВА 19 . та за собом,

7. и рече им : немојте,

А у вече дођоше два ан-|браћо, чинити зла.

ђела у Содом ; а Лот сје 8. Ево имам двије кће

ђаше на вратима Содом- ри , које још не познаше

ским ; и кад их угледа, човјека ; њих ћу вам из

устаде те их срете, и по- вести , па чините с њима

клони се лицем до земље, што вам је воља ; само не

2. и рече : ходите, го- | дирајте у ове људе , jep

сподо , у кућу слуге сво- су за то ушли под мој кров.

јега , и преноћите и опе 9. А они му рекоше :

рите ноге своје ; па сју- ходи амо. Па онда реко

тра рано кад устанете по- ше : овај је сам дошао

фите својим путем. А они |амо да живи као допљак,

рекоше : не , него ћемо па јони хоће да нам суди ;

преноћити на улици. сад ћемо теби учинити го

3. Али он навали наре него њима. Па нава

2
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лише јако на човјек а, на Лота говорећи : устани,

Лога, и стадоше ист авља- узми жену своју и двије

Ти врата . кћери своје које су ту,

10. А она два човјека да не погинеш у безако

дигоше руке , и увукоше њу града тога.

Лота к себи у кућу , и 16. А он се стаде шчи

затворише врата . њати , те људи узеше за

11. Аљуде што биjaxy руку њега и жену његову

пред вратима кућним у и двије кћери његове , јер

један пут ослијепише од га бјеше жао Господу; и

најмањега до највећега, те | изведоше га и пустише га

не могаху наћи врата. иза града.

12. Тада она два чо 17. и кад их изведоше

вјека рекоше Лоту : ако на поље, рече један : из

имаш овдје још кога сво-і бави душу своју и не об

га, или зета или сина или зири се натраг, иуције

кћер , или кога год свога лој овој равни да нијеси

у овом граду , гледај нек стао; бјежи на оно брдо,

иду одавде ; да не погинен .

13. Јер хоћемо да за 18. A Лот им рече : не

тремо мјесто ово , јер је мој, Господе !

вика њихова велика пред 19. Гле, слуга твој на

Господом , па нас посла |ђе милост пред тобом , и

Господ да га затремо. милост је твоја превелика

14. И изиде Лот , и ка- коју ми учини сачувавши

за зетовима својима , за ми живот ; али не могу

које шћаше дати кћери | утећи на брдо да ме не

своје, и рече им : устајте, |стигне зло и не погинем.

идите из мјеста овога, јер 20. Ено град близу ;

ће сада затрти Господ градонамо се може утећи , а

овај. Али се зетови ма ње- мали је; да бјежим она

говијем учини да се шали. | мо ; та мали је, те ћу о

15. А кад зора забије- |стати жив.

ље, навалише анђели на 21. А он му рече : ето

2

2
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послушаћу те и за то , и | раше градове у оној рав

не ћу затрти града , за ни, опомену се Бог Авра

који рече. ма , и изведе Лота из про

22. Брже бјежи онамо ; пасти кад затр градове

јер не могу чинити ништа гдје живљаше Лот.

докле не стигнеш онамо. 30. A Лот отиде из Си

За то се прозва онај град гора , и стани се на оном

Сигор. брду с двије кћери своје,

23. и кад сунце огра-(јер се бојаше остати у Си

ну по земљи, Лот дође у гору ; и живљаше у пећи

Сигор. ни с двије кћери своје.

24. Тада пусти Господ 31. А старија рече мла

на Содом и на Гомор од њој : наш је отац стар , а

Господа с неба дажд од | нема никога на земљи да

сумпора и огња , дође к нама као што је

25. И затр оне градове обичај по свој земљи .

и сву ону раван , и све 32. Хајде да дамо оцу

људе у градовима и род | вина нека се опије , па да

земаљски . легнемо с њим, еда бисмо

26. Али жена Лотова сачувале сјеме оцу своје

бјеше се обазрела идући му.

за њим, и поста слан ка 33. и дадоше оцу вина

мен .
ону ноћ ; и дошавши ста

27. А сјутрадан рано | рија леже с оцем својим,

уставши Аврам , отиде на и он не осјети ни

мјесто гдје је стајао пред она леже ни кад устаде.

Господом; 34. A cјутрадан рече ста

28. и погледа на Со- рија млађој: гле, ноћас

дом и Гомор и сву око- | спавах с оцем својим. Да

лину по оној равни, и у- | му дамо вина и до вече,

гледа, а то се дизаше дим па иди ти и лези с њим,

од земље као дим из пе- еда бисмо сачувале сјеме

ћи. | оцу својему.

29. Али кад Бог зати 35. Па и то вече да
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доше оцу вина , и устав- ћеш и праведан народ по

ши млађа леже с њим, и губити ?

он не осјети ни кад она 5. Није ли ми сам ка

леже ни кад устаде. зао : сестра ми је ? аи она

36. и обје кћери Ло- | сама каза : брат ми је. У

тове затрудњеше од оца | чинио сам у чистоти срца

својега. својега и управди руку

37. и старија роди си- својих.

на, и надједе му име Мо 6. Тада му рече Бог у

ав ; од њега су Моавци |сну : знам да си учинио у

до данашњега дана. чистоти срца својега, за то

38. Па и млађа роди |те и сачувах да ми не са

сина , и надједе му име гријешиш, и не дадох да

Аман; од њега су Аманци (је се дотакнеш.

до данашњега дана . 7. Асада врати човје

ку жену његову , јер је

ГЛАВА 20 . ророк , и молиће се за

те , те ћеш остати жив.

A Аврам отиде одандe нa | Ако ли не вратиш, знај

југ, и стани се између Ка- да ћеш умријети ти и сви

диса и Сура ; и живљаше твоји .

као дошљак у Герару. 8. и у јутру рано уста

2. и говораше за жену |Авимелех, и сазва све слу

своју Сару : сестра ми је. ге своје , и каза им све ово

А цар Герарски Авимелех да чују. и уплашише се

посла, те узе Сару. људи веома.

3. Али дође Бог Ави 9. Тада Авимелех дозва

мелеху ноћу у сну, и ре- | Аврама и рече му : шта си

че му : гле, погинућеш са нам учинио ? шта ли сам

жене коју си узео, јер има ти згријешио, те навуче на

мужа . ме и на царство моје толи

4. А Авимeлeх не бје- | ко зло ? Учинио си ми што

не се ње дотакао , и за не ваља чинити.

то рече : Господе , еда ли 10. и још рече Авиме

2
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2

лех Авраму: шта ти је би-| слушкиње његове, те рађа

ло, те си то учинио ? ху.

11. А Аврам одговори : 18. Јер Господ бјеше са

вељах: јамачно нема стра- |свијем затворио сваку ма

ха Божијега у овом мјесту, терицу у дому Авимелехо

па ће ме убити ради женеву ради Cape жене Авра

моје . мове.

12. Ауправо и јест ми

сестра , кћи оца мојега ; али ГЛАВА 21.

није кћи моје матере , па

пође за ме.
и Господ походи Сару, као

13. А кад ме Бог изведе| што беше рекао , и учини

из дома оца мојега , ја јој Господ Сари, као што бје

рекох : учини добро , и ка- ше казао.

жи за ме гдје год дођемо : 2. Јер затрудње и роди

брат ми је . Сара Авраму сина у старо

14. Тада Авимелех узе |сти његовој у исто вријеме

оваца и говеда и слуга и кад каза Господ.

слушкиња, те даде Авраму, 3. ИАврам надједе име

и врати му Сару жену ње- |сину који му се роди, које

гову. та му роди Сара, Исак.

и рече Авимелех

4. И обреза Аврам сина

Авраму : ево , земља ти је својега Исака кад би од

моја отворена, живи слобо

осам дана , као што му за

дно гдје ти је воља.
| повреди Бог.

16. A Capи рече : ево

дао сам твојему брату ти
5. А Авраму бјеше сто

сућу сребрника; где, он ти година кад му се роди син

Исак.

је очима покривало пред

свима који буду с тобом ; и 6. А Сара рече : Бог ми

то све да ти је за науку. учини смијех ; ко год чује,

17. и Аврам се помоли |смијаће ми се.

Богу, и исциjели Бог Ави 7. И рече : ко би рекао

мелеха и жену његову и Авраму да ће Сара дојити

15.

п
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сисе .

ком.

дјецу ? ипак му родих сина ( јете, и отпусти је. А она о

у старости његовој. тишавши луташе по пусти

8. А кад дијете дорасте њи Вирсавској.

да се одбије од сисе , учини 15. А кад неста воде у

Аврам велику гозбу онај мјешини , она баци дијете

дан кад одбище Исака од под једно дрво,

16. Па отиде колико се

9. и Сара видје сина А- може стријелом добацити,

гаре Мисирке, која га ро- и сједе према њему ; јер

ди Авраму, гдје се подсми- говораше : да не гледам

јева ; како ће умријети дијете. И

10. Па рече Авраму: о- сједећи према њему стаде

тјерај ову робињу са сином иза гласа плакати .

њезинијем , јер син ове ро 17. А Бог чу глас дјети

биње не ће бити нашљед-| њи, и анђео Божји викну с

ник с мојим сином , Иса- неба Агару, и рече јој : што

ти је Агаро? не бој се , јер

11. А то Аврам у би вр- Бог чу глас дјетињи одан

ло криво ради сина ње- де гдје је.

18. Устани, дигни дије

12. Али Бог рече Авра- те и узми га у наручје ; јер

му : немој да ти је криво ћу од њега учинити велик

ради дјетета и ради роби- народ.

ње твоје . Што ти је год ка 19. И Бог јој отвори очи ,

зала Сара , послушај; јер јте угледа студенац ; и оти

ће ти се у Исаку сјеме про- шавши напуни мјешину

воде, и напоји дијете. "

13. Али ћу и од сина 20. и Бог бијаше с дје

робињина учинити народ, |тетом , те одрасте , и жив

јер је твоје сјеме. љаше у пустињи , и по ста

14. и Аврам устав у ју- | стријелац.

тру рано, узе хљеба и мје 21.Аживљаше у пусти

шину воде , и даде Агари | њи Фарану. И мати га о

метнувши јој на леђа, и ди-| жени из земље Мисирске.

гова .

Звати .

п
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нога .

22. У то вријеме рече |седам јагањаца , да ми бу

Авимeлex и Фихол војвода | де свједочанство да сам ја

његов Авраму говорећи : ископао овај студенац.

Бог је с тобом у свему што 31. Отуда се прозва оно

радиш. мјесто Вир-Савија , јер се

23. Закуни ми се сада |ондје заклеше обојица.

Богом да нећеш преварити 32. Тако ухватише вјеру

мене ни сина мојега ни у- на Вирсавији . Тада се диже

нука мојега , него да ћеш Авимeлex и Фихол војвода

добро онако како сам ја његов , и вратите се у зе

теби чинио и ти чинити ме- мљу Филистимску.

ни и земљи у којој си до 33. А Аврам посади луг

шљак. на Вирсавији, и ондје при

24. А Аврам рече : хоћу зва име Господа Бога вјеч

се заклети .

25. Али Аврам прекори 34. и Аврам живљаше

Авимелеха за студенац, ко- | као дошљак у земљи Фи

ји узеше на силу слуге А - листимској много времена.

вимелехове.

26. A Авимeлeх рече :
ГЛАВА 22.

не знам ко је то учинио ;

нити ми ти каза , нити чух| Послије тога шћаше Бог

до данас. окушати Аврама, па му ре

27. Тада Аврам узе ова-Jче: Авраме ! А он одгово

ца и говеда , и даде Ави- ри : eвo мe.

мелеху , и ухватише вјеру
2. И рече му Бог; узми

међу собом . сада сина својега , јединца

28. ИАврам одлучи се- | својега милога , Исака , па

дам јагањаца из стада. иди у земљу Морију, и спа

29. А Авимeлeх рече А - 1ли га на жртву тамо на

враму : шта ће оно седам|брду гдје ћу ти казати.

јагањаца што си одлучио ? 3. и сјутрадан рано у

30. А он одговори : да | ставши Аврам, осамари ма

примиш из моје руке оно гарца својега , и узе са со

2
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бом два момка и Исака си- ну га на жртвеник врх др

на својега ; и нацијепавши ва ;

дрва за жртву подиже се
10. и измахну руком

и пође на мјесто које му ісвојом и узе нож да зако

каза Бог. ље сина својега .

4. Трећи дан подигавши 11. Али анђео Господњи

очи своје Аврам угледа мје- |викну га с неба , и рече :

сто из далека. Авраме ! Авраме ! А он ре

5. И рече Аврам момци- че : eвo мe.

ма својим: останите ви ов 12. А анђео рече : не

дје с магарцем , а ја и ди- дижи руке своје на дијете,

јете идемо онамо, па кад се и не чини му ништа ; јер

помолимо Богу , вратићемо сада познах да се бојиш

се квама . Бога , кад нијеси пожалио

6. И узевши Аврам дрва| сина својега , јединца сво

за жртву напрти Исаку си- (јега, мене ради.

ну својему, а сам узе у сво 13.ИАврам подигавши

је руке огња и нож; па о- | очи своје погледа ; и гле,

тидоше обојица заједно. ован иза њега заплео се у

7. Тада рече Исак Авра- чести роговима ; и отишав

му оцу својему: оче ! А он ши Аврам узе овна и спали

рече : што , сине! И рече га на жртву мјесто сина

Исак: ето огња и дрва , а својега .

гдје је јагње за жртву ? 14. и назва Аврам оно

8. А Аврам одговори : мјесто : Господ ће се по

Бог ће се, синко, постарати| старати . За то се и данас

за јагње себи на жртву. И каже: на брду , гдје ће се

ифаху обојица заједно.
Господ постарати.

9. А кад дођоше на мје
15. и анђео Господњи

сто које му Бог каза , Аврам | опет викну с неба Аврама,

начини ондје жртвеник , и 16. И рече: собом се за

метну дрва на њ , и свезав- 1 клех, вели Господ : кад си

ши Исака сина својега мет- тако учинио , и нијеси по

2
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жалио сина својега ,једница | Тавека и Гама и Toxoca

својега, и Моха .

17. Заиста ћу те благо

словити и сјеме твоје веома ГЛАВА 23.

умножити , да га буде као

звијезда на небу и као пи- А поживје Сара сто два

јеска на обали морској; и десет и седам година ; то

наслиједиће сјеметвоје вра-|су године вијека Сарина ;

та непријатеља својих ; 2. И умрије Сара у гра

18. и благословиће се ду Арвоку , а то је Хев

у сјемену твојем сви наро- рон , у земљи Хананској. И

ди на земљи, кад си послу- дође Аврам да ожали Са

шао глас мој. ру и оплаче.

19. Тада се Аврам врати 3. А кад уста Аврам од

к момцима својим , те се мртваца својега, рече си

дигоше, и отидоше заједно новима Хетовијем говорећи:

у Вирсавију , јер Аврам 4. Странац сам и дош

живљане у Вирсавији. љак код вас ; дајте ми да

20. Послије тога јавише ) имам гроб код вас да по

Авраму говорећи: где, и гребем мртваца својега ис

Мелха роди синове брату пред очију својих.

твојему Нахору :
5. Асинови Хетови од

21. Окса првенца и Вав- 1говорише Авраму, говоре

кса брата му, и Камуила,

оца Арамова,
6. Чуј нас, господару ;

22. и Хазада и Азава

ти си кнез од Бога међу

нама ; у најбољем гробу

и Фалдеса и Јелдата и
погреби мртваца

Ватуила.
својега ; нико између нас

23. А Ватуило роди Ре- не ће ти затворити гроба

веку. Осам их роди Мел- својега да не погребеш мр

ха Нахору брату Аврамову. тваца својега .

24. А иноча његова, по 7. Тада устаде Аврам

имену Ревма, роди и она и поклони се народу зе

һи му :

нашем
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мље оне, синовима Хето- | њива, узми од мене, па ћу

вијем ; онда погрепсти мртваца

8. и рече им говорећи: |својега ондје.

ако хоћете да погребем 14. А ЕФрон одговори

мртваца својега испред о- | Авраму говорећи му :

чију својих, послушајте ме, 15. Господару , чуј ме ;

и говорите за мене Ефро- |земља вриједи четири сто

ну сину Сарову,
тине сикала сребра изме

9. Нека ми да пећину| bу мене и тебе ; шта је то?

у Макпели, која је накрај само ти погреби мртваца

њиве његове ; за новце не- | својега .

ка ми је да међу вама ко
16. А Аврам чувши Е

лико вриједи, да имам гроб.

10. А ЕФрон сјећаше у- које рече пред синовима

Фрона измјери му сребро,

сред синова Хетовијех. Па
Хетовијем, четири стотине

рече Ефрон Хетејин Ав

сикала сребра, како су и

раму пред синовима Хе
шли међу трговцима .

товијем, који слушаху, пред

17. и њива Ефронова

свијем који улажаху на

Макпели према Мамври
врата града његова, гово

рећи :

ји, њива с пећином која

11. Не, господару; чуі| jе на њој, и сва дрвета на

Њиви и по међи њезиној
ме : поклањам ти њиву , и

пећину код ње поклањам
унаоколо,

ти ;
18. Поста Аврамова предпред синовима

рода својега поклањам ти | синовима Хетовијем, пред

је, погреби мртваца сво-| свима који улазе на врата

јега . града онога.

12. А Аврам се покло 19. По том погребе Ав

ни народу земље оне, рам Сару жену своју у пе

13. И рече Ефрону пред | ћини на њиви Макпели

народом земље оне гово- према Мамврији , а то је

рећи: ако си вољан, чуј ме; Хеврон, у земљи Ханан

да ти дам шта вриједи ској.

на
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20. и потврдише сино- пази да не одведеш сина

ви Хетови њиву и пећину мојега онамо.

на њој Авраму да има гроб . 7. Господ Бог небески,

који ме је узео из дома

ГЛАВА 24.
оца мојега и из земље ро

да мојега, и који ми је ре

A Аврам бјеше стар и вре- као и заклео ми се гово

менит, и Господ бјеше бла- рећи : сјемену ћу твојем у

гословио Аврама у свему; дати земљу ову, он ће по

2. и рече Аврам слузи |слати анђела својега пред

евојему најстаријему у ку- тобом да доведеш жену

ћи својој, који бјеше над|сину мојему оданде.

свијем добром његовијем: 8. Ако ли дјевојка не

метни руку своју под стег- хтједбуде поћи с тобом,

но моје ,
онда да ти је проста за

3. Да те закунем Го- клетва моја ; само сина мо

сподом Богом небеским и |јега немој одвести онамо .

Богом земаљским да не
9. и метну слуга руку

ћеш довести жене сину мо- |своју под стегно Авраму

јему између кћери овијех господару својему, и закле

Хананеја , међу којима жи- му се за ово.

вим ;

10. Тада слуга узе де

сет камила између камила

4. Него да ћеш отићи

у земљу моју и у род мој господара својега да иде,

|јер све благо господара ње

и довести жену сину мо
гова беше под његовом

јем у Исаку.
руком ; и отишав дође у

5. А слуга му рече : а Месопотамију до града На

ако дјевојка не хтједбуде хорова .

поћи са мном у ову земљу; 11. И пусти камиле да

хоћу ли одвести сина тво- полијежу иза града код сту

јега у земљу из које си се денца пред вече кад из

иселио ?
лазе грађанке да захвата

6. А Аврам му рече : |ју воде;
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12. и рече: Господе крчаг на руку своју, и на

Боже господара мојега Ав-| поји га.

рама , дај ми срећу данас 19. и кад та напоји ,

и учини милост господару рече : и камилама ћу твојим

мојему Авраму. налити нека се напију .

13. Ево , ја ћу стајати 20. и брже изручи кр

код овога студенца, а гра- чаг свој у појило, па опет

ђанке ће доћи да захватају |отрча на студенац да на

во де. лије, и нали свијем ками

14. Којој дјевојци речем : лама његовијем.

нагни крчаг свој да се на 21. А човјек јој се ди

пијем, а она рече : на пиј, вљаше, и туташе , не ће

и камиле ћу ти напојити ; ли познати је ли Господ

дај то да буде она коју | дао срећу путу његову или

си намијенио слузи својему није.

Исаку ; и по томе да по 22. А кад се камиле на

знам да си учинио милост | пише, извади човјек злат

господару мојему. ну гривну од по сикла и

15. И он још не изго- | метну јој око чела и двије

вори , а то Ревека , кћи наруквице метну јој на ру

Ватуила сина Мелхе жене ке од десет сикала злата .

Нахора брата Аврамова , 23. И рече : чија си кћи ?

дође с крчагом на рамену. |кажи ми. Има ли у кући

16. и бјеше врло лије- |оца твојега мјеста за нас

па, још дјевојка, још је чо- |да преноћимо ?

вјек не беше познао. Она 24. А она му рече: ја

сиђе на извор, и наточи сам кћи Ватуила сина Мел

крчаг, и пође ; шина, којега роди Нахору.

17. А слуга искочи пред 25. Још рече : има у

њу, и - рече : дај ми да се нас много сламе и пиће и

напијем мало воде из кр- мјеста за ноћиште.

чага твојега . 26. Тада се поклони чо

18. А она рече : на пиј, вјек и захвали Господу,

господару. Ибрже спусти 27. и рече : благосло
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вен да је Господ Бог го- |jести докле не кажем ствар

сподара мојега Аврама, што своју. А Лаван му рече :

не остави милости своје и говори.

вјере своје према господару 34. Тада рече : ја сам

мојем, и путем доведе ме слуга Аврамов.

Господ удом родбине го 35. А Господ је благо

сподара мојега. словио господара мојега

28. А дјевојка отрча и веома, те је постао велик,

све ово каза у дому мате- и дао му је оваца и го

ре своје. веда, и сребра и злата, и

29. A Ревека имаше слуга ислушкиња , и ка

брата , којему име бјеше мила и магараца .

Лаван ; и истрча Лаван к 36. и још Сара жена

човјеку на студенац, господара мојега роди си

30. Како видје гривну на господару мојему у ста

и наруквице на рукамаТрости његовој , и он му

сестре своје и чу гдје Ре- даде све што има.

века сестра му рече : тако 37. А мене закле

каза човјек ; дође к сподар мој говорећи : не

човјеку ; а он стајаше код мој довести сину мојему

камила на студенцу. жене између кћери овијех

31. И рече: ходи, који Хананеја, међу којима жи

си благословен од Господа; | вим ;

што би стајао на пољу ? 38. Него иди у дом оца

спремио сам кућу, има мје- мојега иурод мој, да до

ста и за камиле. ведеш жену сину мојему.

32. и доведе човјека у 39. А ја рекох господа

кућу, и растовари камиле; [ ру својему : може бити да

и дадоше сламе и пиће дјевојка не ће хтјети поћи

камилама, и донесоше во- | са мном .

де за ноге њему и људи 40. А он ми рече : Го

ма што биjaxy cњим ; спод, по чијој вољи свагда

33. и поставише му да живљах, послаће анђела

једе ; али он рече: не ћу|својега с тобом, и даће

го
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срећу твојему путу да до- ши са себе крчаг рече :

ведеш жену сину мојем у на пиј, и камиле ћу ти

од рода мојега, из дома оца | напојити. И кад се напих,

мојега . напоји и камиле моје .

41. Онда ће ти бити 47. и запитах је гово

проста заклетва моја кад Трећи : чија си кћи ? А она

отидеш у род мој; ако ти одговори : ја сам кћи Ва

је и не даду, опет ти |туила сина Нахорова, ко

бити проста заклетва моја.Јјега му роди Мелха. Тада

42. и кад дођох данас јој метнух гривну око чела

на студенац, рекох : Го- и наруквице на руке ;

споде Боже господара мо 48. И падох и поклоних

јега Аврама , ако си дао се Господу , и захвалих

срећу путу мојему, којим Господу Богу господара

идем, мојега Аврама , што ме д0

43. Ево , ја ћу стајати | веде правијем путем да на

код студенца : која дјевојка ћем кћер брата господара

дође да захвати воде, и ја |својега за сина његова .

јој кажем : дај ми да се 49. Ако ћете дакле у

напијем мало воде из кр- чинити љубав и вјеру го

чага твојега , сподару мојему, кажите ми;

44. А она ми одговори: |ако ли не ћете , кажите

и ти пиј и камилама ћу ми, да идем на десно или

твојим налити ; то нека на лијево .

буде жена коју је намије 50. A Лаван и Ватуило

нио Господ сину господа-|одговарајући рекоше : од

ра мојега . Господа је ово дошло ; ми

45. Ја још не изгово- ти не можемо казати ни

рих у срцу својем, а дође |зло ни добро.

Ревека с крчагом на ра 51. Ето , Ревека је у

мену, и сишавши на извор твојој власти , узми је па

захвати; и ја јој рекоҳ : дај иди, и нека буде жена си

ми да се напијем. ну твојега господара , као

46. А она брже спустив- | што каза Господ.
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52. А кад чу слуга Ав-| сестру своју и дојкињу ње

рамов ријечи њихове, по- зину са слугом Аврамо

клони се Господу до зе- | вијем и људима његовијем.

мље, 60. и благословише Ре

53. и извади слуга за- веку и рекоше јој : сестро

кладе сребрне и златне и наша, да се намножиш на

хаљине, и даде Ревеци ; тисуће тиеућа, и сјеме тво

такођер и брату њезину је да на слиједи врата сво

и матери њезиној даде да- |јих непријатеља !

рове. 61. И подиже се Ревека

54. По том једоше и с дјевојкама својим , и по

пише он и људи који би- |сједаше на камиле, и по

jaxy с њим, и преноћише. ђоше с човјеком ; и слуга

А кад у јутру усташе, ре- узев Ревеку отиде.

че слуга : пустите ме го 62. A Исак иђаше вра

сподару мојему. ћајући се од студенца жи

55. Абрат и мати ње-| вога који ме види (јер жи

зина рекоше: нека остане вљапе у јужном крају),

дјевојка код нас који дан, 63. Абјеше изашао И

барем десет дана, па онда сак у поље пред вече да

нека иде. се помоли Богу ; и поди

56. А он им рече: не- гав очи своје угледа ка

мојте ме задржавати, кад миле гдје иду.

је Господ дао срећу моје 64. и Ревека подигавши

му путу; пустите ме да | очи своје угледа Исака, те

идем господару својему. скочи с камиле,

57. Тада рекоше : да 30 65. и рече слузи : ко

вемо дјевојку , и упитамо је онај човјек што иде пре

Шта она вели. | ко поља пред нас ? А слуга

58. и дозваше Ревеку рече : оно је господар мој.

и рекоше јој : хоћеш ићи и она узе покривало и

с овијем човјеком ? А она |покри лице.

одговори : хоћу. 66. и приповједи слуга

59. И пустише Ревеку | Исаку све што је свршио.

,,:
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67. И одведе је Исак у 8. и онемоћав умрије

шатор Cape матере своје; ) Аврам у доброj старости,

и узе Ревеку, и она му |сит живота, и би прибран

поста жена, и омиље му. І к роду својему.

и Исак се утјеши за ма 9. И погребоше га Исак

тером својом. и Исмаило у пећини Мак

пелској на њиви Ефрона

ГЛАВА 25. |сина Сара Хетејина, која

је према Мамврији,

A Аврам узе другу жену, 10. На њиви коју купи

по имену Хетуру.
Аврам од синова Хетови

2. и она му роди Зом- |јех , ондје је погребен А

врана и Језана и Мадана врам са Саром женом сво

и Мадијама и Јеснока и
јом.

Соијена .
11. и по смрти Авра

3. А Језан роди Сава- мовој благослови Бог и

на и Дедана. А Деданови сака сина његова ; а Исак

синови бише Асурим и Ла
живљаше код студенца жи

тусим и Лаомим.
вога који ме види.

4. А синови Мадијамови: 12. А ово је племе Ис

ЕФар и Афир и Енох и майла сина Аврамова , ко

Авида и Елдага. Сви бје-| jега роди Авраму Агара

ху дјеца Хетурина. Мисирка робиња Сарина,

5. А Аврам даде све што 13. и ово су имена си

имаше Исаку ; нова Исмаиловијех , како

6. А синовима својих се зваху у племенима сво

иноча даде Аврам даре, |јим : првенац Исмаилов На

и оправи их од Исака си-Івајот, па Кидар и Навдеи

на својега још за живота ло и Масам,

својега на исток, у источ 14. и Масма и Дума и

ни крај. Маса,

7. и вијека Аврамова 15. ИХодан и Теман и

што поживје бјеше сто се- Jeтур и НаФес и Кедма.

дамдесет и пет година . 16. То су синови Исмаи
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лови, и то су им имена по твојој, и два ће народа и

селима и градовима њихо- заћи из тебе; и један ће

вијем , дванаест кнезова народ бити јачи од дру

над својим народима. гога народа , и већи ће

17. А године су вијека |служити мањему.

Исмаилова сто и тридесет 24. и кад дође вријеме

и седам година. Послије да роди, а то близанци у

онемоћав умрије, и би при- |утроби њезиној.

бран к роду својему. 25. и први изађе цр

18. И живљаху од Еви-| вен, сав као руно рутав ;

лата до Сура према Миси- и надјеше му име Исав.

ру, како се иде у Асирију ; и 26. А послије изађе брат

допаде му према свој браћи му , држећи руком за пе

својој да живи. ту Исава ; и надјеше му

19. А ово је племе Иса- име Јаков. А бјеше Исаку

ка сина Аврамова : Аврам | шездесет година , кад их

роди Исака ;
роди Ревека .

20. А Исаку бјеше че 27. и дјеца одрастоше,

трдесет година кад се оже- и Исав поста ловац и ра

ни Ревеком, кћерју Ватуи- тар, а Јаков бјеше човјек

ла Сирина из Месопотам
и-

кротак , и бављаше се у

је , сестром Лавана Сирина. I шаторима.

21. и Исак се мољаше 28. и Исак миловаше

Господу за жену своју, јер Исава , јер радо јеђаше

бјеше нероткиња ; и умоли |лова његова ; а Ревека

Господа , те затрудње Ре- миловаше Јакова .

века жена његова. 29. Једном Јаков скуха.

22. Али удараху једно оцјело, а Исав дође из поља

друго дјеца у утроби њези- Гуморан.

ној, те рече : ако је тако, 30. и рече Исав Јако

на што сам ? И отиде да ву: дај ми да једем тога јела

пита Господа. црвенога , јер сам уморан.

23. А Господ јој рече : | Отуда се прозва Едом.

два су племена у утроби 31. A Јаков му рече :

2
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продај ми данас првена- заклетву, којом сам се за

тво своје. Клео Авраму оцу твојему.

32. А Исав одговори : 4. А умножићу сјеме

ево , хоћу да умрем , па твоје да га буде као зви

што ће ми првенаштво ? језда на небу, и даћу сје

33. АЈаков рече : за- мену твојем у све ове зе

куни ми се данас. и он мље , и у сјемену твојем

му се закле ; тако прода- | благословиће се сви на

де своје првенаштво Ја- роди на земљи,

кову. 5. За то што је Аврам

34. и Јаков даде Иса-| слушао глас мој , и чувао

ву хљеба и скуxанога ле- наредбу моју , заповијести

ћа , и он се наједе и на- моје , правила моја и за

пи , па уста и отиде. Тако коне моје .

Исав није марио за прве 6. и оста Исак у Ге

наштво своје . рару.

7. A људи у мјесту о

ГЛАВА 26.
ном питаху за жену ње

гову , а он говораше : ce

Али наста глад у земљи стра ми је. Јер се бојаше

сврх прве глади која бје - казати : жена ми је ; да

ше за времена Аврамова ; ме , вели , не убију ови

и Исак отиде в Авимеле- људи ради Ревека, јер је

ху цару Филистимском у лијепа.

Герар. 8. И кад проведе много

2. ијави му се Господ времена ондје , догоди се,

и рече : немој ићи у Ми- те погледа Авимeлeх цар

сир , него сједи у земљи | Филистимски спрозора, и

коју ћу ти казати. видје Исака гдје се шали

3. Сједи у тој земљи, и с Ревеком женом својом.

ја ћу бити с тобом, и бла 9. и дозва Авимелех

гословићу те; јер ћу теби| Исака и рече: та то ти

и сјемену твојему дати све је жена ; како си казао :

ове земље , и потврдићу сестра ми је ? А Исак му

2

2

4
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одговори : рекох : да не лини Герарској, и настани

погинем сње . се ондје.

10. А Авимeлeх рече : 18. истаде Исак отко

шта си нам учинио ? лако павати студенце, који бје

је могао ко од народа о - ху ископани за времена

вога лећи с твојом кеном, Аврама оца његова, и које

те би нас ти увалио узаронише Филистеји по смр

гријех. ти Аврамовој ; и прозва их

11. и заповеди Авиме- именима , која им беше

лех свему народу својему надио отац његов.

говорећи : ко се дотакне 19. и копајући слуге

овога човјека или жене | Исакове у оном долу на

његове, погинуће. Тоше студенац живе воде.

12. и Исак стаде сија 20. Али се свадиште па

ти у оној земљи , и доби стири Герарски с пастири

оне године по сто , такома Исаковим говорећи : на

та благослови Господ. да је вода. И надједе име

13. И обогати се човјек, |оном студеніцу Есек , јер

и напредоваше све већма , |се свадише с њим.

те поста силан . 21. Послије ископаше

14. и имаше оваца и други студенац , па се и око

говеда и много слуга ; а њега свадише , за то га

Филистеји му завиђаху , назва Ситна .

15. Па све студенце ко 22. Тада се подиже о

je бјеху ископале слуге данде, и ископа други сту

оца његова за времена А- денац , и око њега не би

врама оца његова зарони- свађе ; за то га назва Ре

ше Филистеји , и засуше их ховот, говорећи : сад нам

земљом . даде Господ простора да

16. и Авимeлeх рече растемо у овој земљи.

Исаку : иди од нас, јер си 23. и отиде оданде го

постао силнији од нас. ре у Вирсавију.

17. и Исак отиде одан 24. и исту ноћ јави му

де, и разапе шаторе у до- | се Господ , и рече : ја сам

2
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Бог Аврама оца твојега . 30. Тада их он угости ;

Не бој се , јер сам ја сто- те једоше и пише.

бом, и благословићу те и 31. А сјутрадан уставши

умножићу сјеме твоје А - рано , заклеше се један

врама ради слуге својега . | другоме, и отпусти их И

25. И начини ондје жр- |сак и отидоше од њега с

твеник, и призва име Го- миром.

сподње ; и ондје paзaпе 32. Исти дан дошавши

шатор свој; и слуге Иса- слуге Исакове казаше му

кове ископаше ондје сту- | за студенац који ископа

денац.
ше , и рекоше му : нађо

26. и дође к њему А смо воду.

вимелех из Герара с Охо
33. Иназва га Савија ;

затом пријатељем својим и

с Филолом војводом сво - вирсавија до данашњега
отуда се зове град онај

јим.
дана.

27. А Исак им рече :

34. А кад би Исаву
што сте дошли к мени,

кад мрзите на ме и отје- четрдесет година, узе за

расте ме од себе ?
жену Јудиту кћер Веоха

28. А они рекоше : ви- Хетерина, и Baceмaту кћер

дјесмо заиста да је Господ
Елона Хетејина.

с тобом , па рекосмо : нека
35. И оне задаваху мно

буде заклетва између нас, го јада Исаку и Ревеци.

између нас и тебе ; хајде

да ухватимо вјеру сто ГЛАВА 27.

бом :

29.Да нам не чиниш зла,| Кад Исак остарје и очи

као што се ми тебе не до- му потамюеше , те не ви

такосмо и као што ми те- |ђаше , дозва Исава стари

би само добро чинисмо, и |јега сина својега , и рече

пустисмо те да идеш на му : сине ! А он одговори:

миру , и ето си благосло- Јево ме.

вен од Господа. 2. Тада рече : ево оста

2

2

2

4 *
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рио сам , не знам кад ћу да једе и да те благосло

умријети ; ви док није умрьо.

3. Узми оружје своје, 11. АЈаков рече Реве

тул и лук, и изиди у пла- ци матери својој: али је

нину , те ми улови лова . Исав брат мој рутав, а ја

4. изготови ми јело сам гладак ;

по мојој вољи , и донеси 12. Може ме опипати

ми да једем , па да те бла-|отац , па ће се осјетити

гослови душа моја док ни- да сам га хтио превари

јесам умрьо. ти , те ћу навући на се

5. A Ревека чу шта и- проклетство мјесто благо

сак рече сину својему И- |слова.

саву. и Исав отиде у пла 13. А мати му рече :

нину да улови лова и до- нека проклетство твоје, си

несе .
не, падне на мене ; само

6. A Ревека рече Јако- ме послушај, и иди и до

ву сину својему говорећи: неси ми.

гле, чух оца твојега гдје 14. Тада отишав узе и

бесједи с Исавом братом донесе матери својој ; а

твојим, и рече : мати његова зготови јело

7. Донеси ми лова , и како јеђаше радо отац ње

зготови јело да једем , па гов.

да те благословим пред 15. Па онда узе Реве

Господом док нијесам у - ка најљепше хаљине ста

мрьо . ријега сина својега , које

8. Него сада, сине, по- бијаху у ње код куће , и

слушај ме, што ћу ти ка-| обуче Јакова млађега сина

својега,

9. Иди сада к стаду и 16. и јарећим кожица

донеси два добра јарета, ма обложи му руке и врат

да зготовим оцу твојему гдје бјеше гладак.

јело од њих , како радо 17. и даде Јакову си

једе.
ну својему у руке јело и

10. Па ћеш унијети оцу |xљеб што зготови.

2

зати .
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ТИ ,

18. А он уђе к оцу сво-( га , па да те благослови

јему и рече : оче. А он од- душа моја . и даде му, те

говори : ево ме ; који си једе ; па му донесе и вина,

сине ? те пи .

19. и Јаков рече оцу 26. По том Исак отац

својему : ja, Исав твој пр-| његов рече му : ходи сине,

венац ; учинио сам како цјелуј ме.

си ми рекао ; дигни се, 27. и он приступи и

посади се да једеш лова цјелива га ; а Исак осјети

мојега, па да ме благослови мирис од хаљина његови

душа твоја. |jех , и благослови га гово

20. А Исак рече сину рећи : гле, мирис сина мо

својему : кад брже нађе, јега као мирис од поља

сине ? А он рече : Господ које благослови Господ.

Бог твој даде , те изађе 28. Бог ти дао росе не

предa мe. беске, и добре земље , и

21. Тада рече Исак Ја- пшенице и вина изобила !

кову : ходи ближе , сине, 29. Народи ти служили

да те опипам јеси ли син и племена ти се клањала !

мој Исав или не. Био господар браћи својој

22. и приступи Јаков и клањали ти се синови

к Исаку оцу својему, а он матере твоје ! Проклет био

га опипа, па рече : глас је који тебе успроклињe a

Јаковљев, али руке су и- благословен који тебе уз

савове. благосиља !

23. и не позна га , jep 30. А кад Исак благо

му руке бјеху као у Иса-|слови Јакова, и Јаков от

ва брата његова рутаве ; иде испред Исака оца сво

за то га благослови; јега , у тај час дође Исав

24. и рече му : јеси ли брат његов из лова.

ти син мој Исав ? А он 31. Па зготови и он је

одговори : ја сам. ло и унесе оцу својему, и

25. Тада рече : а ти дај, | рече му : устани , оче , да

сине, да једем лова твоје-(једеш што ти је син уло
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вио , па да ме благослови дадох му да му буду слу

душа твоја. ге ; пшеницом и вином у

32. АИсак отац његов кријепих га ; па шта бих

рече му : ко си ти ? А он | сада теби учинио, сине ?

рече : ja , син твој , прве 38. A Исав рече оцу

нац твој, Исав. својему : еда ли је само

33. Тада се препаде и- један благослов у тебе ,

сак, и рече : ко ? да гдје оче ? благослови и мене,

је онај који улови и до- |оче. и стаде иза гласа

несе ми лова , и од свега плакати Исав.

једох прије него ти дође, 39. А Исак отац његов

и благослових та ? он ће одговарајући рече му : ево,

и остати благословен. стан ће ти бити на род

34. А кад чу Исав ри- ној земљи и роси небеској

јечи оца својега , вриште| озго.

Иза гласа и ожалости се 40. Али ћеш живјети

веома , и рече оцу своје- Тод мача својега , и брату

му : благослови и мене, ћеш својему служити ; али

оче. |ће доћи вријеме , те ћеш

35. А он му рече : до- по што се наплачеш скр

ће брат твој с пријеваром, шити јарам његов с врата

и однесе твој благослов. својега.

36. A Исав рече : пра 41. и Исав омрзе љуто

во је што му је име Ја- на Јакова ради благосло

ков , јер ме већ другомІва , којим га благослови

превари. Првенаштво ми| отац , и говораше у срцу

узе, па ето сада ми узе и својем : близу су жалосни

благослов. По том рече: дани оца мојега , тада ћу

нијеси ли имени оставио убити Јакова брата сво

благослов ? jera.

37. A Исак одговори, и 42. и казаше Ревеци

рече Исаву : ето сам га ријечи Исава сина њезина

поставио теби за господа- старијега , а она пославши

ра , и сву браћу његову доз ва Јакова млађега сина

п
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својега , и рече му : гле, | оца матере своје, и одан

Исав брат твој тјеши се де се ожени између кћери

тијем што хоће да те у- | Лавана ујака својега .

бије. 3. А Бог свемогући да

43. Него , сине, послу- те благослови , и да ти да

• шај што ћу ти казати ; у - велику породицу и умно

стани и бјежи к Лавану | жи 'те , да од тебе поста

брату мојему у Харан. не мноштво народа ,

44. и остани код њега 4. и да ти да благо

неко вријеме докле прође слов Аврамов, теби и сје

срдња брата твојега. мен у твојему с тобом , да

45. Докле се гњев бра- наслиједи земљу у којој

та твојега одврати од те- | си дошљак, коју Бог даде

бе, те заборави што си му Авраму.

учинио ; а онда ћу ја по 5. Тако оправи Исак Ја

слати да те доведу одан-| кова , и он пође у Падан

де. За што бих остала без Арам в Лавану сину Ва

обојице вас у један дан ? |туила Сирина , брату Ре

46. А Исаку рече Ре- веке матере Јаковљеве и

века : омрзао ми је живот Исавове.

ради овијех Хетејака. Ако 6. А Исав видје гдје Исак

се Јаков ожени Хетејком, | благослови Јакова и опра

каком између кћери ове ви га у Падан-Арам да се

земље, на што ми живот ? | oдaнде ожени, и гдје бла

госиљајући га заповеди му

ГЛАВА 28.
и рече : немој да се ожениш

којом између кћери Хана

Тада Исак дозва Јакова, нејских,

и благослови га , и запо 7. И гдје Јаков послуша

вједи му и рече: немој да оца својега и матер своју ,

се ожениш којом између и отиде у Падан-Арам ;

кћери Хананејских. 8. И видје Исав да кће

2. Устани и иди у Па- ри Хананејске нијесу по

дан- Арам у дом Ватуила вољи Исаку оцу његову.

п
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ан

9. Па отиде Исав к Ис-| земљу , јер те не ћу остави

майлу, и узе за жену преко ти докле год не учиним

жена својих Маелету кћер | што ти рекох.

Исмаила сина Аврамова , 16. А кад се Јаков про

сестру Навеотову . буди од сна, рече : за ције

10. A Јаков отиде од ло је Господ на овом мје

Вирсавије идући у Харан . | сту ; а ја не знах .

11. И дође на једно мје 17. И уплаши се, и рече:

сто , и ондјезаноћи,јерсунце како је страшно мјесто ово !

бјешезашло; и узе камен на овдје је доиста кућа Божја ,

оном мјесту, и метну га се- и ово су врата небеска.

би под главу, и заспа на 18. И уста Јаков у јутру

оном мјесту.
рано, и узе камен што бје

12. И усни, а то љестве ше метнуо себи под главу ,

стајаху на земљи а врхом и утврди га за спомен и

тицаху у небо, и гле,
прели га уљем .

фели Божији по њима се

19. И прозва оно мјесто
пењаху и слажаху ;

Ветиљ, а пређе бјеше име

13. И гле, на врху ста

ономе граду Луз.
јаше Господ, и рече : ја сам

Господ Бог Аврама оца
20. и учини Јаков за

твојега и Бог Исаков ; ту
вјет, говорећи: ако Бог буде

земљу на којојспаваш теби | са мном и сачува ме на шу

ћу дати и сјемену твојему:| ту којим идем и даде ми

хљеба

14. И сјемена ће твојега
да једем и одијела

бити као праха на земљи,
да се облачим ,

те ћеш се раширити на за 21. И ако се вратим на

пад и на исток и на сјевер миру у дом оца својега , Го

и на југ, и сви народи на ) под ће ми бити Бог ;

земљи благословиће се у 22. А камен овај који

теби и у сјемену твојем . утврдих за спомен биће

15. И ево, ја сам с тобом, дом Божји; и што ми год

и чуваћу те куда год пођеш, даш, од свега ћу десето да

и довешћу те натраг у ову | ти теби.
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ГЛАВА 29 .
стада , да одвалимо камен

Тада се подиже Јаков и от- с врата студенцу, онда ће

иде у земљу источну. мо напојити стоку.

2. И обзирући се угледа 9. Док он још говораше

студенац у пољу ; и гле, с њима, дође Рахиља са

три стада оваца лежаху код ] стадом оца својега , јер она

њега , јер се на оном сту- пасијаше овце.

денцу појаху стада, а вели 10. А кад Јаков видје

ки камен бијаше студенцу Рахиљу кћер Лавана ујака

на вратима .
својега и стадо Лавана уја

3. Ондје се скупљахусва ка својега , приступи Јаков

стада , те пастири одваљи- и одвали камен студенцу

ваху камен с врата студен- с врата, и напоји стадо Ла

цу и појаху стада, и послије вана ујака својега .

опет приваљиваху камен 11. И пољуби Јаков Pa

на врата студенцу на ње

хиљу, и повикавши запла
гово мјесто.

4. и Јаков им рече : бра

12. И каза се Јаков Pa
ћо, одакле сте ? Рекоше :

из Харана смо .
хиљи да је род оцу њезину

5. А он им рече : позна
и да је син Peвeчин ; а она

јете ли Лавана сина нахо- отрча те јави оцу својему.

рова ? Они рекоше: позна 13. А кад Лаван чу за

јемо.
Јакова сина сестре своје ,

6. Он им рече: је ли истрча му на сусрет, и за

здрав ? Рекоше: јест, и ево грли га и пољуби , и уведе

Рахиље кћери његове, гдје у своју кућу. И он припо

иде са стадом . вједи Лавану све ово.

7. И он рече : ето још је 14. AЛаван му рече : та

рано, нити је вријеме вра- ти си кост моја и тијело моје .

ћати стоку ; напојте стоку и оста код њега цио мјесец

па идите и пасите је . дана.

8. А они рекоше : не мо 15. Тада рече Лаван Ја

жемо , докле се не скупе сва І кову : зар бадава да ми слу

ка се .

2
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жиш, што си ми род ? Кажи | Јаков Лавану : шта си ми

ми шта ће ти бити плаћа? | то учинио ? не служим ли

16. AЛаван имаше дви- | за Рахиљу код тебе ? за

је кћери : старијој бјеше и- 1 што си ме преварио ?

ме Дија а млађој Рахиља. 26.AЛаван му рече :

17. И у Лије бјеху квар- не бива у нашем мјесту да

не очи, а Рахиља бјеше ли-|се удa млађа прије старије.

јепа стаса и лијепа лица. 27. Наврши недјељу да

18. и Јакову омиље Ра- на стом, па ћемо ти дати

хиља , те рече : служићу ти и другу за службу што ћеш

седам година за Рахиљу |служити код мене још се

млађу кћер твоју . дам година других.

19. A Лаван му рече : 28. Јаков учини тако, и

боље теби да је дам него наврши с њом недјељу

другом ; остани код мене. дана, па му даде Лаван

20. И одслужи Јаков за Рахиљу кћер своју за жену.

Рахиљу седам година , и у 29. И даде Лаван Рахи

чинише му се као неколико| љи кћери својој робињу сво

дана, јер је љубљаше. ју Валу да јој буде робиња.

21.И1 рече Јаков Лавану: 30. И тако леже Јаков с

дај ми жену, јер ми се на - Рахиљом ; и вољаше Рахи

врши вријеме, да легнем с љу него Лију, и стане слу

њом. жити код Лавана још се

22. И сазва Лаван све дам других година.

људе из онога мјеста и у 31. А Господ видећи да

чини гозбу. Јаков не мари за Лију , о

23. Ау вече узе Лију |твори њојзи материцу, а Pa

кћер своју и уведе је к Ја- хиља оста нероткиња .

кову, и он леже с њом. 32. и Лија затрудње, и

24. и Лаван даде ЗелФу роди сина, и надједе му

робињу своју Лији кћери име Рувим, говорећи : Го

својој да јој буде робиња. |спод погледа на јаде моје,

25. А кад би у јутру,гле, | сада ће ме љубити муж мој.

оно бјеше Лија ; те рече| 33. и опет затрудње и
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роди сина, и рече : Господ 5. И затрудње Вала, и

чу да сам презрена, па ми роди Јакову сина.

даде и овога . И надједе му
6. A Рахиља рече : Го

име Симеун. спод ми је судио и чуо глас

34. И опет затрудње, и мој, те ми даде сина. За то

роди сина, и рече : да ако му надједе име Дан.

се сада већ приљуби к ме 7. и Вала робиња Рахи

ни муж мој, кад му родих љина затрудње опет, и ро

три сина. За то му надјеше ди другога сина Јакову ;

име Левије. 8. A Рахиља рече : бо

35. И затрудње опет , ирах се жестоко са сестром

роди сина , и рече: сада ћу својом, али одољех. И на

хвалити Господа. За то му дједе му име Нефталим.

надједе име Јуда ; и преста 9.АЛија видјевши гдје

рађати. преста рађати узе Зелфу

робињу своју и даде је Ја

ГЛАВА 30 .

кову за жену.

A Рахиља видјевши гдје 10. И роди Зелфа роби

не рађа дјеце Јакову, по- ња Лијина Јакову сина ;

завидје сестри својој; и ре
11. и Лија рече : дође

че Јакову: дај ми дјеце, или

чета . И надједе му име Гад.
ћу умријети.

2. АЈаков се расрди на
12. Опет роди ЗелФа

Рахиљу, и рече : зар сам ја робиња Лијина другога си

а не Бог који ти не да по
на Јакову ;

рода ? 13. и рече Лија : бла

3. А она рече: ето ро- го мени , јер ће ме бла

биње моје Вале, лези с њом, | женом звати жене. За то

нека роди на мојим коље- му надједе име Асир.

нима, па ћу и ја имати дје 14. A Рувим изиде у

це од ње. вријеме жетве пшеничне и

4. И даде му Валу роби- нађе мандрагору у пољу,

њу своју за жену, и Јаков и донесе je Лији матери

леже с њом .
својој. А Рахиља рече Ли
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ји : дај ми мандрагору си 21. Најпослије роди кћер,

на својега. и надіеде јој име Дина.

15. А она јој рече : ма 22. Али се Господ опо

ло ли ти је што си ми мену Рахиље ; и услишив

узела мужа ? хоћеш да ми је отвори јој материцу ;

узмеш и мандрагору сина 23. И затрудње, и родн

мојега ? А Рахиља јој ре- |сина , и рече : узе Бог сра

че : нека ноћас спава с моту моју.

тобом за мандрагору сина 24. и надједе му име

твојега. Јосиф, говорећи : нека ми

16. и у вече кад се Ја- дода Господ још једнога

ков враћаше из поља , из- |сина.

иде му Лија на сусрет и 25. А кад Рахиља роди

рече: спаваћеш код мене, Јосифа , рече Јаков Лава

јер те купих за мандраго- ну : пусти ме да идем у

ру сина својега. Испава |своје мјесто и у своју зе

код ње ону ноћ. мљу.

17. АБог услиши Ли 26. Дај ми жене моје ,

ју, те она затрудње, и ро- за које сам ти служио ,

ди Јакову петога сина. дјецу моју , да идем , јер

18. И рече Лија : Господ знаш како сам ти служио.

ми даде плаћу моју што да 27. A Лаван му рече :

дох робињу своју мужу сво- |немој, ако сам нашао ми

јему. и надједе му имелост пред тобом ; видим

Исахар. да ме је благословио Го

19. Изатрудње Лија опет, | спод тебе ради.

и родиЈакову шестога сина ; 28. и још рече : ишти

20. И рече Лија : дари- колико хоћеш плаће, и ја

ва ме Господ даром добри- ћу ти дати.

јем ; да ако се сада већ 29. АЈаков му одго

приљуби к мени муж мој, вори : ти знаш како сам

јер му родих шест синова . ти служио и каква ти је

За то му надједе име За- | стока постала код мене.

вулон. 30. Јер је мало било

и
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Ти ово :

пІто си имао докле ја не и шарене, и све на чем би

дођох ; али се умножи вео- |јаше піто бијело, и све црно

ма , јер те Господ благо-| између оваца, и предаде си

слови кад ја дођох. Па новима својим.

кад ћу и ја тако себи ку 36. и остави даљине три

ћу кућити ? дана хода између себе и

31. и рече му Лаван : | Јакова. и Јаков пасијаше

шта хоћеш да ти дам ? А | осталу стоку Лаванову.

Јаков одговори : не треба 37. И узе Јаков зелени

ништа да ми даш ; него |јех прутова тополовијех и

ћу ти опет пасти стоку.иљесковије
х

и кестеновијех,

чувати, ако ћеш ми учини- и нагули их до бјелине ко

|ја беше на прутовима.

32. Да зађем данас по
38. иметаше нагуљене

свој стоци твојој , и одлу- прутове пред стоку у жље

чим све што је шарено и бове и корита кад долажа

с биљегом , и све што је ше стока да пије , да би се

црно између оваца , и што

је с биљегом и шарено пије.
упаљивала кад дође да

између коза , па што по

слије буде тако ,
39. И упаљиваше се сто

оно да

ка гледајући у прутове , и
ми је плаћа.

33. Тако ћеми се послије биљегом, прутacтo и шаре

што се млађаше бијаше с

посвједочити правда моја

пред тобом кад дођешда ви

диш заслугу моју : што год
40. и Јаков одлучиваше

не буде шарено ни с биље- млад, и обраћаше стадо Ла

гом ни црно између оваца иваново да гледа у шарене

коза у мене, биће крадено.Тиу све црне ; а своје стадо

34. AЛаван рече: ето, одвајаше и не обраћаше га

нека буде како си казао. према стаду Лаванову.

35. И одлучи Лаван исти 41. И кад се год упаљи

дан јарце с биљегом и ша- ваше стока рана, меташе Ја

рене и све козе с биљегом |ков прутове у корита пред

2

2

но.



62 ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА . гл. 30, 31.

2

очи стоци да би се упаљи- |служио оцу вашему како

вала гледајући у прутове ; | сам год могао ;

42. А кад се упаљиваше 7. А отац ме је ваш ва

позна стока, не меташе; та- рао и мијењао ми плаћу де

ко позне биваху Лаванове |сет пута ; али му Бог не

а ране Јаковљеве.
даде да ме оштети ;

43. И тако се тај човјек 8. Кад он рече: што бу

обогати врло, те имашемно- | де шарено нека ти је пла

го стоке и слуга и слушки- hа , онда се младило све

ња и камила и магараца. шарено ; а кад рече : с би

љегом што буде нека ти је

плаћа, онда се младило све
ГЛАВА 31.

с биљегом.

А Јаков чу гдје синови 9. Тако Бог узе стоку

Лаванoви говоре : Јаков у- | оцу вашему и даде је ме

зе све што беше нашега ни ;

оца, и од онога што беше 10. Јер кад се упаљива

нашега оца стече све ово | ше стока , подигох очи сво

благо.
је и видјех у сну , а то ов

• 2. и видје Јаков гдје нови и јарци што скачу на

лице Лаваново није према |овце и козе бијаху шарени,

њему као прије . с биљегама прутастим и ко

3. и Господ рече Јако- ластим.

ву : врати се у земљу отаца 11. А анђео Господњи

својих иу род свој, и ја ћу | рече ми у сну: Јакове ! А

бити с тобом .
ја одговорих : eвo мe.

4. И послав Јаков дозва 12. А он рече : подигни

Рахиљу и Лију у поље к сад очи своје и гледај , ов

стаду својему. нови и јарци што скачу на

5. И речеим: видим гдје овце и козе , шарени су , с

лице оца вашега није пре- биљегама прутастим и ко

ма мени као прије ; али је ластим ; јер видјех све што

Бог оца мојега био са мном.|ти чини Лаван.

6. и ви знате да сам 13. Ја сам Бог од Вети

п
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ља, гдје си прелио камен и 21. И побјеже са свијем

учинио ми завјет ; устани |благом својим, и подиже се

сада и иди из ове земље, и те пријеђе преко воде, и у

врати се на постојбину своју. |пути се на гори Галаду.

14. Тада одговори Рахи 22. А трећи дан јавише

ља и Лија , и рекоше му : Лавану да је побјегао Ја

еда ли још имамо какав ков.

дио и најпљедство у дому 23. И узе са собом браћу

оца својега ? своју, и пође за њим у по

15. Није ли нас држао ( тјеру, и за седам дана сти

као туђинке кад нас је про- | же га на гори Галаду.

дао ? па је још и наше нов 24. Али Бог дође Лава

це једнако јео. ну Сирину ноћу у сну , и

16. Јер све ово благо рече му : чувај се да не го

пшто узе Господ оцу наше-Твориш с Јаковом ни лијепо

му , наше је и наше дјеце.Іни ружно.

За то чини све што ти је 25. И стиже Лаван Јако

Господ казао. ва ; а Јаков бјеше разапео

17. и подиже се Јаков, | шатор свој на гори , па и

и метну дјецу своју и жене | Лаван такођер разапе свој с

своје на камиле ; браћом својом на гори Га

18. и одведе сву стоку | ладу.

своју и све благо што бје 26. и Лаван рече Јако

ше стекао, стоку којубеше ву : шта учини те крадом

стекао у Падан-Араму , и побјеже од мене и одведе

пође к Исаку оцу својему у кћери моје као на мач отете.

земљу Хананску. 27. За што тајно побјеже

19. A Лаван бјеше оти- и крадом отиде од мене ?

шао да стриже овце своје ; нити ми рече да те испра

и Рахиља украде идоле о-| тим с весељем и спјесмама,

цу својему. с бубњима и гуслама ?

20. и Јаков отиде кра 28. Нити ми даде да иж

дом од Лавана Сирина не љубим синове своје и кћери

јавивши му да хоће да иде. | своје ? лудо си радио .

)



64 ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА, гл. 31 .

и

29. Могао бих вам доса-|cтати, јер ми је што у жена

дити ; али Бог оца вашега бива . Тражив дакле не на

ноћас ми рече говорећи : ђе идола својих.

чувај се да не говориш с
36. и Јаков се расрди ,

Јаковом ни лијепо ни руж- и стаде корити Лавана ,

но.
говорећи рече му : шта сам

30. Иди дакле кад си се учинио, шта сам скривио,

тако ужелио куће оца сво- те си ме тако жестоко тје

јега ; али за што украде рао ?

богове моје ? 37. Пипао си сав пртљаг

31. A Јаков одговори и мој , па шта си нашао из

рече : бојах се и мишљах :| своје куће ? дај овамо пред

хоћеш силом отети кћери моју и своју браћу , нека

своје од мене. расуде између нас двојице.

32. А богове своје у кога
38. Ево двадесет година

нађепп , онај нека не живи |биjах код тебе: овце твоје

више ; пред нашом браћом
и козе твоје не јаловише

тражи што је твоје у мене, сe, a oвнoвa из стада тво

па узми.Јер Јаков није знао јега не једох.

да их је украла Рахиља .

39. Што би звијеpje зa

33. и уђе Лаван у ша
клало нијесам ти доносио,

тор Јаковљев и у шатор
сам сам подмиривао ; од

Лијин иу шатор двију ро
мене си искао што би ми

биња , и не нађе их ; и иза

било украдено дању или
шав из шатора Лијина уђе

ноћу.
у шатор Рахиљин.

34. A Рахиља узе идоле 40. Дању ме убијаше

и сакри их под самар ками-|врућина а ноћу мраз; и сан

ле своје и сједе озго ; и Ла- ми не падаше на очи.

ван пипаше по цијелом ша 41. Тако ми је било два

тору, и не нађе.
десет година у твојој кући ;

35. А она рече оцу сво- | служио сам ти четрнаест

јему: немој се срдити , го- | година за двије кћери твоје

сподару, што ти не могу у- и шест година за стоку
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твоју, и плаћу си ми мије- | између мене и тебе данас .

њао десет пута . За то се прозва Галед.

42. Да није Бог оца мо 49. А прозва се и Ми

јега, Бог Аврамов, и страх спа , јер рече Лаван : нека

Исаков био са мном, би ме Господ гледа између мене

за цијело отпустио празна. и тебе, кад не узможемо

Али је Бог видио невољу | видјети један другога .

моју и труд руку мојих, па 50. Ако уцвијелиш кћери

те укори ноћас. моје и ако узмеш жене пре

43. A Лаван одговори ко мојих кћери, не ће чо

Јакову и рече: ове су кћери вјек бити између нас него

моје кћери, и ови су синови гле Бог свједок између мене

моји синови, и ова стока и тебе.

моја стока, и што год ви- 51. и још рече Лаван

диш све је моје ; па шта |Јакову : гледај ову гомилу

бих учинио данас кћерима и гледај овајспоменик, који

својим или синовима њихо- подигох између себе и тебе.

вијем које родише ? 52. Свједок је ова го

44. Него хајде да ухва- | мила и свједок је овај спо

тимо вјеру, ја и ти, да буде меник : да ни ја не ћу при

свједочанство између мене јећи преко ове гомиле к

и тебе. теби ни ти к мени да не ћеш

45. и Јаков узе камени пријећи преко ове гомиле

утврди га за спомен . и споменика овога на зло .

46. И рече Јаков браћи 53. Бог Аврамов и бо

својој: накупите камења. И гови Нахорови , богови оца

накупише камења и сло- њихова , нека суде међу

жише на гомилу, и једоше нама. А Јаков се закле

на гомили . страхом оца својега Исака.

47. и Лаван га назва 54. и Јаков принесе жр

Јегар - Сахадут , а Јаков га тву на гори, и сазва браћу

назва Галед. своју на вечеру ; и једоше

48. и рече Лаван : ова па ноћише на гори .

гомила нека буде свједок 55. А у јутру рано уста

•
•

5
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и

Лаван, и ижљуби своју уну-| 7. A Јаков се уплаши

чад и кћери своје, и благо- (јако и забрину се ; па раз

слови их, па отиде, и врати | дијели своје људе и овце и

се у своје мјесто. говеда и камиле у двије

чете.

ГЛАВА 32 .

8. и рече : ако Исав

АЈаков отиде својим пу- удари на једну чету и раз

тем ; и сретоше га анђели бије је, да ако друга утече.

Божији ; 9. И рече Јаков : Боже

2. А кад их угледа Ја- |оца мојега Аврама и Боже

ков рече : ово је око Божји. |оца мојега Исака, Господе,

И прозва оно мјесто Маха- који си ми казао : врати се

у земљу своју и у род свој,

3. и Јаков посла преди ја ћу ти бити добротвор!

собом гласнике к Исаву 10. Нијесам вриједан то

брату својему у земљу Сир, 1лике милости толике

крајину Едомску. вјере што си учинио слузи

4. И заповједи им гово- својему ; јер само са шта

рећи : овако кажите госпо- пом својим пријеђох преко

дару мојему Исаву : слуга Јордана, а сада сам госпо

твој Јаков овако каже : био дар од двије чете.

сам дошљак код Лавана и 11. Избави ме из руке

бавио се до сад . брата мојега , из руке Иса

5. А имам волова и ма- вове, јер се бојим да не дође

гараца , оваца и слуга и и убије мене и матер с дје

слушкиња, и послах да ја- цом.

вим теби господару својему, 12. А ти си казао : 3ай

едa бих нашао милост пред | cта ја ћу ти бити добро

тобом.
твор, и учинићу сјеме твоје

6. И вратише се гласници да га буде као пијеска мор

к Јакову и рекоше му : идо- скога , који се не може из

смо до брата твојега Исава, бројити од множине.

и ето он ти иде на сусрет 13. И заноћи овдје ону

с четири стотине момака. | ноћ, и узе што му дође до
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руке , да пошље на дар жићу га даром који иде

Исаву брату својему, преда мном, па ћу му онда

14. Двје ста коза с два- видјети лице, да ако ме ли

десет japaца, двје ста оваца јепо прими.

с двадесет овнова , 21. Тако отиде дар на

15. Тридесет камила до- пријед , а он преноћи ону

јилица с камиладма, четр- ноћ код чете своје.

десет крава с десеторо те 22. и по ноћи устаде,

лади , двадесет магарица с узе обје жене и двије ро

десеторо магаради. биње и једанаесторо дјеце

16. и предаде их слу- своје ; и преброди брод

гама својим, свако стадо на Јавок.

по се, и рече слугама : идите 23. А по што њих узе и

напријед преда мном, оста- преведе преко потока, пре

вљајући доста мјеста између тури и остало што имаше.

једнога стада и другога. 24. А кад оста Јаков сам,

17. И заповједи првому тада се један човјек рваше

говорећи: кад сретеш Исава с њим до зоре .

брата мојега, па те запита : 25. И кад видје да га не

чији си ? и куда идеш ? и може свладати, удари га по

чије је то што тјераш пред зглавку у стегну , те се Ја

собом ? кову и чаши стегно

18. А ти реци : cлyгeтво- зглавка кад се човјек рва

јега Јакова , а ово шаље на ше с њим.

дар господару својему Иса- 26. Па онда рече: пусти

ву, а ето и сам иде за нама. | ме , зора је. АЈаков му

19. Тако заповеди и дру- рече : не ћу те пустити до

гому и трећему и свијема кле ме не благословиш.

који иђаху за стадом , и 27. А човјек му рече :

рече : тако кажите Исаву | како ти је име ? А он одго

кад наиђете на њ.

20. и још кажите : ето, 28. Тада му рече : од

Јаков слуга твој иде за | селе се не ћеш звати Јаков,

нама. Јер говораше : убла- |него Израиљ; јер си се ју

ИЗ

вори : Јаков.

5 *
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начки борио ис Богом исма, а најпослије Рахиљу и

људма, иодолио си . Јосифа .

29. A Јаков запита и 3. А сам прође напријед,

рече : кажи ми како је теби и поклони се до земље се

име. А он рече : што питаш дам пута докле дође до

како ми је име ? и благо- брата својега.

слови га ондје.
4. АИсав притрча пре

30. и Јаков надједе име да њи загрли га и паде му

оному мјесту Фануил ; јер ,Јоко врата и цјелива га,

вели , Бога видјех лицем к обојица се заплакаше.

лицу, и душа се моја из 5. и Исав подигав очи

бави. угледа жене и дјецу , па

31. И сунце му се роди рече : ко су ти оно ? А Ja

кад прође Фануил , и хра-Іков рече : дјеца , коју Бог

мане на стегно своје. милостиво дарова слузи

32. За то синови Израи- твојему.

љеви не једу крајева од ми 6. И приступише робиње

шића на зглавку у стегну с дјецом својом , и покло

до данашњега дана, што се нише се.

Јакову повриједише кра 7. По том приступи и

јеви од мишића на зглавку | Лија и дјеца њезина, и по

у стегну. клонише се ; а најпослије

приступи Јосиф и Рахиља,

и поклонише се .
ГЛАВА 33 .

8. А Исав рече : шта ће

АЈаков подигав очи своје ти читава војска она коју

погледа, а то Исав иде, и сретох ? А он рече : да на

четири стотине људи с њим. Тем милост пред господа

И раздијели дјецу уз Лију Гром својим.

и уз Рахиљу и уз двије po- . 9. А Исав рече: има,

биње. брате, у мене доста ; нека

2. и намјести напријед теби што је твоје.

робиње и њихову дјецу, па 10. АЈаков рече : не ;

Лију и њезину дјецу за њи-Iако сам сада нашао милост
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пред тобом, прими дар из 17. A Јаков отиде у Со

моје руке , јер видјех лице кот , и ондје начини себи

твоје као да видјех лице кућу а стоци својој начини

Божје , тако си ме лијепо стаје ; за то назва оно мје

дочекао. |сто Сокот.

11. Прими дар мој , који 18. Послије дође Јаков

ти је доведен ; јер ме је здраво у град Сихем у зе

обилато обдарио Бог , имљи Хананској, вратив се

имам свега . И навали на њ, из Падан - Арама, и намје

те прими. сти се према граду.

12. Послије рече Исав : 19. И купи комад земље ,

хајде да идемо, ићи ћу и гдје paзапе шатор свој, од

ja с тобом. синова Емора оца Сихемова

13. A Јаков му рече : за сто новаца .

зна господар мој да су ова 20. И начини ондје жр

дјеца нејака , и имам оваца |твеник, и назва га : Силни

и крава дојилица, па ако Бог Израиљев.

их устјерам један дан , по

гинуће ми све стадо.
ГЛАВА 34 .

14. Него господар мој

нека иде пред слугом свo- A Дина кћи Лијина , коју

јим, а ја ћу полако ићи ко- роди Јакову, изађе да гледа

лико могу дјеца и стока, дјевојке у оном крају.

докле дођем ка господару 2. Аугледа је Сихем,

својему у Сир. син Емора Евејина, кнеза

15. А Исав рече : а оно од оне земље, и узе је и

да ти оставим неколико леже с њом и осрамоти је .

људи што су са мном . А он 3. И приону срце његово

рече : на што ? дај да на- за Дину кћер Јаковљеву, и

ђем милост пред господа- дјевојка му омиље, и он јој

ром својим. се умиљаваше.

16. и тако Исав врати 4. И рече Сихем Емору

се исти дан својим путем у | оцу својему говорећи : оже

Сир. ни ме овом дјевојком.
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5. A Јаков чу да је осра 12. Иштите ми колико

мотио Дину кћер његову ; |гoд хоћете уздарја и дара ,

а синови његови бијаху у ја ћу дати што год кажете ;

пољу са стоком његовом , само ми дајте дјевојку за

и Јаков оћутје докле они жену.

не дођу. 13. А синови Јаковљеви

6. A Емор отац Сихемов | одговорише Сихему и Емо

Изиде к Јакову да се разго - ру оцу његову пријеварно,

вори с њим. јер осрамоти Дину сестру

7. А кад дођоше синови

њихову ,

Јаковљеви из поља и чуше
14. и рекоше им: не

шта је било, жао би љу

можемо то учинити ни дати

сестре своје за човјека не
дима врло и разгњевише

обрезана, јер је то срамота
се веома , што учини сра

нама .

моту Израиљу , облежав

15. Него ћемо вам учи

кћер Јаковљеву , како не

би ваљало чинити.
нити по вољи , ако ћете се

изједначити с нама и обре

8. Тада им рече Емор | зати све мушкиње између

говорећи : син мој Сихем себе.

срцем приону за вашу кћер ;
16. Онда ћемо удавати

подајте му је за жену.

своје кћери за вас и жени

9. и опријатељите се с ћемо се вашим кћерима, и

нама ; кћери своје удајите постаћемо један народ.

за нас и кћерима нашим 17. Ако ли не приста

жените се.
нете да се обрежете , ми

10. Па живите с нама, и ћемо узети своју дјевојку и

земља ће вам бити отворе- отићи ћемо.

на ; настаните се и тргујте 18. И по вољи бише ри

и држите баштине у њој. |јечи њихове Емору и Си

11. и рече Сихем оцу хему сину Еморову .

дјевојчину и браћи јој : да 19. И момак не оклије

нађем милост пред вама , и ваше учинити то ; јер му

даћу што ми год кажете. кћи Јаковљева омиље вео
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ма ; и он бјеше највише по- | два сина Јаковљева , Си

штован између свијех у меун и Левије, браћа Ди

кући оца својега. нина, сваки свој мач и уђо

20. И отиде Емор и син ше слободно у град и по

му Сихем на врата града | бише све мушкиње.

својега , и рекоше грађа 26. Убише и Емора и

нима говорећи : сина му Сихема оштрим

21. Ови људи хоће мирно мачем, и узевши Дину из

да живе с нама , да се на- | куће Сихемове отидоше.

стане у овој земљи и да тр 27. Тада дођоше синови

гују по њој ; а ево земља је Јаковљеви на побијене , и

широка и за њих ; па ћемо оплијенишеград, јер у њему

се кћерима њиховијем же- би осрамоћена сестра њи

нити и своје ћемо кћери хова .

удавати за њих. 28. И узеше овце њихове

22. Али ће тако пристати и говеда њихова и магарце

да живе с нама и поста- њихове, што год бјеше у

немо један народ , ако се граду и што год бјеше у

све мушкиње међу нама | пољу.

обреже , као што су они 29. и све благо њихово,

обрезани. и сву дјецу и жене њихове

23. Њихова стока и њи- | похваташе и одведоше , и

хово благо и сва говеда | што год бјеше у којој кући.

њихова не ће ли бити наша ? 30. АЈаков рече Симеу

сложимо се само с њима, па ну и Левију : сметосте ме,

ће остати код нас. и омразисте ме народу ове

24. И који год излажаху |земље , Хананејима и Фе

на врата града његова, сви резејима ; у мене има мало

послушаше Емора и Сихема људи , па ако се скупе на

сина његова ; и обреза се све ме, хоће ме убити, те ћу се

мушкиње, сви који излажа- истријебити ја и дом мој.

ху на врата града његова . 31. А они рекоше : зар

25. А трећи дан кад они | са сестром нашом да раде

бијаху у бoлoвима , узеше 1 као с курвом ?

2
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у Луз у земљи Хананској,

а то је Ветиљ.

ГЛАВА 35. 7. И ондје начини жр

твеник, и назва оно мјесто :

АБог рече Јакову : уста- Бог Ветиљски , јер му се

ни , иди горе у Ветиљ и ондје јави Бог, кад је бје

ондје стани ; и начини он- жао од брата својега .

дје жртвеник Богу, који ти 8. Тада умрије Девора

се јавио кад си бјежао од дојкиња Peвeчина, и погре

Исава брата својега. боше је испод Ветиља под

2. и Јаков рече поро- храстом, који назва Јаков

дици својој и свијема који Алон- Вакут.

бијаху с њим : бадите туђе 9. и јави се Бог Јакову

богове што су у вас, и очи- опет, по што изиде из Па

стите се и преобуците се; дан-Арама, и благослови га ,

3. Па да се дигнемо и 10. И рече му Бог : име

идемо горе у Ветиљ, да на- ти је Јаков ; али се од селе

чиним ондје жртвеник Бо- не ћеш звати Јаков, него

гу, који ме је чуо у дан не- ће ти име бити Израиљ. И

воље моје и био са мном на надједе му име Израиљ.

путу којим сам ишао. 11. и још му рече Бог :

4. И дадоше Јакову све ја сам Бог свемогући; расти

богове туђе који биjaxy y и множи се ; народ и многи

њиховијем рукама, и обоце, ће народи постати од тебе,

које имаху у ушима ; и Ја- и цареви ће изаћи из бе

ков их закопа под храстом |дара твојих.

код Сихема . 12. и даћу ти земљу

5. По том отидоше. А коју сам дао Авраму и Иса

страх Божји дође на гра- ку, и након тебе сјемену

дове који бијаху око њих, твојему даћу земљу ову.

те се не дигоше у потјеру 13. По том отиде од њега

за синовима Израиљевијем. Бог с мјеста гдје му говори.

6. и Јаков и сва чељад 14. АЈаков метну спо

што бијаше с њим дођоше 1 меник на истом мјесту гдје

:
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сина .

му Бог говори , споменик ночом оца својега . и то

од камена , и покропи га дочу Израиљ. А имаше Ја

кропљењем , и прели гаков дванаест синова .

уљем. 23. Синови Лијини бје

15. и Јаков прозва мје- ху : Рувим првенац Јаков

сто гдје му говори Бог Ве-| љев , и Симеун и Левије и

тиљ. Јуда и Исахар и Завулон ;

16. И отидоше од Вети 24. А синови Рахиљини :

ља. А кад им оста још мало Јосиф и Венијамин ;

пута до ЕФрате, породи се 25. А синови Вале роби

Рахиља, и бјеше јој тежак ње Рахиљине: Дан и Неф

порођај.
талим ;

17. И кад се веома му 26. А синови Зелфе ро

чаше, рече јој бабица : не биње Лијине : Гад и Асир.

бој се, имаћеш још једнога То су синови Јаковљеви,

који му се родише у Падан

18. А кад се растављаше Араму.

с душом те умираше, назва 27. и Јаков дође к Исаку

га Венонија ; али му отац оцу својему у Мамврију у

надједе име Венијамин. Киријат - Арву, које је Хе

19. И умрије Рахиља, и врон , гдје Аврам и Исак

погребоше је на путу који бијаху дошњаци.

иде у Ефрату , а то је Ви 28. АИсаку бјеше сто

тлејем . и осамдесет година ;

20. И метну Јаков спо 29. и онемоћав умрије

меник на гроб њезин. То Исак, и би прибран к роду

је споменик на гробу Рахи- |својему стар и сит живота ;

љину до данашњега дана .Ги погребоше га Исав и Ја

21. Одатле отишав Из- ков синови његови.

раиљ разапе шатор свој иза

куле Мигдол-eдeрcке. ГЛАВА 36 .

22. и кад Израиљ жи

вљаше у оној земљи, отиде А ово је племе Исаково, а

Рувим и леже с Валом и - 1 он је Едом.

п
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отовом.

2. Исав се ожени између| оца Едомцима на планини

кћери Хананејских Адом| Сиру .

кћерју Елома Хетејина, и 10. Ово су имена синова

Оливемом кћерју Ане сина Исавовијех : Елифас син

Севегона Евејина , Адe жене Исавове , и Pa

3. и Baceмaтoм кћерју гуило син Ватемате жене

Исмаиловом, сестром Наве- Исавове.

11. АЕлиФасови синови

4. и роди Ада Исаву | бјеху : Теман , Омар , Co

ЕлиФаса, а Васемата роди Фар, Готом, и Кенез.

Рагуила , 12. А Тамна беше иноча

5. А Оливема роди Јеуса Елифасу сину Исавову , и

и Јеглома и Кореја. То су роди Елифасу Амалика. То

синови Исавови, који му се су синови Адe жене Иса

родише у земљи Хананској. | вове.

6. и Исав узе жене своје 13. А ово су синови Pa

и синове своје и кћери своје гуилови : Нахот, Заре, Соме

и све домашње своје, и ста- и Мозе. То бјеху синови

да своја и сву стоку своју | Baceмaтe жене Исавове.

и све благо своје што беше 14. А ово су синови Оли

стекао у земљи Хананској ; веме кћери Ане сина Севе

па отиде у другу земљу да- гонова, жене Исавове. Она

леко од Јакова брата сво- роди Исаву Јеуса и Јеглома

јега. и Кореја.

7. Јер им благо бијаше 15. Ово су старјешине

врло велико, те не могаxy | синовима Исавовијем : си

живјети заједно ; нити их | нови ЕлиФаса првенца Иса

земља гдје бијаху дошљаци | вoвa : старјешина Tеман,

могаше носити од множине старјешина Омар , старје

шина Софар , старјешина

8. и Исав живљаше на Кенез ,

планини Сиру. Исав је 16. Старјешина Кореј,

Едом. старјешина Готом , старје

9. А ово је племе Исава шина Амалик. То су ста

стоке њихове.
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рјешине од ЕлиФаса у зе 24. А ово су синови Ce

мљи Едомској. То су синови вегонови : Аије и Ана. А

Адини. тај је Ана који пронађе

17. А синови Рагуила мазге у пустињи пасући ма

сина Исавова : старјешина гарце Севегона оца својега .

Нахог , старјешина Заре, 25. А ово су дјеца Ани

старјешина Соме , старје- на : Дисон и Оливема кћи

шина Мозе. То су старје- Анина.

шине од Рагуила у земљи 26. А ово су синови Ди

Едомској. То су синови |сонови : Амада и Асван и

Baceмaтe жене Исавове. Итран и Харан.

18. А синови Оливеме 27. А ово су синови А

жене Исавове : старјешина сарови : Валам и Заван и

Јеус, старјешина Јеглом, |Акан.

старјешина Кореј. То су 28. А ово су синови Ри

старјешинеод Оливеме кће- | сонови : Оси Аран.

ри Анине, жене Исавове . 29. И ово су старјешине

19. То су синови Исаво- | Хорејима : старјешина Ло

ви, и то су старјешине њи- |тан, старјешина Совал,ста

хове ; а он је Едом. рјешина Севегон , старје

20. А ово су синови Си- шина Ана,

pa Хорејина , који живља 30. Старјешина Дисон,

ху у оној земљи : Лотан и старјешина Асар , старје

Совал и Севегон и Ана, шина Рисон. То су старје

21. и Дисон и Асаришине Хорејима , како им

Рисон. То су старјешине старјешоваху у земљи Сиру.

Хорејима , синови Сирови 31. А ово су цареви који

у земљи Едомској. цароваше у земљи Едомској

22. А синови Лотанови прије него се зацaри цар

бјеху Хорија и Еман , а се- над синовимасиновима Израиље

стра Лотанова бјеше Тамна. |вијем.

23. А ово су синови Co 32. Царова у Едомској

валови : Голам и Манахат Валак син Веоров, а граду

и Гевил и Софар и Омар. | му бјеше име Денава.

2
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33. А кад умрије Валак , на Тамна, старјешина Гола ,

зaцари се на његово мјесто старјешина Јетер,

Јовав син Зарин од Bocope. 41. Старјешина Оливема,

34. А кад умрије Јовав, Iстарјешина Ила, старјеши

зaцари се на његово мјесто на Финон,

Асом од земље Темановске. 42. Старјешина Кенез ,

35. А кад умрије Асом.І старјешина Tеман , старје

шина Мазар,
зaцари се на његово мјесто

Адад син Варадов , који
43. Старјешина Магеди

исијече Мадијанце у пољуло, старјешина ЗаФој. То су

Моавском, а граду му беше старјешине Едомске како

име Гетем.
наставаху у својој земљи.

36. А кад умрије Адад. Овај Исав би отац Едом

цима.

зaцари се на његово мјесто

Самада из Масекаса .

37. А кад умрије Самада,
ГЛАВА 37.

зaцари се на његово мјесто A Јаков живљаше у земљи

Саул из Ровота на ријеци.

гдје му је отац био дошљак,

38. А кад умрије Саул, у земљи Хананској.

заңари се на његово мјесто 2. Ово су догађаји Јако

Валенон син Аховоров.

вљеви. Јосиф кад бјеше мо

39. А кад умрије Вале
мак од седамнаест година ,

нон син Аховоров, зацари се пасијаше стоку с браћом

на његово мјесто Арад , а својом , коју родище Вала

трад му се зваше Фогор , а и ЗелФа жене оца његова ;

жени му беше име Мете
и доношаше Јосиф рђаве

веиља , која бјеше кћи Ма- гласове о њима оцу сво

трайде кћери Мезовове.
јему.

40. И ово су имена ста 3. А Израиљ љубљаше

рјешинама од Исава по по- Јосифа највећма између

родицама њиховијем , по свијех синова својих , јер

мјестима њиховијем,по име- му се родио под старост ; и

нима њиховијем : старјеши- начини му шарену хаљину.

2
2

2
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на њ .

4. А браћа видећи гдјеједа ли ћемо доћи ја имати

га отац љуби највећма из- твоја и браћа твоја да се

међу све браће његове, ста- клањамо теби до земље ?

доше мрзити на тако да 11. и завиђаху му бра

му не могаху лијепе ријечи ћа ; али отац његов чуваше

проговорити. ове ријечи.

5. Уз то усни Јосиф сан 12. А кад браћа његова

и приповједи браћи својој, |отидопе да пасу стоку оца

те они још већма омрзну својега код Сихема,

13. Рече Израиљ Јосифу :

6. Јер им рече : да чу- не пасу ли браћа твоја стоку

јете сан што сам снио : код Сихема ? хајде да те

7. Везасмо снопље у по- |пошљем к њима. А он рече:

љу , па мој сноп уста и ис-| eвo мe.

прави се , а ваши снопови 14. А он му рече: Иди,

ићаху унаоколо и клањаху види како су браћа твоја и

се снопу мојему. како је стока , па дођи да

8. Тада му браћа реко- ми јавиш. И оправи га из

ше : да не ћеш још бити долине Хевронске , и он

цар над намаи заповиједати | отиде пут Сихема.

нам ? С тога још већма ста 15. И човјек један нађе

доше мрзити на њ ради са- га а он лута по пољу, те

нова његовијех и ради ри- га запита говорећи : шта

јечи његовијех. тражиш ?

9. Послије опет усни 16. А он рече : тражим

други сан , и приповједи браћу своју ; кажи ми , мо

браћи
својој говорећи : лим те , гдје су са стоком ?

усних опет сан , а то се сун 17. А човјек рече : оти

це и мјесец и једанаестзви- шли су одавде, јер чух гдје

језда клањаху мени. рекоше: хајдемо у Дотайм.

10. А приповједи и оцу и отиде Јосиф за браћом

својему и браћи својој; али својом , и нађе их у Дота

га отац прекори и рече му: иму.

какав је то сан што си снио ? 18. А они га угледаше

•
•
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санова .

из далека ; и док још не једу. И подигавшиочи угле

дође близу њих , стадоше даше, а то гомила Исмаи

се договарати да га убију, | љаца иђаше од Галада с

19. и рекоше међу со- | камилама натовареним ми

бом: гле , ево онога што рисавога коријења и та

сне сања . мјана и смирне, те ношаху

20. Хајде сада да га уби-ly Мисир.

јемо и да га бацимо у коју 26. И рече Јуда браћи

од овијех јама, па ћемо ка- | својој: кака ће бити корист

зати : љута га је звјерка што ћемо убити брата сво

изјела. Онда ћемо видјети | јега и затајити крв његову ?

шта ће бити од његовијex 27. Хајде да га продамо

овијем Исмаиљцима па да

21. Али Рувим кад чу | не дижемо руке своје на њ ,

то, избави га из руку њи- јер нам је брат, наше је ти

ховијех рекав : немојте да јело. И послушаше га браћа

та убијемо.
његова .

22. и још им рече Ру 28. Па кад трговци Ма

вим : немојте крви проље- дијамски биjaxy поред њих,

вати ; баците га у ову јаму|они извукоше и извадише

у пустињи , а не дижите | Јосифа из јаме , и продадо

руке на њ. А он га шћаше ше Јосифа Исмаиљцима за

избавити из руку њиховијех двадесет сребрника ; и они

и одвести к оцу. одведоше Јосифа у Мисир.

23. И кад Јосиф дође к 29. А кад се Рувим врати

браћи својој, свукоше с ње- к јами, а то нема Јосифа у

га хаљину његову, хаљину|јами ; тада раздрије хаљине

шарену , коју имаше на своје .

себи. 30. Па се врати в браћи

24. и ухвативши га ба-|својој , и рече: нема дјете

цише га у јаму ; а јама бје- та ; а ја куда ћу ?

Іше празна , не беше воде 31. Тада узеше хаљину

у њој . Јосифову , и заклавши јаре

25. Послије сједоше да | замочише хаљину у крв,
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32. Па онда послаше ша 2. Иондје видје Јуда

рену хаљину оцу његову кћер некога Хананејца, ко

поручивши : нађосмо ову | јему име бјеше Сава , и узе

хаљину, види је ли хаљина је и леже с њом ;

сина твојега или није. 3. И она затрудње, и ро

33. А он је позна и рече : | ди сина, којему надједе име

сина је мојега хаљина ; љу- Ир.

та га је звјерка изјела ; Јо 4. и опет затрудњевши

сиф је доиста раскинут. роди сина , којему надједе

34. И раздрије Јаков ха- име Авиан.

љине своје, и веза костри 5. И опет роди сина , и

јет око себе, и тужаше за надједе му име Силом ; а

сином својим дуго времена. |Јуда бијаше у Хасви кад

35. И сви синови његови | она тога роди .

и све кћери његове уста 6. и Јуда ожени првенца

доше око њега тјешећи га , својега Ира дјевојком по

али се он не дадијаше утје- имену Тамаром.

шити , него говораше : с ту 7. Али Ир првенац Ју

гом ћу у гроб лећи за си- дин бјеше неваљао пред

ном својим. Па и његов| Господом, и уби га Господ.

отац плакаше за њим . 8. АЈуда рече Авнану :

36. A Мадијанци прода- | уђи к жени брата својега и

доше га у Мисир Петеърију, ожени се њом на име бра

дворанину Фараонову , за- тово , да подигнеш сјеме

повједнику стражарском . брату својему.

9. А Авнан знајући да

не ће бити његов пород, кад

ГЛАВА 38 .
лијегаше са женом брата

својега просипаше на зе

А у то вријеме догоди се, мљу, да не роди дјеце брату

те Јуда отиде од браће своје својему.

и уврати се код некога Одо 10. Али Господу не би

ламејца, којему име бјеше мило што чињаше, те уби

Ирас.

2

и њега .
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11. и Јуда рече Тамари і рече : шта ћеш ми дати да

снаси својој : остани удови- легнеш са мном ?

цом у кући оца својега до 17. А он рече : послаћу

кле одрасте Силом син мој. ти јаре из стада. А она му

Јер говораше : да не умре | рече : али да ми даш залог

и он као браћа му. И отиде докле га не пошљеш.

Тамара, и живљаше у кући 18. А он рече : какав за

оца својега . лог да ти дам ? А она рече :

12. А кад прође много ето, прстен и рубац и штап

времена , умрије кћи Са- што ти је у руци. И он јој

вина, жена Јудина. И кад |даде, те леже с њом, и она

се Јуда утјеши , пође у Та- затрудње од њега .

мну кљудима што му стри 19. Послије уставши Та

зијаху овце, сам с Ирасом

пријатељем својим Одола- вало са себе и обуче удо

мара отиде и скиде покри

- мејцем .
Вичко рухо .

и јавише Тамари

говорећи : ето свекар твој

20. АЈуда посла јаре по

иде у Тамну да стриже овце
пријатељу свом Одoлaмејцу

своје.
да му донесе натраг од

14. А она скиде са себе | жене залог. Али је он не

нађе.
удовичко рухо своје , и узе

21. Па питаше људе по

покривало и покри лице, и

сједе на раскршће на путу

оном мјесту гдје је она била

који иде у Тамну. Јер видје говорећи: гдје је она курва

да је Силом одрастао а њу
што је била на раскршћу на

још не удаше за њ .

овом путу ? А они рекоше :

15. A Јуда кад је видје, није овдје било курве.

помисли да је курва , јер
22. И врати се к Јуди и

бјеше покрила лице своје. | рече : не нађох је, него још

16. Па сврну спута к рекоше мјештани : није ов

њој и рече јој : пусти да ле- дје било курве .

гнем с тобом. Јер није по 23. A Јуда рече : нека

знао да му је снаха . А она |јој, да се не срамотимо ; ја

:

:
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сам слао јаре, али је ти не му, којему око руке бијаше

нађе. црвени конац, и надједоше

24. А кад прође до три | му име Зара.

мјесеца дана, јавише Јуди

говорећи : Тамара снаха
ГЛАВА 39 .

твоја учини прељубу, и ево

затрудње од прељубе. А ) АЈосифа одведоше у Ми

Јуда рече : изведите је да | сир ; и ПетеФрије дворанин

се спали. Фараонов заповједник

25. А кад је поведоше, | стражарски , човјек Миси

посла к свекру својему и рац , купи га од Исмаиља

поручи : с човјеком чије је јца, који га одведоше онамо;

ово затрудњела сам. И ре 2. и Господ бјеше с Јо

че: тражи чији је овај пр- | сиФом, те би срећан, и жи

стен и рубац и штап. вљаше у кући господара

26. АЈуда позна и рече: | својега Мисирца.

правија је од мене , јер је 3. И господар његов ви

не дадох сину својему Си- | дје да је Господ с њим и да

лому. И више не леже с | све што ради Господ води у

њом .
напредак у руци у његовој.

27. А кад дође вријеме 4. и Јосиф стече милост

да роди , а то близанци у | у њега , и двораше га ; а

утроби њезиној. најпослије постави га над

28. И кад се порађаше, | цијелијем домом својим , и

једно дијете помоли руку, | што год имаше њему даде

а бабица узе и веза му цр- у руке.

вен конац око руке гово 5. А кад га постави над

рећи : овај је први. домом својим и над свијем

29. Али он увyче руку, | што имаше, од тада Господ

и гле изађе брат његов, а благослови дом тога Ми

она рече: како продрије ? | сирца ради Јосифа ; и бла

продирање нека ти буде. | гослов Господњи бјеше на

И надје му име Фарес. свему што имаше у кући и

30. А послије изађе брат | у пољу.

2

6
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6. И остави у Јосифови- рукама хаљину своју по

јем рукама све што имаше, бјеже и отиде.

и не разбираше ни за што 13. А кад она видје гдје

осим јела које јеђаше. А јој остави у рукама хаљину

Јосиф бијаше лијепа стаса своју и побјеже ,

и лијепа лица .
14. Викну чељад своју,

7. И догоди се послије, и рече им говорећи : гле

те се жена господара ње- дајте , довео нам је човјека

гова загледа у Јосифа , и Јеврејина да нас срамоти ;

рече : лези са мном. дође к мени да легне са

8. А он не хтје, него рече мном , а ја повиках иза

жени господара својега : ето гласа ;

господар мој не разбира ни
15. А он кад чу гдје ви

за што што је у кући , него чем , остави хаљину своју

што год има даде мени у код мене и побјеже и отиде.

руке. 16. И она остави хаљину

9. Ни сам није већи од његову код себе док му го

мене у овој кући, и ништа сподар дође кући.

не крије од мене осим тебе ,
17. А тада му рече овако

јер си му жена ; па како говорећи : слуга Јеврејин ,

бих учинио тако грдно зло којега си нам довео, дође к

и Богу згријешио ? мени да ме осрамоти ;

10. И она говораше таке 18. А ја повиках иза гла

ријечи Јосифу сваки дан, са , те он оставив хаљину

али је не послуша да легне своју код мене побјеже.

с њом ни да се бави код ње.
19. А кад господар ње

11. А један дан кад дође гов чу ријечи жене своје

Јосиф у кућу да ради свој гдје му рече : то ми је учи

посао , а не беше никога нио слуга твој, разгњеви се

од домашњих у кући ,
врло.

12. Она га ухвати за ха 20. И господар Јосифов

љину говорећи : лези са ухвати га , и баци га у та

мном. Али он оставив јој умницу, гдје лежаху сужњи

•
•
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царски ; и би ондје у там 4. А заповедник стра

ници. жарски одреди им Јосифа

21. Али Господ бјеше е да их служи ; и бијаху дуго

Јосифом и рашири милост у тамници.

своју над њим и учини те 5. И уснише сан обојица

омиље тамничару. у једну ноћ , сваки по зна

22. И повјери тамничар | чењу својега сна за себе, и

Јосифу све сужње у тамни- пехарник и хмебар цара

ци , и што је год требало Мисирскога, који биjaxy cy

ондје чинити он уређиваше.І жњи у тамници.

23. И тамничар не над 6. И сјутрадан кад дође

гледаше ништа што беше Јосиф к њима , погледа их,

у Јосифовој руци , јер Го- а они бјеху врло невесели .

спод бјеше с њим; и што 7. Па запита дворане

год чињаше Господ вођаше Фараонове , који биjaxy cy

унапредак. жњи с њим у кући госпо

дара његова , и рече : што

сте данас лица невесела ?

ГЛАВА 40 . 8. А они му рекоше : сан

уснисмо обојица, а нема ко

Послије тога догоди се , те да нам каже шта значе. А

пехарник цара Мисирскога Јосиф им рече : пта значе,

и хљебар скривише госпо- није ли у Бога ? али при

дару својему, цару Мисир- повједите ми.

ском .
9. И старјешина над пе

2. И Фараон се разгњеви харницима приновjеди сан

на та два дворанина , на свој Јосифуговорећи: сних,

старјешину над пехарни- апреда мном чокот;

цима и на старјешину над 10. И на чокоту бјеху

хљебарима ; три лозе , и напуни и гро

3. и баци их у тамницу цвати , и грожђе на њему

у кући заповједника стра- узре ;

жарскога, гдје Јосиф бјеше 11. А у руци ми беше

сужањ. чаша Фараонова, те нобрах

6 *
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зрело грожђе, и исциједих | рече : ово значи : три кота

га у чашу Фараонову , и рице три су дана.

додадох чашу Фараону. 19. Још три дана, и Фа

12. A Јосиф му рече : раон бројећи дворане своје

ово значи : три су лозетри избациће те и објесиће те

дана. на вјешала , и птице ће је

13. Још три дана и Фа-| сти с тебе месо.

раон бројећи своје дворане 20. и кад дође трећи

узеће и тебе, и опет те по- дан , то бјеше дан у који

ставити у пређашњу служ- |се родио Фараон , и учини

бу, и опет ћеш му додава- | Фараон гозбу свима слуга

ти чашу као и пређе док( ма својим , и наиђе међу

си му био пехарник. слугама својим на старје

14. Али немој заборави- шину над пехарницима и

ти мене кад будеш у до- на старјешину над xљеба

бру , учини ми милост и рима ;

помени за ме Фараону , 21. И поврати старјеши

извади ме из ове куће. нунадпехарницима у служ

15. Јер су ме украли из бу да додаје чашу Фарао

земље Јеврејске , а овдје ну ;

нијесам ништа учинио да 22. А старјешину над

ме баце у ову јаму. хљебарима објеси, као што

16. А кад видје старје-| каза Јосиф.

шина над хљебарима како 23. и старјешина над

лијепо каза сан, рече Јоси-| пехарницима не опомену

Фу : и ја сних , а мени на се Јосифа , него га забо

глави три котарице бије- рави.

ле ;

17. И у најгорњој кота

рици бијаше свакојаких ко
ГЛАВА 41.

лача за Фараона , и птице

јеђаху из котарице на мо- А послије двије године да

јој глави. на усни Фараон, а он стоји

18. A Јосиф одговори и на једној ријеци,
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ма ,

2. И гле , из ријеке иза- | рјешина над пехарницима

ће седам крава лијепијех и Фараону и рече : данас се

дебелијex, и стадоше пасти |опоменух гријеха својега.

по обали. 10. Кад се Фараон ра

3. И гле , иза њих изађе срди на слуге своје и баци

из ријеке седам других кра- у тамницу у кући заповјед

ва, ружнијех и мршавијех,Іника стражарскога мене и

и стадоше поред онијех старјешину над хмебари

крава на обали.

4. И ове краве ружне и 11. Уснисмо у једну ноћ

мршаве поједоше онијех |ја и он , сваки за себе по

седам крава лијепијех и значењу сна својега усни

дебелијех. У том се пробу-|смо.

ди Фараон. 12. А ондје бијаше с на

5. Па опет заспав усни ма момче Јеврејче , слуга

другом, а то седам класова | заповједника стражарскога ,

израсте из једнога стабла и ми му приповједисмо сне,

једријех и лијепијех ; а он нам каза шта чији сан

6. А иза њих исклија |значи.

седам класова малијех и 13. изби се како нам

штуријех ; мене поврати Фа

7. Па ови класови мали раон у службу , а онога о

поједоше онијех седам ве- бјеси.

ликијех и једријех. У том 14. Тада Фараон посла

се пробуди Фараон и видје по Јосифа, и брже га изве

да је сан . доше из тамнице , а он се

8. И кад би у јутру , он | oбpија и преобуче се , те

се забрину у духу, и послав изађе пред Фараона.

сазва све гaтаре Мисирске 15. A Фараон рече Јо

и све мударце, и приповје- сиФу : усних сан, па ми ни

ди им шта је снио; али ни-| ко не умије да каже шта

ко не може казати Фарао- |значи ; а за тебе чујем да

ну ішта значи. умијеш казивати сне.

9. Тада проговори ста 16. A Јосиф одговори

каза :

2
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Фараону и рече : то није у повједих гaтарима, али ми

мојој власти, Бог ће јавити ниједан не зна казати шта

добро Фараону.
значи .

17. и рече Фараон Јо 25. A Јосиф рече Фа

сиФу : усних , а ја стојим раону : оба су сна Фарао

крај ријеке на обали. нова једнака; Бог јавља

18. И гле, из ријеке иза- Фараону шта је наумио.

Те седам крава дебелијex 26. Седам лијепијех кра

илијепијех, те стадоше па- ва јесу седам година, и се

сти по обали . дам лијепијех класова јесу

19. И гле , иза њих иза-|седам година ; оба су сна

ће седам других крава рђа- једнака.

вијех , и врло ружнијех и 27. A седам крава мр

мршавијех , каквијех није- шавијех и ружнијех , што

сам видио у цијелој земљи изађоше иза онијех , јесу

Мисирској. седам година ; и седам кла

20. и ове краве мрша- сова ситнијех и штуријех

ве и ружне поједоше они- биће седам година гладни

јех седам дебелијex, јех .

21. И кад им бише у тр 28. То је што рекох Фа

буху, не познаваше се да су раону : Бог каже Фараону

им у трбуху, него опет бје- шта је наумио.

ху онако ружне као прије. 29. Ево доћи ће седам

У том се пробудих. година врло роднијех свој

22. Па опет усних, а то земљи Мисирској.

седам класова израсте из 30. А иза њих наставе

једнога стабла једријех и седам гладнијех година,

лијепијех ; гдје ће се заборавити све

23. А иза њих исклија обиље у земљи Мисирској,

седам малијех, танқијех и јер ће глад сатрти земљу,

Інтуријех.
31. Те се не ће знати то

24. Иови танки класо- обиље у земљи од глади

ви прождријеше онијех се- потоње , јер ће бити врло

дам лијепијех. И ово при- велика.
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ском .

ском .

32. А што је два пута Бог све ово , нема никога

засопце Фараон снио, то је тако мудра и разумна као

за то што је за цијело Бог што си ти .

тако наумио, и наскоро ће 40. Ти ћеш бити над до

то учинити Бог.
мом мојим, и сав ће ти на

33. Него сада нека по род мој уста љубити ; само

тражи Фараон човјека му- ћу овијем пријестолом бити

дра и разумна , па нека га већи од тебе.

постави над земљом Мисир
41. и још рече Фараон

Јосифу : ево, постављам те

34. И нека гледа Фараон
над свом земљом Мисир

да постави старјешине по

земљи , и покупи петину по
42. И скиде Фараон пр

земљи Мисирској за седам

стен с руке своје и метну

роднијех година ;
га Јосифу на руку, и обуче

35. Нека скупљају од та у хаљине од танкога

свакога жита за роднијех платна , и објеси му златну

година које иду , и нека

верижицу о врату,

снесу под руку Фараонову

свакога жита у све градо
43. И посади га на кола

ве, и нека чувају ,
која бијаху друга за њего

36. Да се нађе хране | вијем, и заповједи да пред

земљи за седам годинаглад
њим вичу : клањајте се ! и

нијех, кад настану , да не да га је поставио над свом

земљом Миспрском.
пропадне земља од глади.

37. и ово се учини до 44. и јоші рече Фараон

бро Фараону и свијем слу- Јосифу : ја сам Фараон, али

гама његовијем.
без тебе не ће нико маћи

38. И рече Фараон слу- руке своје ни ноге своје у

гама својим : можемо ли | свој земљи Мисирској.

наћи човјека какав је овај, 45. и надједе Фараон

у којем би био дух Божји ? | Јосифу име ПсонтомФаних,

39. Па рече Фараон Јо- и ожени га Асенетом кћер

сифу : кад је теби јавио ју Потифере свештеника
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Онскога . И пође Јосиф по име Јефрем, говорећи : јер

земљи Мисирској. ми Бог даде да растем у

46. А бијаше Јосифу три- земљи невоље своје.

десет година кад изађе 53. Али прође седам го

пред Фараона цара Мисир- | дина роднијех у земљи

скога. И отишав од Фарао- | Мисирској ;

на обиђе сву земљу Мисир 54. Инаста седам годи

ску. на гладнијех , као што је

47. И за седам роднијех | Јосиф напријед казао. И

година роди земља свашта бјеше глад по свијем зе

изобила . мљама , а по свој земљи

48. И стаде Јосиф купи- Мисирској беше хљеба.

ти за тијех седам година 55. Али најпослије на

свакога жита што беше по ста глад и по свој земљи

земљи Мисирској, и сноси- | Мисирској, и народ повика

ти жито у градове ; у сва к Фараону за хљеб ; а Фа

ки град сношаше жито с раон рече свима Мисирци

њива које бјеху око њега . | ма : идите к Јосифу , па

49. Тако накупи Јосиф | што вам он каже оно чи

жита врло много колико је | ните.

пијеска морскога , тако да 56. и кад глад бјеше

га преста мјерити , јер му по свој земљи , отвори Јо

не беше броја . сиф све житнице , и прода

50. и докле још не на ваше Мисирцима. И глад

ста гладна година , родише поста врло велика у земљи

се Јосифу два сина , које | Мисирској.

му роди Асенета кћи Поти 57. И из свијех земаља

Фере свештеника Онскога . | долажаху у Мисир к Јоси

51. и првенцу надједе | Фу да купују ; јер поста

Јосиф име Манасија , гово велика глад у свакој зе

рећи : јер ми Бог даде да мљи.

заборавим сву муку своју и

сав дом оца својега .

52. А другоме надједе

2

п

п
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него

че : одакле сте дошли ? А

ГЛАВА 42. они рекоше : из земље Ха

нанске да купимо хране.

А Јаков видећи да има 8. Јосиф дакле позна.

жита у Мисиру, рече сино- браћу своју ; али они њега.

вима својим : шта гледате не познаше.

један на другога ? 9. и опомену се Јосиф

2. И рече : ето чујем да санова које је сниоза њих ;

у Мисиру има жита ; идите и рече им : ви сте уходе;

онамо те нам купите оту-і дошли сте да видите гдје

да, да останемо живи и не је земља слаба.

помремо. 10. А они му рекоше :

3. и десеторица браће нијесмо, господару ,

Јосифове отидоше да купе слуге твоје дођоше да ку

жита у Мисиру. пе хране.

4. АВенијамина брата 11. Сви смо синови јед

Јосифова не пусти отац с нога човјека , поштени љу

браћом , говорећи : да га ди, нигда нијесу слуге тво

не би задесило како зло. је биле уходе.

5. И дођоше синови Из 12. А он им рече : није

раиљеви да купе жита со- истина , него сте дошли да

сталима који долажаху ; видите гдје је земља слаба.

јер бјеше глад у земљи Ха 13. А они рекоше : нас

нанској. је било дванаест браће,

6. АЈосиф управљаше слуга твојих , синова јед

земљом, и продаваше жито нога човјека у земљи Ха

свему народу по земљи. И нaнcкoj ; и ено , најмлађи

браћа Јосифова дошавши је данас код оца нашега, а

поклонише му се лицем до једнога нема више.

земље. 14. A Јосиф им рече :

7. АЈосиф угледав бра- кажем ја да сте ви уходе.

ћу своју позна их ; али се 15. Него хоћу да се у

учини да их не познаје , и вјерим овако :

оштро им проговори и ре-| био Фараон, не ћете изаћи

2

тако ЖИВ
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се

2

одавде докле не дође амо говорећи : нијесам ли вам

најмлађи брат ваш. говорио : немојте се грије

16. Пошљите једнога из- шити о дијете ? али ме не

међу себе нека доведе бра- послушасте ; и за то

та вашега , а ви ћете оста- |ево тражи од нас крв ње

ти овдје у тамници , па ћу гова .

видјети је ли истина што 23. А они не знадиjaxy

говорите ; иначе сте уходе, да их Јосиф разумије , јер

тако жив био Фараон ! се с њим разговараху пре

17. И затвори их у там- ко тумача.

ницу на три дана . 24. A Јосиф окрете се

18. А трећи дан рече им од њих , и заплака се. По

Јосиф: ако сте ради Живо- том се опет окрете књима,

ту, ово учините , јер се ја и проговори с њима, и у

Бога бојим : зев између њих Симеуна

19. Ако сте поштени љу- веза га пред њима.

ди , један брат између вас 25. и заповједи Јосиф

нека остане у тамници , а да им наспу вреће жита,

ви идите и однесите жита на и новце што је који дао

колико треба породицама да метну свакоме у врећу,

вашим. и да им даду брашњенице

20. Па онда доведите к на пут. и тако би учи

мени најмлађега брата сво- њено.

јега да се посвједоче рије 26. И натоваривши жито

чи ваше и да не изгинете. | своје на магарце своје оти

И они учинише тако. доше.

21. И рекоше један дру 27. А један од њих отво

гом : доиста се огријеши- рив своју врећу да нахра

смо о брата својега, јер ви- ни магарца својега у једној

дјесмо муку душе његове гостионици , видје новце

кад нам се мољаше , па га своје озго у врећи.

се оглушисмо ; за то дође 28. И рече браћи својој:

на нас ова мука . ја добих натраг новце сво

22. A Рувим одговори им је, ево их у мојој врећи. И
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;

задрхта срце у њима и у-I људи ; брата ћу вам врати

плашише се говорећи један ти, и моћи ћете трговати по

другоме : што нам то учи- | овој земљи.

ни Бог ? 35. А кад изручиваху

29. и дошавии к Јако- вреће своје, гле, свакоме у

ву оцу својему у земљу Ха- врећи бјеху у завежљају

нанску , приповједише му новци његови ; и видјевши

све што им се догоди , го- завежљаје новаца својих

ворећи : уплашише се и они и отац

30. Оштро говораше с им .

нама човјек, који заповије 36. и рече им Јаков о

да у оној земљи , и дочека тац њихов : потрсте ми

нас као уходе. дјецу ; Јосифа нема , Симе

31. А кад му рекосмо : уна нема , па хоћете и Ве

ми смо поштени људи, ни- нијамина да узмете ; све се

гда нијесмо били уходе ; скупило на ме.

32. Било нас је дванаест 37. A Рувим проговори

браће, синова оца нашега ; и рече оцу својему : два

једнога већ нема, а најмла- сина моја убиј, ако ти га

ћи је данас код оца наше- не доведем натраг; дај га

га у земљи Хананској ; у моје руке , и ја ћу ти га

33. Рече нам човјек, ко- опет довести.

ји заповиједа у оној зе 38. А он рече: не ће и

мљи : овако ћу дознати је- ћи син мој с вама , јер је

сте ли поштени људи : бра- брат његов умрьо и он оста

та једнога између себе о-і сам, па ако би га задесило

ставите код мене, а што како зло на путу на који

вам треба за породице ва- ћете ићи, свалили бисте ме

ще глади ради , узмите и стара с тугом у гроб.

идите.

34. Послије доведите к ГЛАВА 43.

мени брата својега најмла

фега , да се увјерим да ни- Али глад бјеше врло вели

јесте уходе него поштени ка у оној земљи .

2
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2. Па кад поједоше жи- |оцу својему : пусти дијете

то које бијаху донијели из | са мном, па ћемо се подиг

Мисира, рече им отац : иди- нути и отићи , да останемо

те опет , и купите нам ма- | живи и не помремо и ми и

ло хране. ти и наша дјеца.

3. АЈуда му проговори 9. Ја ти се јамчим за њ ,

и рече : тврдо нам се заре- из моје га руке ишти ; ако

као онај човјек говорећи : ти га не доведем натраг и

не ћете видјети лица моје- преда те не ставим, да сам

га, ако не буде с вама брат ти крив до вијека.

ваш. 10. Да нијесмо толико

4. Ако ћеш пустити с на- | оклијевали , до сада бисмо

ма брата нашега , ићи ћемо се два пута вратили.

и купићемо ти хране. 11. Онда рече Израиљ

5. Ако ли не ћеш пусти- отац њихов : кад је тако,

ти , не ћемо ићи, јер нам је учините ово : узмите што

казао онај човјек : не ћете најљепше има у овој земљи

видјети лица мојега , ако у своје вреће , и понесите

не буде с вама брат ваш. човјеку оном дар : мало

6. А Израиљ рече : што тамјана и мало меда , ми

ми то зло учинисте и каза-| рисава коријења и смирне,

сте човјеку да имате још урме и бадема.

једнога брата ? 12. А новаца понесите

7. А они рекоше : човјек двојином , и узмите новце

је потанко распитивао за што биjaxy озго у врећама

нас и за род наш говоре- вашим и однесите натраг,

ћи : је ли вам јоште жив може бити да је погрјеш

отац ? имате ли још браће ? | ка.

ами му одговарасмо како 13. И узмите брата ево

нас питаше. Јесмо ли мо- |јега , па устаните и идите

гли како знати да ће каза- | опет к оном човјеку.

ти : доведите брата сво 14. АБог свемогући да

jera ? вам да да нађете милост у

8. И рече Јуда Израиљу онога човјека , да вам пу

•
•

п
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сти брата вашега другога | cподару , дошли смо били

и Венијамина ; ако ли оста- и пређе, и куписмо хране ;

нем без дјеце, нек останем 21. Па кад дођосмо у

без дјеце. једну гостионицу и отвори

15. Тада узевши даре и смо вреће, а то новци сва

новаца двојином, узевши и кога нас биjaxy озго у вре

Венијамина , подигоше се ћи његовој, новци наши на

и отидоше у Мисир, иза- мјеру ; и ево смо их дони

ђоше пред ЈосиФа . јели натраг ;

16. АЈосиф кад видје с
22. А друге смо новце

њима Венијамина, рече чо- донијели да купимохране ;

вјеку који управљаше ку
не знамо ко нам метну нов

ћом његовом : одведи ове
це наше у вреће.

23. А он им рече : буди

људе у кућу , па накољи

меса и зготови , јер ће у
те мирни, не бојте се ; Бог

ваш и Бог оца вашега мет
по дне са мном јести ови

нуо је благо у вреће ваше;
људи.

новци су ваши били

17. и учини човјек ка

не. И изведе им Симеуна.
ко Јосиф рече, и уведе љу

24. И уведе их човјек у
де у кућу Јосифову.

кућу Јосифову, и донесе им

18. А они се бојаху кад воде те опраше ноге, и ма

их човјек вођаше у кућу гарцима њиховијем поло

Јосифову, и рекоше: за нов

це који пређе бјеху метну 25. и приправише дар

ти у вреће наше води нас, чекајући докле дође Јосиф

докле смисли како ће нас у по дне , јер чуше да ће

окривити , да нас зароби и они ондје обједовати.

узме наше магарце.
26. И кад Јосифдође ку

19. Па приступивши кћи , изнесоше му дар који

човјеку који управљаше ку- имаху код себе , и покло

ћом Јосифовом, проговори- нише му се до земље .

ше му на вратима кућним, 27. А он их запита како

20. И рекоше : чуј, го- |су, и рече : како је отац

уме

жи .

2
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му се .

п

2

ваш стари за кога ми го- | пред себе слаше њима ,

вористе ? је ли јоште жив ? Венијамину допаде пет пута

28. А они рекоше : до- више него другима. И пише

бро је слуга твој, отац наш; и напише се с њим.

још је жив. и поклонише

ГЛАВА 44.

29. А он погледав видје

Венијамина брата својега, и заповједи Јосиф човје

сина матере своје , и рече : ку што управљаше кућом

је ли вам то најмлађи брат његовом говорећи : наспи

ваш за којега ми говори- овијем људима у вреће жи

сте ? и рече : Бог да ти та колико могу понијети , и

буде милостив, синко ! свакоме у врећу метни озго

30 . А Јосифу горапе новце његове.

срце од љубави према брату 2. и чашу моју , чашу

својему, те брже потражи сребрну, метни најмлађему

гдје ће плакати , и ушав у у врећу озго и новце за ње

једну собу плака ондје. гово жито . И учини како

31. Послије умив се иза- му Јосиф рече .

ђе, и устежући се рече : дај 3. А у јутру кад свану,

те објед. отпустише људе с магар

32. И донесоше њему на цима њиховијем.

по се , и њима на по се , 4. А кад изађоше из мје

Мисирцима који обједoвaxy |cтa и још не биjaxy далеко ,

у његә на по се, јер не мо- | рече Јосиф човјеку што

гаху Мисирци јести с Je- | управљаше кућом његовом:

врејима , јер је то нечисто устани , иди брже за онијем

Мисирцима. људима , и кад их стигнеш

33. А сјећаху пред њим реци им : за што враћате

старији по старјештву сво- |зло за добро ?

јем амлађи по младости 5. Није ли то чаша из

својој. Изгледаху се од које није мој господар ? и

чуда . не ће ли по њој за цијело

34. И узимајући јела ис- | познати какви сте ? зло

и
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нили .

сте радили што сте то учи- ће се чаша у врећи Вени

јаминовој.

6. И он их стиже, и рече 13. Тада раздријеше ха

им тако . љине своје , и натоваривши

7. А они му рекоше: за сваки свој товар на својега

то говорит , господару, магарца вратите се у град.

таке ријечи ? Сачувај Боже
14. И дође Јуда с бра

да слуге твоје учине тако
ћом својом Јосифу у кућу,

што ! док он још бијаше код

8. Ено смо ти донијели куће, и падоше пред њим

натраг из земље Хананске
на земљу .

новце које нађосмо озго у
15. A Јосиф им рече :

врећама својим, па како би- шта сте то учинили ? зар

смо украли из куће госпо- нијесте знали да човјек као

дара твојега сребро или
Ішто сам ја може за цијело

злато ? дознати ?

9. у којега се између
16. Тада рече Јуда : шта

да ти речемо, господару, шта

слуга твојих нађе , онај

да говоримо ? како ли да
нека погине , и сврх тога

ми ћемо бити робови госпо
се правдамо ? Бог је открио

злочинство твојих слуга.

дару мојему.

Ево, ми смо сви робови тво

10. А он рече: нека буде |ји, господару, и ми и овај

како рекосте ; али у кога у кога се нашла чаша.

се нађе , онај да ми буде
17. АЈосиф рече : Боже

роб , а ви остали не ћете сачувај ! не ћу ја то ; у кога

се нашла чаша он нека ми

11. и брже поскидаше| буде роб, а ви идите с ми

сви на земљу вреће своје, и ром оцу својему.

раздријешише сваки своју 18. Али Јуда приступив

Bpehy.
Е њему рече : чуј ме, го

12. А он стаде тражити cподару ; допусти да про

почев од најстаријега , и говори слуга твој господару

кад дође на најмлађега, на- Ісвојему, нека се гњев твој

бити криви .

п
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не распали на слугу тво- брат наш најмлађи с нама,

јега, јер си ти као сам Фа- | онда ћемо ићи , јер не мо

раон. жемо видјети лица онога

19. Господар мој запита човјека, ако не буде с нама

слуге своје говорећи : имате брат наш најмлађи.

ли оца или брата ? 27. А слуга твој, отац

20. А ми рекосмо госпо- мој, рече нам : знате да ми

дару својему : имамо стара је жена родила два сина.

оца и брата најмлађега, 28. и један од њих оти

који му се роди у старости ;| де од мене, и рекох : за ци

а његов је брат умрьо , и он јело га је раскинула звјер

оста сам од матере своје, ка ; и до сада га не видјех.

и отац га пази. 29. Ако и овога одве

21. А ти рече слугама дете од мене и задеси га

својим : доведите ми га да како зло, свалићете ме ста

та видим својим очима. ра у гроб с тугом.

22. И рекосмо господару 30. Па сада да отидем

својему : не ће моћи дијете к слузи твојему , оцу своје

оставити оца својега ; да му, а ово дијете да не буде

остави оца својега , одмах с нама, како је душа онога

ће отац умријети . везана за душу овога ,

23. А ти рече слугама 31. Умријеће кад види

«својим : ако не дође с вама да нема дјетета, те ће слу

брат вашнајмлађи, не ћете гe твоје свалити старога

видјети лица мојега. слугу твојега а оца својега

24. А кад се вратисмо с тугом у гроб.

к слузи твојему а оцу мо 32. А твој се слуга под

јему, казасмо му ријечи го- |јемчио за дијете оцу својему

сподара мојега . рекав : ако ти га не дове

25. Послије рече нам дем натраг , да сам крив

отац : идите опет , купите оцу својему до вијека.

нам хране. 33. За то нека слуга твој

26. А ми рекосмо : не остане мјесто дјетета да

можемо ићи, осим ако буде буде роб господару мојему,

2
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а дијете нека иде с браћом посла пред вама ради жи

својом . вота вишега .

35. Јер како бих се вра 6. Јер је већ двије го

тио к оцу својему без дје- дине дана глад у земљи, а

тета , да гледам јаде који биће још пет година, гдје

би ми оцa задесили ? не ће бити ни орања ни же

Тве .

ГЛАВА 45.
7. А Бог ме посла пред

вама, да вас сачува на зе

Тада Јосиф не могући се уз- мљи и да вам избави живот

држати пред осталима који избављањем превеликим.

стајаху око њега , повика :
8. И тако нијесте ме ви

изађите сви на поље. Тако
оправили овамо него сам

не оста нико код њега кад Бог , који ме постави оцем

се Јосиф показа браћи сво- Фараону и господарем од

јој. .
свега дома његова и ста

2. Па бризну плакати та- | рјешином над свом земљом

ко да чуше Мисирци, чу и
Мисирском.

дом Фараонов.

3. И рече Јосиф браћи
9. Вратите се брже ко

својој : ја сам Јосиф; је лицу мојему и кажите му: 0

ми отац јошу животу ? Али вако вели син твој Јосиф;

му браћа не могаxу одго
Бог ме је поставио господа

ворити, јер се препадоше рем свему Мисиру, ходи к

мени, немој оклијевати.
од њега .

4. АЈосиф рече браћи 10. Сједићеш у земљи

својој: приступите ближе Гесемској и бићеш близу

к мени. И приступише, а мене, ти и синови твоји и

он рече ; ја сам Јосиф брат синови синова твојих, и ов

ваш, којега продадосте у це твоје и говеда твоја и

Мисир. што је год твоје .

5. А сада немојте жалити 11. и ја ћу те хранити

нити се кајати што ме про- | ондје, јер ће још пет годи

дадосте овамо, јер Бог мене на бити глад, да не поги

••

7



98 ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА . Гл. 45.

2

неш од глади ти и дом твој| ској, и јешћете најбоље о

І што је год твоје.
биље ове земље.

12. А ето видите очима 19. А ти им заповједи :

својима, и брат мој Венија- |овако учините: узмите са со

мин својима очима , да вам |бом изземље Мисирске кола

ја из уста говорим . за дјецу своју и за жене

13. Кажите оцу мојему |своје , и повезите оца своје

сву славу моју у Мисиру и га и дођите овамо;

што сте год видјели ; похи 20. А на покућство своје

тајте и доведите овамо оца не гледајте, јер што има

мојега . најбоље у свој земљи Ми

14. Тада паде око врата |сирској ваше је .

Венијамину брату својему 21. И синови Израиљеви

и плака. И Венијамин пла- учинише тако ; и Јосиф им

на оврату његову. даде кола по заповијести

15. И ижљуби сву браћу| Фараоновој; дадеим и бра

своју и исплака се над њи- шњен 1це на пут.

ма. По том се браћа његова
22. и свакоме даде по

разговараху с њим.

двоје хаљине,а Венијамину

16. И чу се глас у кући
даде три ста сребрипка и

Фараоновој и рекоше ; до

петоре хаљине.

ђоше браћа Јосифу . И мило

би Фараону и слугама ње
23. А оцу својему посла

говијем ;
још десет магараца натова

17. И рече Фараон Јоси- ренијех најљепших ствари

Фу : кажи браћи својој: 0-1 што има у Мисиру, и десет

вако учините : натоварите магарицанатоваренијех жи

та и хљеба и јестива оцу на

магарце своје , па идите и

вратите се у земљу Ханан- | пут.

24. Тако оправи браћу

18. Па узмите оца своје- своју, и пођоше ; и речеим:

га и чељад своју, и дођите немојте се корити путем.

к мени, и даћу вам најбоље 25. Тако се вратише из

што има у земљи Мисир- Мисира, и дођоше у земљу

п

ску ,
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Хананcку к Јакову оцу сво 4. Ја ћу ићи с тобом у

јему. Мисир, и ја ћу те одве

26. И јавише му и реко- |сти онамо , и Јосиф ће

ше : још је жив Јосиф, и за- метнути руку своју на очи

повиједа над свом земљом твоје.

Мисирском. А у њему срце 5. И пође Јаков од Вир

пренеможе, јер им не вје- | савије ; и синови Израи

роваше . љеви посадище Јакова оца

27. Али кад му казаше својега и дјецу своју и

све ријечи Јосифове, које жене своје на кола која

им је Јосиф рекао, и видје посла Фараон по њ .

кола, која посла Јосиф по 6. и узеце стоку своју

оца, тада оживје дух Јакова и благо своје што би.

оца њихова ; јаху стекли у земљи Ха

28. И рече Израиљ: до-Інанској; и дођоше у Ми

ста ми је кад је још жив |сир Јаков и сва породица

син мој Јосиф; идем да га његова .

видим докле нијесам умрьо . 7. Синове своје и сино

ве синова својих , кћери

ГЛАВА 46. своје и кћери синова сво

јих , и сву породицу своју

Тада пође Израиљ са доведе са собом у Мисир.

свијем што имаше , и до 8. А ово су имена дјеце

шав у Вирса вију принесе Израиљеве што дођоше у

жртву Богу оца својега | Мисир : Јаков и

Исака . његови. Првенац Јаковљев

2. и Бог рече Израиљу | Рувим ;

ноћууутвари : Јакове ! Ја 9. и синови Рувимови :

кове! А он одговори: eвo мe. Енох, Фалос, Асрон и Хар

3. И Бог му рече : ја мија .

сам Бог, Бог оца твојега ; 10. А синови Симеунови :

не бој се отићи у Мисир; Јемуило, Јамин, Аод,Ахин,

јер ћу ондје начинити од Сар и Саул , син једне

тебе народ велик. | Хананејке.

синови
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11. Синови Левијеви : 20. АЈосифу се родише

Гирсон , Кат и Мерарије . у Мисиру од Асенете кће

12. Синови Јудини : Ир, ри Потифере свештеника

Авнан , Силом , Фарес и Онскога : Манасија и Је

Зара ; а умрли бјеху Ир Фрем.

и Авнан у земљи Ханан 21. Асинови Венимија

ској, али бијаху синови | нови : Вала , Ховор , Ас

Фаресови Ecром и Јем ујило. | Фил , Гира , Ноеман , Ан

13. Синови Исахарови : хис, Рос, МамФим , ОФи

Тола, Фува, Јов и Самвран. мим и Арад.

14. Синови Завулонови : 22. То су синови Рахи

Серед , Алон и Ахојило. љини што се родише Ја

15. То су синови Лијини, кову, свега четрнаест душа.

које роди Јакову у Падан 23. И син Данов: Асом.

Араму, и јоште Дина кћи 24. А синови Нефтали

његова . Свега душа,синова мови : Асило, Гонија, Исар

његовијех и кћери његови- и Селим.

јех бјеше тридесет и три . 25. То су синови Вале,

16. Синови Гадови : Са-| коју даде Лаван Рахиљи

Фон , Ангис, Санис , Тасо- кћери својој и она их роди

ван , Аидис , Ароидис и Јакову ; свега седам душа.

Арейлис. 26. Асвега душа што

17 . Синови Асирови : дођоше с Јаковом у Мисир

Јемна , Јесва , Јеул и Ва- а изађоше од бедара њего

рија , и сестра њихова Сара. вијех , осим жена синова

А синови Варијини Ховор Јаковљевијex , свега душа

и Мелхило. бјеше шездесет и шест.

18. То су синови Зел 27. и два сина Јоси

Фе, коју даде Лаван Лији Фова који му се родише

кћери својој, и она их po-ly Мисиру ; свега дакле ду

ди Јакову , шеснаест душа .| ша дома Јаковљева , што

А синови Рахиље дођоше у Мисир , бјеше

жене Јаковљеве : Јосиф и седамдесет.

Венијамин.
28. АЈуду посла Јаков

19 .
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напријед к Јосифу, да му сирцима сви пастири нечи

јави да изађе преда њу сти.

Гесем . и дођоше у земљу

Гесемску.
ГЛАВА 47.

29. A Јосиф упреже у И отишавЈосиф јави Фара

кола своја, и изађе на су- ону и рече : отац мој и бра

срет Израиљу оцу својемуућа моја с овцама својим и

Гесем ; и кад га видје Ја- | с говедима својим и са сви

ков, паде му око врата, ијем што имају дођоше из

плака дуго о врату његову.|земље Хананске, и ено их

30. И рече Израиљ Јоси- у земљи Гесемској.

Фy : сада не марим умрије 2. и узев неколицину

ти, кад сам те видио да си браће своје, пет људи, из

јоште жив. веде их пред Фараона.

31. A Јосиф рече браћи 3. A Фараон рече браћи

својој и дому оца својега : | његовој: каку радњу ради

идем да јавим Фараону ; а- те ? А они рекоше Фара

ли ћу му казати : браћа мо-| ону : пастири су слуге тво

ја и дом оца мојега из зе- (је, и ми и наши стари.

мље Хананске дођоше к 4. Још рекоше Фараону:

мени ; дођосмо да живимо као до

32. А ти су људи пасти- шљаци у овој земљи, јер

ри и свагда су се бавили нема паше за стоку твојих

око стоке , и доведоше овце |слуга , јер је велика глад у

своје и говеда своја и што земљи Хананској ; а сада

год имају. густи да живе у земљи

33. А кад вас Фараон | Гесемској слуге твоје .

дозове, рећи ће вам : каку 5. A Фараон рече Јосифу:

радњу радите ? отац твој и браћа твоја до

34. А ви кажите : пасти-|ђоше к теби ;

ри су биле слуге твоје од 6. У твојој је власти зе

младости , и ми и стари на- мља Мисирска ; на најбољем

Іши ; да бисте остали у зе- мјесту у овој земљи насели

мљи Гесемској; јер су Ми- оца својега и браћу своју ,
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нека живе у земљи Гесем 14. И покупи Јосиф све

ској ; нако које знаш из- новце што се налажаху по

међу њих да су вриједни |земљи Мисирској и по зе

људи, постави их над мојом| мљи Хананској за жито, ко

стоком . је куповаху, и слагаше нов

7. Послије Јосиф доведе це у кућу Фараонову.

и Јакова оца својега и из 15. А кад неста новаца

веде га пред Фараона, и у земљи Мисирској и у зе

благослови Јаков Фараона. мљи Хананској, стадоше

8. A Фараон рече Јакову: |сви Мисирци долазити к

колико ти има година ? Јосифу говорећи: дај нам

9. Одговори Јаков Фара- |xљеба ; за што да мремо

ону : мени има сто и три- код тебе, што новаца нема ?

десет година, како сам до
16.АЈосиф им говораше :

шљак. Мало је дана живо

та мојега и зли су били, ни
дајте стоку своју, па ћу вам

ти стижу вијека отаца мо- дати хљеба за стоку, кад је

нестало новаца.

јих, колико су они живјели.

10. И благословив Јаков 17. и довођаху стоку

Фараона отиде од Фараона. |своју к Јосифу, и Јосиф им

11. A Јосиф насели оца | даваше хљеба за коње и за

својега и браћу своју, и даде овце и за говеда и за ма

им добро у земљи Мисир- гарце. Тако их прехрани

ској на најбољем мјесту теону годину хљебом за сву

земље,уземљи Рамесијској, стоку њихову.

као што заповједи Фараон. 18. А кад прође она го

12. и храњаше Јосиф дина , стадоше опет дола

х.љебом оца својега и браһу зити к њему друге године

своју и сав дом оца својега говорећи : не можемо тајити

до најмањега. од господара својега , али

13. Али неста хљеба у је новаца нестало, и стока

свој земљи, јер глад бијаше коју имaсмо у нашега је

врло велика, и узмучи се господара ; и није остало

земља Мисирска од глади. ништа да донесемо госпо

2

2
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не посташе

дару својему осим тијела даћете пето Фараону, а че

наших и њива наших. тири дијела нека буду вама

19. За што да мремо на за сјеме по њивама и за

твоје очи ? ево и нас и на- храну вама и онијема који

ших њива ; купи нас и су по кућама вашим и за

њиве наше за хљеб , да схрану дјеци вашој.

њивама својим будемо ро 25. А они рекоше : ти

бови Фараону, и дај жита |си нам живот сачувао; нека

да останемо живи и не по- нађемо милост пред госпо

мремо и да земља не опу- дарем својим да будемо ро

сти . бови Фараону.

20. Тако покупова Јо 26. И постави Јосиф за

сиф Фараону све њиве у кон до данашњега дана за

Мисиру, јер Мисирци про- | њиве Мисирске да се даје

даваху сваки своју њиву, пето Фараону ; само њиве

кад глад узе јако мах међу свештеничке

њима. И земља поста Фа- Фараонове.

раонова . 27. Адјеца Израиљева

21. А народ пресели у живљаху у земљи Мисир

градове од једнога краја |ској у крају Гесемском , и

Мисира до другога. држаху га , и народише се

22. Само не купи све- и намножише се веома.

штеничких њива ; јер Фа 28. и Јаков поживје у

раон одреди дио свеште- земљи Мисирској седамна

ницима, и храњаху се од ест година ; а свега би Ја

својега дијела, који им даде кову сто и четрдесет и се

Фараон, те не продаше сво-| дам година.

јих њива. 29. А кад се приближи

23. A Јосиф рече наро- вријеме Израиљу да умре,

ду : ево купих данас вас и дозва сина својега Јосифа ,

њиве ваше Фараону ; ево и рече му : ако сам нашао

вам сјемена , па засијте милост пред тобом, метни

њиве. руку своју под стегно моје,

24. А што буде рода, и учини ми милост и вјеру,



104 ПРВА КЊИГА МОЈСИЈЕВА. Гл. 47, 48.

немој ме погрепсти у Ми- | након тебе да је њихова

сиру ; до вијека.

30. Него нека лежим код 5. Сада дакле два сина

отаца својих ; и ти ме од- твоја , што ти се родише у

неси из Мисира и погреби земљи Мисирској прије не

ме у гробу њихову. А он го дођох к теби у Мисир,

рече : учинићу како си ка- моји су, Јефрем и Манасија

зао . као Рувим и Симеун нека

31. и рече му Јаков : буду моји .

закуни ми се. И он му се 6. Адјеца коју родиш

закле. И поклони се Изра- |послије њих , нека буду

иљ преко узглавља од одра твоја и нека се по имену

својега. браће своје зову у нашљед

ству својем.

ГЛАВА 48 . 7. Јер кад се вратих из

Падана, умрије ми Рахиља

Послије јавише Јосифу : [ у земљи Хананcкoј на пу

ено, отац ти је болестан. А ту, кад бјеше још мало до

он поведе са собом два сина Ефрате; и погребох је на

своја , Манасију и Јефрема.|путу у Ефрату, а то је Ви

2. и јавише Јакову и тлејем.

рекоше : ево син твој Јо 8. А видјев Израиљ си

сиф иде к теби. А Израиљ нове Јосифове, рече : ко су

се окријепи , те сједе наЈови ?

постељи својој. 9. A Јосиф рече оцу сво

3. И рече Јаков Јосифу : |јему : моји синови , које ми

Бог свемогући јави се мени | Бог даде овдје. А он рече :

у Лузу у земљи Хананској, доведи их к мени , да их

и благослови ме ; благословим.

4. И рече ми : учинићу 10. А очи бјеху Израи

те да нарастеш и намно- | љу отежале од старости ,

жиш се; и учинићу од тебе не могаше добро видјети .

мноштво народа , и даћу| А кад му их приведе, цје

земљу ову сјемену твојему | лива их и загрли.

те
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11. и рече Израиљ Јо- као рибе намноже на зе

сифу : нијесам мислио да јмљи .

ћу видјети лице твоје ; а 17. АЈосиф кад видје

гле, Бог ми даде да видим гдје отац метну десну руку

и пород твој. своју на главу Јефрему, не

12. АЈосиф одмаче их |би му мило, па ухвати за

од кољена његовијех и по- руку оца својега да је пре

клони се лицем до земље. мјести с главе Јефремове

13. Па их узе Јосиф обо- на главу Манасијину.

јицу, Јефрема себя с десне
18. и рече Јосиф оцу

стране а Израиљу слијеве, својему: не тако, оче ; ово

Манасију пак себи слијеве
је првенац , метни десницу

стране а Израиљу с десне:
њему на главу .

19. Али отац његов не

и тако их примаче к њему .

хтје, него рече : знам, сине,

14. A Израиљ пружив|знам; и од њега ће постати

десну руку своју метну је

на главу Јефрему млађему, али ће млађи брат његов

народ, и он ће бити велик ;

а лијеву на главу Манаси- бити већи од њега, и сјеме

ји, тако намјестив руке на
ће његово бити велико

влаш , ако и јест Манасија мноштво народа .

био првенаң.
20. и благослови их у

15. И благослови Јосифа онај дан и рече: тобом ће

говорећи : Бог, којему су| Израиљ благосиљати го

свагда угађали оци моји ворећи : Бог да те учини

Аврам и Исак , Бог, који као Јефрема и као Мана

ме је хранио од како сам|сију. Тако постави Јефрема

постао до данашњега дана, пред Манасију.

16. Анђео, који ме је из 21. Послије рече Изра

бављао од свакога зла , да иљ Јосифу: ево ја ћу скоро

благослови дјецу ову, и да умријети ; али ће Бог бити

се по мојему имену и по с вама и одвешће вас опет

имену отаца мојих Аврама у земљу отаца ваших.

и Исака прозову и да се 22. Ија ти дајем један
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дио више него браћи тво 7. Проклет да је њев

јој, који узех из руку Амо- њихов, што беше нагао, и

рејских мачем својим и лу- љутина њихова, што беше

ком својим. жестока ; раздијелићу их

по Јакову, и расућу их по

Израиљу.

ГЛАВА 49 .
8. Јуда, тебе ће хвалити

браћа твоја , а рука ће ти

Послије сазва Јаков синове бити за вратом непријате

своје и рече : скупите се да | љима твојим , и клањаће ти

вам јавим шта ће вам бити се синови оца твојега .

до пошљетка . 9. Лавићу Јудо ! с пли

2. Скупите се и послу- јенаси се вратио, сине мој;

шајте , синови Јаковљеви, спусти се и леже као лав и

послушајте Израиља оца као љути лав ; ко ће га

својега. пробудити ?

3. Рувиме , ти си прве 10. Палица владалачка

нац мој , крјепост моја и не ће се одвојити од Јуде

почетак силе моје ; први нити од ногу његовијex

господством и први снагом. |онај који поставља закон,

4. Наврьо си као вода ; докле не дође онај коме

не ћеш бити први ; јер си припада, и њему ће се по

стао на постељу оца својега коравати народи.

и оскврнио је легав на њу. 11. Веже за чокот ма

5. Симеун и Левије, бра- гаре своје, и за племениту

ћа , мачеви су им оружје лозу младе од магарице

неправди. своје ; у вину пере хаљину

6. У тајне њихове да не |своју и огртач свој у соку

улази душа моја , са збором |од грожђа.

њиховијем да се не саста 12. Очи му се црвене од

вља слава моја ; јер угњеву вина и зуби бијеле од мли

својем побише људе, и за |јека.

своје весеље покидаше во 13. Завулон ће живјети

покрај мора и гдје пристају
Лове .
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лађе, а међа ће му бити до| љуто и стријељаше на њ ,

Сидона. и бише му непријатељи

14. Исахар је магарац | стријелци ,

јак у костима , који лежи 24. Опет оста јак лук

утору, његов и ојачаше мишнце

15. И видјев да је по- | руку његовијех од руку

чивање добро и да је зе- | jaкога Бога Јаковљева,

мља мила, сагнуће рамена одакле поста пастир и ка

своја да носи , и плаћање мен Израиљу,

данак. 25. Од силнога Бога оца

16. Дан ће судити сво- твојега , који ће ти пома

јему народу, као једно из- гати, и од свемогућега, који

међу кољена Израиљевих.| ће те благословити благо

17. Дан ће бити змија |словима озго с неба, бла

на путу и гуја на стази,| гословима оздо из бездана,

која уједа коња за кичи-|благословима од дојака и

цу , те пада коњик науз- од материце.

26. Благослови оца тво

18. Господе , тебе че- jега надвисише благослове

кам да ме избавиш. мојих старијех сврх брда

19. А Гад, њега ће вој- вјечнијех, нека буду над

ска свладати ; али ће нај- главом Јосифовом и над

послије он надвладати. тјеменом одвојенога изме

20. у Асира ће бити | ђу браће.

обилата храна , 27. Венијамин је вук

давати сласти царске. грабљиви, јутром једе лов,

21. Негалим је кошутаа вечером дијели плијен.

пуштена , и говориће ли 28. Ово су дванаест ко

јепе ријечи. љена Израиљевих, и ово им

22. Јосиф је родна гра- отац изговори кад их бла

на , родна грана крај из- |гослови, свако благословом

вора, којој се огранци ра-| његовијем благослови их.

пирише сврх зида. 29. По том им заповје

23. Ако га и уцвијелише I ди и рече им : кад се при

нако.

И он ће

2
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њиви

гово

берем к роду својему, по 3. и наврши му се че

требите ме код отаца мо-| трдесет дана, јер толико

јих у пећини која је на дана треба онијем које по

њиви Ефрона Хетејина, мажу мирисима ; и плака

30. У пећини која је на ше за њим Мисирци се

Макпелској према | дамдесет дана.

Maмврији у земљи Ханан
4. А кад прођоше жа

ској, коју купи Аврам с лосни дани , рече Јосиф

њивом у ЕФрона Хетерина домашњима Фараоновијем

да има свој гроб.
говорећи : ако сам нашао

31. Ондје погребоше А милост пред вама ,

врама и Сару жену њего-Трите Фараону и реците :

ву, ондје погребоше Исака
5. Отац ме је мој за

и Ревеку жену његову, и
клео говорећи : ево, ја ћу

ондје погребох Лију .

32. А купљена је њива мојем, који ископах у зе

скоро умријети ; утробу

и пећина на њој у синова

мљи Хананској , ондје ме

Хетовијех.
погреби. Па сада да идем

33. А кад изговори Ја
да потребем оца својега,

ков заповијести синовима
а послије ћу опет доћи.

својим, диже ноге своје на

6. A Фараон му рече :

постељу, и умрије, и при

бран би к роду својему.
иди и погреби оца својега

како те је заклео.

7. и отиде Јосиф да
ГЛАВА 50.

погребе оца својега ; ис

Тада Јосиф паде на лице| њим пођоше све слуге Фа

оцу својему, и плака надраонове, старјешине од

њим цјелујући га. дома његова и све старје

2. и заповеди ЈосифЈшине од земље Мисирске,

слугама својим љекарима, 8. и сав дом Јосифов

да мирисима помажу оца и браћа његова и дом оца

његова ; и љекари пома-| његова ; само дјецу своју и

заше мирисима Израиља. овце своје и говеда своја
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оставише у земљи Гесем-| њим да погребу оца ње

ској.

9. А пође с њим и кола 15. Абраћа Јосифова

и коњика толико да бјеше видећи гдје им отац умрије,

војска врло велика. |рекоше : може бити да се

10 . А кад дођоше на Јосиф срди на нас, па ће

гумно Атадово , које је с нам се осветити за све зло

ону страну Јордана, пла- што му учинисмо.

каше ондје много и врло 16. За то поручише Јо

тужно; и Јосиф учини жа- сиФу : отац твој заповједи

лост за оцем својим за се- на смрти и рече :

дам дана .
17. Овако кажите Јо

11. A људи из оне зе
сифу : молим те , опрости

мље , Хананејци , кад ви- браћи својој безакоње и

дјеше плач на гумну Ата
гријех , што ти пакости

дову , рекоше : у великој
су жалости Мисирци. За ше; сада опрости безакоње

слугама Бога оца твојега .

то прозваше оно мјесто с
АЈосиф заплака се кад му

ону страну Јордана жа
то рекоше.

лост Мисирска .

12. и учинише му си

18. Послије дођоше и

нови његови како им бје
браћа његова и падоше

ше заповједио.

пред њим и рекоше : ево

13. Однесоше га си нови |смо слуге твоје .

његови у земљу Хананску,
19. A Јосиф им рече :

и погребоше га у пећини не бојте се ; зар сам ја

на њиви Макпелској, коју мјесто Бога ?

купи Аврам да има свој 20. Ви сте мислили зло

гроб у ЕФрона Хетејина по ме, али је Бог мислио

према Мамврији. добро , да учини што се

14. и погребавши оца данас збива, да се сачува

својега врати се Јосиф у у животу многи народ.

Мисир и браћа његова и 21. Не бојте се дакле ;

сви који бијаху изашли с ја ћу хранити вас и вашу
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дјецу. Тако их утјеши и Бог походити , и извешће

ослободи. вас из ове земље у земљу

22. Тако живљаше Јо- | за коју се заклео Авраму ,

сиФ у Мисиру с домом оца Исаку и Јакову.

својега , и поживје сто и 25. и закле Јосиф си

десет година. нове Израиљеве и рече :

23. и видје Јосиф си- заиста ће вас походити

нове Јефремове до трећега Бог ; а ви онда однесите

кољена ; и синови Махира |кости моје одавде.

сина Манасијина родише 26. По том умрије Јо

се и одрастоше на коље- | сиФ, а бјеше му сто и де

нима Јосифовијем. сет година ; и помазавши

24. И рече Јосиф браћи га мирисима метнуше га

својој : ја ћу скоро умри- у ковчег у Мисиру.

јети ; али ће вас за цијело

2
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која се зове

ИЗДАЗАК.

ГЛАВА 1 . 7. И синови Израиљеви

народите се и умножише

Ово су имена синова Из- |се , и напредоваше и оси

раиљевијех који дођоше у лише веома , да их се зе

Мисир, дођоше с Јаковом, мља напуни.

сваки са својом породицом: 8. Тада наста нов цар у

2. Рувим , Симеун , Ле- | Мисиру, који не знадијаше

вије и Јуда , за Јосифа ;

3. Исахар , Завулон и 9. И рече народу своје

Венијамин , му : гле, народ синова Из

4. Дан и Нефталим, Гад раиљевијех већи је и сил

и Асир. нији од нас.

5. А свега бијаше их од 10. Него хајде мудро

бедара Јаковљевијех се- да поступамо с њима , да се

дамдесет душа с Јосифом, не множе , и кад настане

који бјеше у Мисиру. рат да не пристану с не

6. A Јосиф умрије и сва | пријатељима и не ударе

браћа његова и сав онај | на нас и не отиду из зе

нараштај.

2

мље.
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оне већ

11. и поставите над | ски , него остављаху дјецу

њима настојникеда их муче у животу.

тешким пословима ; и гра 18. А цар Мисирски до

фаше народ Израиљев Фа- |зва бабице , и рече им : за

раону градове Питом и Ра- што то чините , те оста

месу . вљате у животу мушку

12. Али што га више дјецу ?

мучaxy то се више множа 19 . А бабице рекоше

ше и напредоваше, да се Фараону : Јеврејке нијесу

грожаху од синова Израи- као жене Мисирске ; јаче

љевијех. су ; док им дође бабица,

13. И жестоко нагоњаху роде.

Мисирци синове Израиље
20. и Бог учини добро

ве на послове , бабицама ; и народ се умно

жи и осили веома ;

14. И загрчиваху им жи

Вот тешким пословима ,
21. и што се бабице

бла

бојаху Бога , начини им
том и опекама и сваким ра

куће.

дом у пољу, и сваким дру

гим послом , на који их же
22. Тада заповеди Фа

стоко нагоњаху.
раон свему народу својему

говорећи : свакога сина

15. и још заповједи цар који се роди бацајте у воду,

Мисирски бабицама Јевреј- а кћери све остављајте у

ским , од којих једној бје
животу.

ше име СеФора а другој

Фува ,

ГЛАВА 2 .

16. и рече : кад баби

чите Јеврејке, и у порођају А неко од племена Леви

видите да је мушко, убијте јева отиде и ожени се кћерју

га, а кад буде женско , нек | Левијевом.

2. Иона затрудње , и

17. Али се бабице бо- роди сина ; и видећи га

јаху Бога , и не чињаху лијепа кријаше га три мје

како им рече цар Мисир- 1 сеца.

2

остане Живо .
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3. А кад га не може ви 10. А кад дијете одра

ше крити, узе ковчежић од сте, одведе га ва кћери Фа

сите , и обли га смолом и раоновој, а она га посини,

паклином , и метну дијете и надједе му име Мојсије

ую, и однесе га у трску говорећи : јер га из воде

крај ријеке. Извадих.

4. А сестра његова стаде 11. И кад Мојсије бија

подаље да види шта ће ше велик , изидe к браћи

бити од њега.
својој, и гледаше невољу

5 . А кћи Фараонова њихову. И видје гдје не

дође да се купа у ријеци, какав Мисирац бије човјека

и дјевојке њезине ходаху | Јеврејина између браће ње

крај ријеке ; и она угледа гове .

ковчежић у трсци , и посла
12. И обазрев се и тамо

дворкињу своју те га из
и амо , кад видје да нема

вади .

6. А кад отвори , видје закопа га у пијесак.

никога , уби Мисирца , и

дијете , и гле , дијете пла
13. и сјутрадан изиде

каше ; и сажали јој се, и

рече : то је Јеврејско ди- свађаху, и рече оному који

опет, а то се два Јеврејина

јете.

7. Тада рече сестра ње

чињаше криво : за што би

гова кћери Фараоновој :
јеш ближњега својега ?

хоћеш ли да идем да ти 14. А он рече : ко је те

дозовем дојкињу Јеврејку, бе поставио кнезом и су

да ти доји дијете ?
дијом над нама ? хоћеш ли

8. А кћи Фараонова рече да ме убијеш као што си

joj : иди. И отиде дјевој- убио Мисирца ? Тада се

чица , и дозвa мaтeр дје- Мојсије уплаши и рече :

тињу.
заиста се дознало.

9. И кћи Фараонова рече 15. и Фараон чув за то

joj : узми ово дијете, и одој тражаше да погуби Moj

ми га , а ја ћу ти платити. И сија . Али Мојсије побјеже

узе жена дијете, и одоји га . І од Фараона , и дође у зе

2

п

8
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мљу Мадијамску, и сједе и уздисаху од невоље си

код једнога студенца. нови Израиљеви и викаху;

16. А свештеник Мади- и вика њихова ради невоље

јамски имаше седам кћери, дође до Бога .

и оне дођоше и стадоше 24. ИБог чу уздисање

захватати воду и наљевати њихово , и опомену се Бог

у појила да напоје стадо|завјета својега с Аврамом,

оца својега. с Исаком ис Јаковом.

17. А дођоше пастири, 25. и погледа Бог на

и отјераше их ; а Мојсије |синове Израиљеве ,

устаде и одбрани их, и на- дје их.

поји им стадо.

18. и оне се вратише
ГЛАВА 3 .

к оцу својему Рагуилу ; а

он рече : што се данас тако | A Мојсије пасијаше стадо

брзо вратисте ? Јотору тасту својему , све

19. А оне рекоше : један ( штенику Мадијамскому , и

Мисирац одбрани нас од одведе стадо преко пусти

пастира , и нали нам и на-| ње, и дође на гору Божију

поји стадо. Хорив.

20. А он рече кћерима 2. и јави му се анђео

својим : па гдје је ? за што Господњи у пламену огње

остависте тога човјека ? зо-| ном из купине. И погледа,

вите га да jеде. а то купина огњем гори а

21. и Мосије се склони | не сагоријева.

да живи код онога човјека , 3. и Мојсије рече : идем

и он даде Мојсију кћер | да видим ту утвару велику,

своју СеФору. за што не сагоријева ку

22. И она роди сина, и пина.

он му надједе име Гирсам, 4. А Господ кад га ви

јер сам , рече, дошљак у дје гдје иде да види , ви

земљи туђој.
кну га Бог из купине ,

23. А послије много вре- рече : Мојсије! Мојсије ! А

мена умрије цар Мисирски ; он одговори : eвo мe.

и
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5. А Бог рече : не иди | гy : ко сам ја да идем к

овамо. Изуј обућу своју с Фараону и да изведем си

ногу својих , јер је мјесто нове Израиљеве из Ми

гдје стојиш света земља . сира ?

6. Још рече : ја сам Бог 12. А Бог му рече : ја

оца твојега, Бог Аврамов, | ћу бити с тобом, и ово нека

Бог Исаков и Бог Јаковљев. І ти буде знак да сам те ја

A Мојсије заклони лице послао : кад изведеш народ

своје, јер га страх бијаше из Мисира, служићете Богу

гледати у Бога. на овој гори .

7. И рече Господ : добро 13. A Мојсије рече Богу :

видјех невољу народа сво- |ево, кад отидем к синовима

јега у Мисиру, и чух вику Израиљевијем , па им ре

његову од зла које му чине чем : Бог отаца ваших по

настојници, јер познах му-1сла ме к вама, ако ми реку :

ку његову. како му је име ? шта ћу им

8. и сиђох да га изба- | казати ?

вим из руку Мисирских , и 14. А Господ рече Мој

да га изведем из оне земље сију : ја сам онај што јест.

у земљу добру и пространу, и рече : тако ћеш казати

у земљу гдје млијеко и мед |синовима Израиљевијем :

тече , на мјесто гдје су Ха- |који јест ,- он ме посла к

нанеји и Хетеји и Амо-| вама.

реји и Ферезеји и Јевеји и 15. И опет рече Бог Moj

Јевусеји . сију : овако кажи синовима

9. и сада ево вика си- Израиљевијем : Господ Бог

нова Израиљевијех дође отаца ваших , Бог Авра

преда ме , и видјех муку, мов , Бог Исаков и Бог Ја

којом их муче Мисирци. ковљев посла ме к вама ;

10. Сада хајде да те по- то је име моје до вијека , и

шљем к Фараону, да изве- то је спомен мој од кољена

деш народ мој, синове Из- на кољено.

раиљеве, из Мисира. 16. Иди, и скупи старје

11. A Мојсије рече Бо- | шине Израиљске , па им

2

м

2

8
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реци : Господ Бог отаца | па кад пођете, не ћете по

ваших јави ми се , Бог | ћи празни ;

Аврамов, Исаков и Јаков 22. Него ће свака жена

љев, говорећи : доиста оби- заискати у сусједе своје и

дох вас, и видјех како вам у домаћице своје накита

је у Мисиру. сребрнога и накита злат

17. Па рекох : извешћу нога и хаљина ; и метну

вас из невоље Мисирске у
ћете на синове своје и на

земљу Хананејску и Хетеј- кћери своје , и оплијени

ску и Аморејску и Ферезеј- ћете Мисир.

ску и Јевејску и Јевусејску,

у земљу гдје тече млијеко ГЛАВА 4 .

и мед.

18. И они ће послушати
A Мојсије одговори и ре

глас твој; па ћеш ти и ста
че : али не ће ми вјеровати

рјешине Израиљске отићи ни послушати гласа мојега ;

к цару Мисирском , и рећи
јер ће рећи : није ти се Го

ћете му : Господ Бог Је- |спод јавио.

2. А Господ му рече :
врејски срете нас , па ти

шта ти је то у руци ? А он
се молимо да изидемо три

дана хода у пустињу да

одговори : штад.

3. А Бог му рече : бади
принесемо ажртву Господу

Богу својему.

та на земљу. И баци га на

земљу, а он поста змија . И

19. А ја знам да вам
Мојсије побјеже од ње.

не ће допустити да изидете
4. А Господ рече Мој

без руке крјепке.
сију : пружи руку своју ,

20. Али ћу пружити ру- | па је ухвати за реп . и

ку своју, и ударићу Мисир пружи руку своју, и ухвати

свијем чудесима својим, | је, и опет поста штап у

која ћу учинити у њему ; [ руци његовој.

и послије ће вас пустити. 5. То учини, рече Бог,

21. и учинићу да народ да ти вјерују да ти се јавио

нађе љубав у Мисираца, Господ Бог отаца њихови

п
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ПІљеш.

јех, Бог Аврамов, Бог Иса- говорио са слугом својим,

ков и Бог Јаковљев. него сам споријех уста и

6. и опет му рече Го- |спора језика.

спод : тури сада руку своју 11. А Господ му рече :

у њедра своја . И он тури ко је дао уста човјеку ?

руку своју у њедра своја ; ) или ко може створити ни

а кад је извади из њедара , јема или глуха или оката

а то рука му губава, бијела или слијепа ? зар не ја ,

као снијег. Господ ?

7. АБог му рече : тури 12. Иди дакле, ја ћу би

опет руку своју у њедра ти с устима твојим , и учи

своја. и опет тури руку ћу те шта ћени говорити .

своју у њедра своја ; а кад 13. A Мојсије рече : мо

је извади из њедара , а то | лим те , Господе , пошљи

опет постала као и остало | онога кога треба да по

тијело његово .

8. Тако, рече Бог , ако 14. и разгњеви се Го

ти не узвјерују и не по- спод на Мојсија , и рече

слушају гласа твојега за му : није ли ти брат Арон

први знак , послушаће за Левит ? знам да је он рје

други знак. чит ; нево он ће те срести,

9. Ако ли не узвјерују и кад те види обрадоваће

ни за та два знака и не се у срцу својем.

послушају гласа твојега , а 15. Њему ћени казати и

ти захвати воде из ријеке, метнућеш ове ријечи у

и пролиј на земљу, и пре- | уста његова ; и ја ћу бити

твориће се вода коју за- с твојим устима и с њего

хватиш из ријеке, и про- вијем устима, и учићу вас

врћи ће се у крв на земљи . шта ћете чинити.

10. А Мојсије рече Го 16. И он ће мјесто тебе

споду : молим ти се, Го- говорити народу, и он ће

споде , нијесам рјечит чо- бити теби мјесто уста а ти

вјек , нити сам прије био ће бити њему мјесто

нити сам од како си про-| Бога .

2

2
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17. А тај штап узми У 23. и казах ти : пусти

руку своју , њим ћені чи- |сина мојега да ми послужи.

нити чудеса. А ти га не хтје пустити ;

18. И отиде Мојсије, и ево ја ћу убити сина тво

врати се к Јотору тасту јега, првенца твојега.

својему, и рече му : пусти 24. И кад бијаше на пу

ме да идем , да се вратим ту у гостионици , дође к

к браћи својој у Мисиру, њему Господ и шћаше да

да видим јесу ли јоште у га убије.

животу. И рече Јотор Moj 25. A Ceфoрa узе огтар

сију : иди с миром. нож, и обреза сина својега ,

19. И рече Господ мојн и окрајак баци к ногама

сију у земљи Мадијамској : његовијем говорећи : ти си

иди, врати се у Мисир, јер ми крвав заручник.

су помрли сви који су тра 26. Тада га остави Го

жили душу твоју. спод ; а она ради обрезања

20. и узе Мојсије жену рече : крвав заручник.

своју и синове своје, и по 27. А Господ рече Аро

сади их на магарца, и пође ну : изиди у пустињу на

натраг у земљу Мисирску. сусрет Мојсију. И отиде и

И узе Мојсије штап Божји срете га на гори Божијој,

У руку своју . и пољуби га.

21. И рече Господ Moj 28. и Мојсије каза Аро

сију : кад отидеш и вратиш ну све ријечи Господње , за

се у Мисир, гледај да учи- које га посла, и све знаке

ниш пред Фараоном сва које му заповједи.

чудеса која ти метнух у 29. и отидоше Мојсије

руку ; а ја ћу учинити да и Арон , и скупише све

му отврдне срце и не пу- | старјешине синова Израи

сти народа. љевијех.

22. А ти ћеш рећи Фа 30. ИАрон каза све ри

раону : овако каже Господ: јечи , које бјеше рекао Го

Израиљ је сии мој, првенац спод Мојсију , а Мојсије

мој. учини знаке пред народом.
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31. и народ вјерова ; мљи ; а ви још хоћете да

и разумјеше да је Господ оставља своје послове.

походио синове Израиље 6. и у исти дан запо

ве и видио невољу њихо- вједи Фараон настојницима

ву ; и савивши се покло- | над народом и управите

Нише се . љима његовијем , и рече :

7. Од селе немојте да

ГЛАВА 5 . вати народу пљеве за опе

ке као дослије , нека иду

А послије изиде Мојсије и сами и купе себи пљеву.

Арон пред Фараона , и ре 8. А колико су опека

коше му : овако вели Го- дослије начињали толико

спод Бог Израиљев : пусти изгоните и од селе, нити

народ мој да ми празнују што смањите ; јер беспо

празник у пустињи. сличе, и за ' то вичу гово

2. Али Фараон рече : ко рећи : да идемо да прине

је Господ да послушам глас семо жртву Богу својему.

његов и пустим Израиља ? 9. Ваља навалити по

Незнам Господа , нити ћу | слове на те људе , па ће

пустити Израиља . радити и не ће слушати

3. А они рекоше : Бог лажљивијех ријечи .

Јеврејски срете нас ; мо 10. И изашавши настој

лимо ти се да отидемо три ници народни и управи

дана хода у пустињу да тељи рекоше народу гово

принесемо жртву Господу | рећи : тако вели Фараон :

Богу својему, да не пошље ја вам не ћу давати пљеве.

на нас помор или мач. 11. Идите сами и купите

4. А цар Мисирски рече себи пљеву гдје нађете, а

им : Мојсије и Ароне , за од посла вам се не ће по

што одвлачите народ од пустити ништа.

рада његова ? Идите на 12. и paзиде се народ

свој посао. по свој земљи Мисирској

5. Још рече Фараон : да чупа стрњику мјесто

ето, народа је много у зе- пљеве .

2
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13. А настојници нава- | ше да је зло по њих што

љиваху говорећи : свршгуј- им се каза : да не буде

те послове своје колико опека мање на дан.

долази на дан , као кад је 20. И отишавши од Фа

било пљеве. раона сретоше Мојсија и

14. и управитељи си-| Арона, који изидоше пред

нова Израиљевијех , које њих.

поставите над њима на 21. Па им рекоше : Го

стојници Фараонови , допа- спод нека вас види и суди ,

даху боја , и говораше им што нас омразисте Фарао

се : за што ни јуче ни да- ну и слугама његовијем, и

нас не начиниcтe онолико дадосте им мач у руку да

опека колико вам је одре- нас побију.

ђено, као прије ?
22. и Мојсије се врати

15. и отидоше управи- ка Господу и рече : Госпо

тељи синова Израиљеви- де , за што си навукао то

јех , и повикаше к Фарао- зло на народ ? за што си

ну говорећи : за што чи- ме послао ?

ниш тако слугама својим ? 23. Јер од како изидох

16. Пљева се не даје пред Фараона и прогово

слугама твојим , па опет рих у твоје име, још горе

кажу нам: градите опеке. поступа с народом овијем,

И ево бију слуге твоје , а а ти не избави народа

крив је твој народ. својега.

17. А он рече : беспо

сличите ,
беспocличите

,
ГЛАВА 6 .

за то говорите : да идемо

да принесемо жртву Го- А Господ рече Мојсију :

споду. сад ћеш видјети шта ћу

18. Него идите, радите; учинити Фараону; јер под

пљева вам се не ће давати, руком крјепком пустиће

а опеке да дајете на број. их , и истјераће их из зе

19. и управитељи си- мље своје под руком крјеп

нова Израиљевијех видје- | ком.

2

и
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2. Још говори Бог Moj- вући се да ћу је дати Авра

сију и рече му : ја сам Го- му, Исаку и Јакову ; и даћу

спод. вам је у нашљедство , ја

3. и јавио сам се Авра- Господ.

му , Исаку и Јакову име 9. и Мојсије каза тако

ном Бог свемогући , а име- |синовима Израиљевијем ;

ном својим Господ не бих али не послушаше Мојсија

им познат. од слабости духа својега и

4. И учиних завјет свој од љутога ропства.

с њима да ћу им дати зе 10. и Господ рече Мој

мљу Хананску, земљу у сију говорећи :

којој биjaxy дошњаци , у 11. Иди, кажи Фараону

којој живљаху као странци. І цару Мисирском нека пу

5. И чух уздисање сино- сти синове Израиљеве из

ва Израиљевијех, које Ми- земље своје.

сирци држе у ропству, и
12. A Мојсије проговори

опоменух се завјета својега. пред Господом и рече : ето,

6. За то кажи синовима синови Израиљеви не по

Израиљевијем : ја сам Го- | слушаше ме, а како ће ме

спод , и извешћу вас испод послушати Фараон , кад сам

бремена Мисирских, и опро- необрезанијех усана ?

стићу вас ропства њихова , 13. Али Господ говори

и избавићу вас мишицом Мојсију и Арону, и запо

подигнутом и судовима ве- вједи им да иду к синовима

Израиљевијем ик Фарао

7. И узећу вас да ми бу- ну , да изведу синове Из

дете народ, и ја ћу вам раиљеве из земље Мисир

бити Бог , те ћете познати ске.

да сам ја Господ Бог ваш, 14. Ово су поглавице у

који вас изводим испод бре- | домовима отаца својих : си

мена Мисирских. нови Рувима првенца Из

8. Пак ћу вас одвести у раиљева : Енох и Фалос,

своју земљу , за коју по- Асрон и Хармија ; то су

дигох руку своју закли- | породице Рувимове.

2

2

ликим .
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15. Асинови Симеуно 23. A Аронсе ожени Je

ви : Јемуило и Јамин и лисаветом кћерју Амина

Аод и Ахин и Сар и Саул, давовом сестром Насоно

син неке Хананејке; то су вом ; и она му роди Надава

породице Симеунове. и Авијуда и Елеазара и

16. А ово су имена си- Итамара.

нова Левијевих по породи 24. Асинови Корејеви

цама њиховијем : Гирсон и бјеху : Асир и Елкана и

Кат и Мерарије ; а Левије Авијасар. То су породице

поживје сто тридесет и се- Корејеве .

дам година .

17. А ово су синови Гир- нов ожени се једном од

25. и Елеазар син Аро

сонови : Ловеније и Семеј кћери Футиловијех , и она

по породицама својим .
му роди Финеса. То су по

18. А синови Катови :

главице између отаца Ле

Амрам и Исар и Хеврон и
витских по својим породи

Озило ; а Кат поживје сто
цама .

тридесет и три године.
26. То је Арон и Moj

19. А синови Мерари- сије, којима рече Господ :

јеви : Молија и Мусија. То

су породице Левијеве по ве из земље Мисирске у

изведите синове Израиље

лозама својим.
четама њиховијем .

20. А Амрам се ожени

Јохаведом братучедом сво
27. То су који говорише

јом, и она му роди Арона

Фараону цару Мисирском

и Мојсија . А поживје A- да изведу синове Израи

љеве из Мисира ; то је Moj

мрам сто тридесет и седам

сије и то је Арон.
година.

21. А синови Исарови
28. И кад Господ гово

бјеху : Кореј и НаФек и раше Мојсију у земљи Ми

Зехрија . сирској,

22. А синови Озилови : 29. Рече Господ Мојсију

Мисаило и Елисафан и Се- говорећи : ја сам Господ ;

трија . кажи Фараону цару Ми
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сирском све што сам ти ка 6. и учини Мојсије и

зао. Арон , како им заповједи

30. и Мојсије рече пред Господ, тако учинише.

Господом : ево сам необре 7. А
A Мојсију бијаше

занијех усана, па како ће осамдесет година а Арону

ме послушати Фараон ? осамдесет и три године,

кад говораху с Фараоном.
ГЛАВА 7 .

8. И рече Господ Moj

и Господ рече Мојсију : сију и Арону говорећи :

ево , поставио сам те да си 9. Кад вам каже Фара

Бог Фараону ; а Арон брат | он и рече : учините како

твој биће пророк твој. чудо , онда реци Арону :

2. Говорићеш све што ти узми штап свој, и баци га

заповједим ; Арон пак брат пред Фараона ; те ће се

твој говориће Фараону да прометнути у змију.

пусти синове Израиљеве 10. И изађоше Мојсије и

из земље своје . Арон пред Фараона, и учи

3. А ја ћу учинити да нише како заповједи Го

отврдне срце Фараону, те спод ; и баци Арон штан

ћу умножити знаке своје и свој пред Фараона и пред

чудеса своја у земљи Ми- слуге његове, и прометну

сирској. се у змију.

4. И не ће вас ипак по 11. A Фараон дозвa мy

слушати Фараон ; а ја ћу дарце и врачаре ; те и вра

метнути руку своју на Ми- чари Мисирски учинише

сир, и извешћу војску сво- тако својим врачањем.

ју , народ свој, синове Из 12. И бацише сваки свој

раиљеве из земље Мисир- штап , • и прометнуше се

ске судовима великим. штапови у змије ; али штап

5. и познаһе Мисирци Аронов прождрије њихове

да сам ја Господ , кад диг- итапове .

нем руку своју на Мисир 13. И отврдну срце Фа

и изведем синове Израи- раоново, и не послуша их,

љеве између њих. као што бешеказао Господ.
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14. И рече Господ мој- ће крв по свој земљи Ми

сију : отежа срце Фараоно- ісирској, и по судима дрве

во; не ће да пусти народа. нијем и каменијем.

15. Иди у јутру к Фа 20. и учинише Мојсије

раону. Гле, он ће изаћи на и Арон како им заповједи

воду , па стани према њему Господ ; и подигав Арон

на обали , а штап који се штап свој удари по води

био прометнуо у змију узми која бјеше у ријеци пред

у руку. Фараоном и слугама њего

16. И реци му : Господ вијем. И сва вода што беше

Бог Јеврејски посла ме к у ријеци прометну се у крв.

теби да ти кажем : пусти 21. и помријеше рибе

народ мој да ми послужи што биjаху у ријеци , и

у пустињи. Али ти ето још усмрдје се ријека тако да

не послуша . не могаху Мисирци пити

17. За то Господ овако воде из ријеке , и беше крв

вели : овако ћеш познати по свој земљи Мисирској.

да сам ја Господ : ево, уда 22. Али и врачари Ми

рићу штапом што ми је у сирски учинише тако сво

руци по води што је у ри- |јим врачањем ; и срце Фа

јеци, и прометнуће се у крв. |раону отврдну, те их не

18. И рибе у ријеци по- | послуша, као што бешека

мријеће , и ријека ће се зао Господ.

усмрдјети , и Мисирци ће - 23. И окренув се Фара

се узмучити тражећи воде он отиде кући својој, и не

да пију из ријеке. мари ни за то .

19. и Господ рече Мој 24. А Мисирци сви ко

сију : реци Арону : узми паше око ријеке тражећи

штап свој , и пружи руку воде да пију; јер не мо

своју на воде Мисирске, гаху пити воде из ријеке.

на потоке, на ријеке и на 25. и наврши се седам

језера њихова и на сва збо- | дана како ријеку удари

ришта вода њиховијех ; и Господ.

прометнуће се у крв, и би

•
•
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2

јим врачањем , учинише те

ГЛАВА 8 . изађоше жабе на земљу

Мисирску.

и рече Господ Мојсију : 8. Афараон дозвa Moj

иди к Фараону, и реци му : | сија и Арона и рече : мо

овако вели Господ : пусти лите Господа да уклони

народ мој, да ми послужи. | жабе од мене и од народа

2. Ако ли не ћеш пу- мојега , пак ћу пустити на

стити , ево ћу морити сву род да принесу жртву Го

земљу твоју жабама. споду.

3. и ријека ће се напу 9. A Мојсије рече Фа

нити жаба , и оне ће изаћи раону : част да ти је нада

и скакати теби по кући и мном ! докле да му се мо

по клијети гдје спаваш и по лим за те и за слуге твоје

постељи твојој и по кућама и за народ твој да одбије

слуга твојих и народа тво- жабе од тебе и из кућа тво

јега и по пећима твојим и јих , и само у ријеци да

по наћвама твојим ; остану ?

4. И на тебе и на народ 10. А он рече : до сјутра.

твој и на све слуге твоје А Мојсије рече: биће како

скакаһе жабе.
си казао, да познаш да ни

5. и рече Господ мој- ко није као Господ Бог наші.

сију : кажи Арону : пружи 11. Отићи ће жабе од

руку своју са іштапом сво- тебе и из кућа твојих и од

јим на ријеке и на потоке |слуга твојих и од народа

и на језера, и учини нек | твојега ; само ће у ријеци

изађу жабе на земљу Ми- | остати.

сирску. 12. и отиде Мојсије и

6. и пружи Арон руку |Арон од Фараона ; и за

своју на воде Мисирске, и вали Мојсије ка Господу

изађоше жабе и покрише за жабе које бјеше пустио

земљу Мисирску. на Фараона.

7. Али и врачари Ми 13. А Господ учини по

сирски учинише тако сво- Іријечи Мојсијевој ; и поцр
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каше жабе , и опростише 20. А Господ рече Мој

их се куће и села и поља. |сију : устани рано и изађи

14. И на гомиле их гр- пред Фараона , ево , он ће

таху, да је смрдјела земља. | изаћи к води, па му реци :

15. А кад Фараон видје овако вели Господ : пусти

гдје одахну, отврдну му народ мој да ми послужи.

срце , и не послуша их,
21. Ако ли не пустиш

као што бјеше казао Го- | народа мојега, ево, пустићу

спод. на тебе и на слуге твоје и

16. А Господ рече Мој- на народ твој и на куће

сију : кажи Арону : пружи | твоје свакојаке бубине, и

Іштап свој, и удари по пра- напуниће се бубина куће

ху на земљи , нек се пре- Мисирске и земља на ко

твори у уши по свој земљи јој су.

Мисирској.
22. Али ћу у тај дан

17. и учинише тако : одвојити земљу Гесимску,

Арон пружи руку своју са | гдје живи мој народ, и он

Іштапом својим, и удари по дје не ће бити бубина , да

праху на земљи, и посташе познаш да сам ја Господ

уши по људима и по сто- на земљи .

ци , сав прах на земљи 23. И поставићу разлику

претвори се у уши по ци- | између народа својега и на

јелој земљи Мисирској. рода твојега . Сјутра ће би

18. А гледаше и вра- І ти знак тај.

чари Мисирски врачањем 24. И учини Господ та

својим да учине да постану | ко, и дођоше силне бубине

уши, али не могоше. И би- у кућу Фараонову и у куће

јаху уши по људима и по | слуга његовијех и у сву

стоци . земљу Мисирску, да се све

19. и рекоше врачари у земљи поквари од бу

Фараону: ово је прст Божји. | бина.

Али опет отврдну срце фа 25. И Фараон дозвa Moj

раону, те их не послуша, |сија и Арона, и рече им :

као што бјеше казао Господ. I идите , принесите жртву
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Богу својему овдје у зе- ријечи Мојсијевој, те оти

мљи .
доше бубине од Фараона

26. A Мојсије рече : не и од слуга његовијех и од

вања тако ; јер бисмо при- народа његова ; не оста ни

нијели на жртву Господу једна.

Богу својему што је нечи 32. Али опет отврдну

сто Мисирцима ; а кад би- срце Фараоново , и не пу

смо принијели на жртву сти народа.

што је нечисто Мисирцима

на очи њихове , не би ли ГЛАВА 9 .

нас побили камењем ?

27. Три дана хода треба | Тада рече Господ Мојсију :

да идемо у пустињу да при- иди к Фараону, и реци му :

несемо жртву Господу Богу |овако вели Господ Бог Je

својему, као што нам је врејски : пусти народ мој

казао .
да ми послужи ;

28. A Фараон рече : пу 2. Ако ли их не пустин

стићу вас да принесете жр- | него их још станепі задр

тву Господу Богу својему | жaвати,

у пустињи ; али да не идете 3. Ево, рука Господња

даље ; па се молите за ме. доћи ће на стоку твоју у

29. A Мојсије рече : ево пољу, на коње, на магарце,

ја идем од тебе, и молићу на камиле, на волове и на

се Господу да отиду бу- | овце, с помором врло ве

бине од Фараона и од слуга | ликим .

његовијех и од народа ње 4. А одвојиће Господ

гова сјутра ; али немој стоку Израиљску од стоке

опет да превариш, и да не Мисирске ; те од свега што

пусти народа да принесе је синова Израиљевијех не

жртву Господу. ће погинути ништа .

30. И отиде Мојсије од 5. И поставио је Господ

Фараона, и помоли се Го- рок рекавши : сјутра ће

споду. то учинити на земљи Го

31. и учини Господ по 1 спод.
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МЉИ.

6. и Господ учини то |отврдну срце Фараоново,

сјутрадан, и сва стока Ми- и не послуша их , као што

сирска угину ; а од стоке | бјеше казао Господ Moj

синова Израиљевијех не сију.

угину ни једно. 13. Послије рече Господ

7. и посла Фараон да Мојсију : устани рано и

виде , и гле , од стоке Из- изађи пред Фараона , и ре

раиљске не угину ни јед- ци му : овако вели Господ

но; ипак отврдну срце Фа- Бог Јеврејски : пусти на

раону, и не пусти народа.Прод мој да ми послужи.

8. Тада рече Господ 14. Јер ћу сада пустити

Мојсију и Арону : узмите сва зла своја на срце твоје

пепела из пећи пуне пре- и на слуге твоје и на на

гршти , и Мојсије нека га род твој, да знаш да нико

баци у небо пред Фарао- није као ја на цијелој зе

ном ;

9. и постаће прах по 15. Јер сада кад пру

свој земљи Мисирској , а жих руку своју , могах и

од њега ће постати красте | тебе и народ твој ударити

пуне гноја и на људима и помором, па те не би више

на стоци по својземљи Ми- |било на земљи ;

сирској.
16. Али те оставих да

10. И узеше пепела из покажем на теби силу своју ,

пећи , и стадоше пред Фа- и да се приповиједа име

раона , и баци га Мојсије у моје по свој земљи.

небо , и посташе красте 17. и ти се још поди

пуне гноја по људима и по жеш на мој народ , и не

стоци . ћеш да га пустиш ?

11. и врачари не мо 18. Ево, сјутра ћу у ово

гоше стајати пред Мојсијем | доба пустити град врло ве

од краста ; јер биjaxy кра- лик , какога није било у

сте и на врачарима и на | Мисиру од како је постао

свијем Мисирцима . па до сада .

12. и Господ учини те 19. За то сада пошљи,

2

2

2
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2

п

те скупи стоку своју и што земљи Мисирској што год

год имаш у пољу , јер ће бјеше у пољу од човјека

пасти град на све људе и до живинчета ; и све биље

на стоку што се затече у у пољу потр град , и сва

пољу и не буде скупљено дрвета у пољу поломи.

у кућу, и изгинуће. 26. Само у земљи Гесем

20. Који се год између ској , гдје бијаху синови

слуга Фараоновијех побоја Израиљеви, не бјеше града.

ријечи Господње, он брже 27.Тада посла Фараон, те

скупи слуге своје и стоку дозва Мојсија и Арона, и ре

своју у кућу ; че им : сада згријеших; Го

21. А који не мараше спод је праведан, а ја и мој

за ријеч Господњу, он оста- народ јесмо безбожници.

ви слуге своје и стоку своју 28. Молите се Господу,

у пољу. јер је доста , нека престану

22. и Господ рече Мој- громови Божји и град , па

сију : пружи руку своју к ћу вас пустити, и више вас

небу, нека удари град по не ће нико устављати.

свој земљи Мисирској, на 29. A Мојсије му рече :

људе и на стоку и на све кад изађем иза града , ра

биље по пољу у земљи Ми- ширићу руке своје ка Го

сирској. споду, а громови ће пре

23. и Мојсије пружи стати града не ће више

штап свој к небу , и Господ бити , да знаш да је Господ

пусти громове и град, да ња земља.

огањ скакаше на земљу. И 30. А ти и слуге твоје

тако Господ учини, те паде знам да се још не ћете бо

град на земљу Мисирску. јати Господа Бога.

24. Абјеше град и огањ 31. И пропаде лан и је

смијешан с градом силан чам , јер јечам бјеше кла

веома, какога не беше у сао,алан се главичио.

свој земљи Мисирској од 32. А пшеница и круп

како је људи у њој. ник не пропаде, јер бјеше

25. И поби град по свој| позно жито.

2

9
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33. и Мојсије отишав зиш преда мном ? Пусти

од Фараона иза града ра- народ мој да ми послужи.

Ішири руке своје ка Госпо 4. Јер ако не ћеш пу

ду, и престаше громови и стити народа мојега ,
ево

град, и дажд не падаше на сјутра ћу нанијети скакав

земљу . це на земљу твоју ;

34. Али Фараон видјев 5. И покриће свуземљу,

гдје преста дажд и град и да се не ће видјети земље,

громови , стаде опет грије- и појешће остатак што се

шити , и срце му отврдну и сачувао, који вам је остао

њему и слугама његовијем, иза града, и појешће сва др

35. Отврдну срце Фарао- вета што вам расту у пољу.

ну, те не пусти синова Из 6. и напуниће их се

раиљевијех, као што беше куће твоје и куће свијех

казао Господ преко Мојсија . слуга твојих и куће свијех

Мисираца, што нијесу ви
ГЛАВА 10.

дјели оци твоји ни оци ота

A Господ рече Мојсију : да твојих , од како су по

иди к Фараону , јер сам ја стали на земљи до данас.

учинио да отврдне срце и окренув се отиде од Фа

његово и срце слуга њего- | раона .

вијех, да учиним ове знаке 7. Аслуге рекоше фа

своје међу њима, раону : докле ће нас тај

2. и да приповиједаш мучити ? Пусти их нека по

синовима својим и унуцима |служе Господу Богу сво

својим шта учиних у Ми- |јему. Зар још не видиш гдје

сиру и какве знаке своје пропаде Мисир ?

показах на њима, да бисте 8. и дозваше опет Moj

знали да сам ја Господ. сија и Арона пред Фараона,

и отиде Мојсије и и рече им : идите , послу

Арон к Фараону, и рекоше жите Господу Богу својему.

му : овако вели Господ Бог А који су што ће ићи ?

Јеврејски : докле ћеш се 9. A Мојсије рече : с дје

противити да се не пони-| цом својом и са старцима

п

•
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својим ићи ћемо, са сино- | веома , каких прије нигда

вима својим и са кћерима није било нити ће кад бити

својим , са стоком својом онаких.

ситном и крупном ићи ће 15. и покрише сву зе

мо, јер имамо празник Го- мљу, да се земља не вића

сподњи . ще, и поједоше сву траву

10. А он им рече : тако на земљи и сав род на др

био Господ с вама, како ћу ветима, што оста иза града ,

вас ја пустити с дјецом ва- и не оста ништа зелено од

шом. Видите да зло ми- | дрвета и од биља пољскога

слите. у свој земљи Мисирској.

11. Не ће бити тако ; 16. Тада Фараон брже

него ви људи идите и по- дозва Мојсија и Арона, и

служите Господу , јер то рече : згријеших Господу

иштете. И отјера их од себе Богу вашему и вама.

Фараон. 17. Али ми још сада само

12. Тада рече Господ опрости гријех мој, и мо

Мојсију : пружи руку своју лите се Господу Богу сво

на земљу Мисирску, да до- | јему да уклони од мене

фу скакавци на земљу Ми- само ову смрт.

сирску и поједу све биље 18. И отиде Мојсије од

по земљи , што год оста иза Фараона, и помоли се Го

града . споду.

13. и пружи Мојсије 19. и окрену Господ

штап свој на земљу Ми- вјетар од запада врло јак,

сирску , и Господ наведе који узе скакавце и баци

устоку на земљу, те дува их у црвено море , и не

цијели дан и цијелу ноћ ; оста ниједан скакавац у

а кад свану, устока донесе цијелој земљи Мисирској.

скакавце. 20. Али Господ учини те

14. и дођоше скакавци отврдну срце Фараону, и не

на сву земљу Мисирску, пусти синова Израиљевих.

и попадаше по свијем кра 21. И рече Господ мој

јевима Мисирским силни | сију : пружи руку своју к

2

2

9 *
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па

небу , и биће тама по зе- те отврдну срце Фараону

мљи Мисирској така да ће и не хтје их пустити.

је пипати . 28. И рече му Фараон :

22. и Мојсије пружи ру- иди од мене, и чувај се да

ку своју к небу, и поста гу- ми више не дођеш на очи,

ста тама по свој земљи Ми- јер ако ми дођеш на очи,

сирској за три дана. погинућеш.

29, А Мојсије рече : пра
23. Не вићаху један дру

во си казао ; не ћу ти више
тога , и нико се не маче с

мјеста гдје бјеше за три
доћи на очи.

дана ; али се код свијех
ГЛАВА 11 .

синова Израиљевих видје

ло по становима њиховијем. А Господ рече Мојсију :

24. Тада Фараон дозва још у једно зло пустити

Мојсија , и рече : идите , на Фараона и на Мисир,

послужите Господу ; само
ће вас онда пустити ;

стока ваша ситна и крупна пустиће са свијем, и још

нека остане, а дјеца ваша | ће вас тјерати .

нека иду с вама .
2. А сада кажи народу

25. A Мојсије рече : нека сваки човјек иште у

треба да нам даш и што сусједа својега и свака жена

ћемо принијети и сажећи
у сусједе своје накита сре

на жртву Господу Богу сво- |брнијех и накитазлатнијех.

јему ; 3. и Господ учини , те

26. За то и стока наша народ нађе љубав у Ми

нек иде с нама, да не оста- | сираца ; и сам Мојсије бје

не ни папка , јер између ње ше врло велик човјек у зе

треба да узмемо чим ћемо мљи Мисирској код слуга

послужити Господу Богу Фараоновијех и код на

својему, а не знамо којим рода.

ћемо послужити Господу 4. И рече Мојсије : овако

докле не дођемо онамо. вели Господ : око по ноћи

27. Али Господ учини і проћи ћу кроз Мисир,

п
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земље

по

5. и помријеће сви пр- раону, и не пусти синова

венци у земљи Мисирској, Израиљевијех из

од првенца Фараонова ,који своје.

шћаше сједјети на прије

столу његову, до првенца
ГЛАВА 12 .

слушкиње за жрвњем , и од

стоке што је год првенац. и рече Господ Мојсију и

6. и биће вика велика Арону у земљи Мисирској

по свој земљи Мисирској, говорећи:

какве још није било нити 2. Овај мјесец да вам је

ће је кад бити. почетак мјесецима, да вам

7. А код синова Израи- је први мјесец у години.

љевијех нигдје не ће ни 3. Кажите свему збору

пас језиком својим маћи Израиљеву и реците : де

ни међу људима ни међу сетога дана овога мјесеца

стоком , да знате да је Го- | сваки нека узме јагње или

спод учинио разлику изме- јаре, по породицама ,

ђу Израиљаца и Мисираца. једно на дом ;

8. и доћи ће све те слуге 4. Ако ли је дом мали

твоје к мени , и поклониће за јагње или јаре, нека

ми се говорећи : иди , и ти узме к себи сусједа , који

и сав народ који је пристао му је најближи , соно

за тобом. И онда ћу изаћи. лико душа колико треба

И отиде Мојсије од Фарао- да могу појести јагње или

на свеликим гњевом. jape.

9. А Господ рече Мој 5. А јагње или јаре да

сију : не ће вас послушати вам буде здраво, мушко,

Фараон , да бих умножио од године ; између оваца

чудеса своја у земљи Ми- или између коза узмите.

сирској. 6. И чувајте га до четр

10. и Мојсије и Арон наестога дана овога мјесе

учинише сва ова чудеса ца, а тада сав колики збор

пред Фараоном , а Господ Израиљев нека та закоље

учини те отврдну срце Фа- у вече.

п

п
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7. И нека узму крви од нем убијати по земљи Ми

њега и покропе оба до-| сирској.

вратка и горњи праг на 14. и тај ће вам дан

кућама у којима ће га јести. |бити за спомен , и празно

8. И нека једу месо исте ваћете га Господу од ко

ноћи , на ватри печено, љена до кољена ; празнујте

с хљебом пријеснијем и са га законом вјечним.

зељем горким нека једу.
15. Седам дана једите

Хљебове пријесне, и првога

9. Немојте јести сирово

дана уклоните квасац из
ни у води куxано, него на

кућа својих ; јер ко би год
ватри печено, с главом и

с ногама и с дробом.

јео што с квасцем од пр

вога дана до седмога , ис

10. и ништа немојте тријевиће се она душа из

оставити до јутра ; ако ли
Израиља.

би што остало до јутра,
16. Први дан биће свети

спалите на ватри.

сабор, тако и седми дан

11. А овако једнте : опа- имаћете свети сабор ; ни

сани , обућа да вам је на какав посао да се не ради

ногу штап у руци , и је- у те дане, осим што треба

дите хитно,јер је пролазак за јело свакој души, то ћете

Господњи. само готовити .

12. Јер ћу проћи по зе 17. И држите дан пријес

мљи Мисирској ту ноћ , и нијеx xљебова, јер у тај дан

побићу све првенце у зе- изведох војске ваше из зе

ми Мисирској од човјека мље Мисирске ; држите тај

до живинчета , и судићу дан од кољена до кољена

свијем боговима Мисир- законом вјечним.

ским , ја Господ.
18. Првога мјесеца че

13. А крв она биће вам трнаести дан у вече поч

знак на кућама , у којима ните јести пријесне хље

ћете бити; и кад видим крв, бове па до двадесет првога

проћи ћу вас, те не ће бити дана истога мјесеца у вече.

међу вама помора, кад ста 19. За седам дана да се
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не нађе квасца у кућама 25. и кад дођете у зе

вашим ; јер ко би год јео мљу коју ће вам дати Го

што с квасцем, истријебиће спод, као што је казао, др

се она душа из збора Из- | жите ову службу.

раиљева ,
био дошљак или 26. И кад вам реку си

рођен у земљи. нови ваши : каква вам је то

20. Ништа с квасцем не- служба ?

мојте јести , него једите 27. Реците : ово је жртва

Хљеб пријесан по свијем за пролазак Господњи , кад

становима својим. прође куће синова Израи

21. И сазва Мојсије све љевих у Мисиру убијајући

старјешине Израиљске , и Мисирце , а домове наше

рече им : изберите и уз- | сачува . Тада народ сави

мите себи јагње или јаре главу и поклони се.

по породицама својим, и 28. и отидоше и учи

закоњите пасху. нише синови Израиљеви ,

22. И узмите киту исопа како заповједи Господ пре

и замочите је у крв, која ко Мојсија и Арона , тако

ће бити у здјели , и покро- учинише.

пите горњи праг и оба до 29. Аоко по ноћи поби

вратка крвљу , која ће бити Господ све првенце у зе

у здјели , и ни један од мљи Мисирској од првенца

вас да не излази на врата Фараонова који шћаше сје

кућна до јутра. дјети на пријестолу његову

23. Јер ће заћи Господ до првенца сужња у там

да бије Мисир, па кад види ници , и што год бјеше пр

крв на горњем прагу и на венац од стоке.

оба довратка, проћи ће Го 30. Тада уста Фараон

спод мимо она врата , и не оне ноћи , он и све слуге

ће дати крвнику да уђе у његове и сви Мисирци , и

куће ваше да убија. би вика велика у Мисиру,

24. и држите ово као јер не бјеше куће у којој

закон теби и синовима тво- не би мртваца.

јим до вијека. 31. и дозва Мојсија и
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Арона по ноћи , и рече : | отиде с њима, и стоке ситне

устајте , идите из народа и крупне врло много.

мојега и ви и синови Из 39. и од тијеста које

раиљеви, и отидите, послу- изнесоше из Мисира испе

жите Господу, као што го- коше погаче пријесне , јер

вористе . не бјеше ускисло кад их

32. Узмите и овце своје потјераше Мисирци , те не

и говеда своја, као што го- | могоше оклијевати , нити

вористе, и идите, па и мене | спремише себи брашње

благословите . нице.

33. и Мисирци нава 40. Абавише се синови

љиваху на народ да брже Израиљеви у Мисиру че

иду из земље, јер говора- тири стотине и тридесет

ху : изгибосмо сви . година.

34. И народ узе тијесто 41. и кад се наврши

своје још неускисло , умо- четири стотине и тридесет

тавши га у хаљине своје, година , у исти дан изађоше

на рамена своја . све војске Господње из зе

35. и учинише синови мље Мисирске.

Израиљеви по заповијести 42. Та се ноћ светкује

Мојсијевој , и заискаше у Господу, у коју их изведе

Мисираца накита сребрни- из Мисира ; то је ноћ Го

јех и накита златнијех и сподња , коју треба да свет

хаљина.
кују синови Израиљеви од

36. и Господ учини, те кољена на кољено.

народ нађе љубав у Миси 43. И рече Господ Moj

раца , те им дадоше ; тако сију и Арону : ово нека

оплијенише Мисирце. буде закон за пасху : није

37. и отидоше синови дан туђин да је не једе ;

Израиљеви из Рамесе у Со 44. A сваки слуга ваш

хот , око шест стотина ти- купљен за новце , кад га

сућа цјешака , самијех љу- | обрежете , онда нека је једе.

ди, осим дјеце.
45. Допљак или најам

38. И других људи много | ник да је не једе.

2
2
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нека чини тако .

2

46. У истој кући да се з. и Мојсије рече на:

једе, да не изнесете меса роду : памтите овај дан , у

од ње из куће, и кости да који изидocтe из Мисира, из

јој не преломите. дома ропскога , јер вас ру

47. Сав збор Израиљев ком крјепком изведе Го

сцод оданде ; нека се да

48. Ако би код тебе сје- кле не једе ништа с квас

дио туђин и хтио би свет- цем.

ковати пасху Господњу, 4. Данас излазите, мје

нека мусе обреже све муш- сеца Авива ;

киње , па онда нека при 5. Па кад те Господ уве

ступи да је светкује, и нека де у земљу Хананејску и

буде као рођен у земљи ; а Хетејску и Аморејску и Je

нико необрезан да је неједе. вејску и Јевусејску, за коју

49. Закон један да је и се заклео оцима твојим да

рођеноме у земљи и дошља- ће ти је дати, земљу у ко

ку који сједи међу вама. јој тече млијеко и мед, тада

50. и учинине сви си- да служиш службу ову

нови Израиљеви како за- |овога мјесеца.

повједи Господ Мојсију и 6. Седам дана једи xље

Арону, тако учинише. бове пријесне, а седми дан

51. И тај дан изведе Го- нека је празник Господњи.

спод синове Израиљеве из 7. Хљебови пријесни да

земље Мисирске учетама | се једу седам дана, и да

њиховијем. се не види у тебе ништа с

квасцем, нити да се види у
ГЛАВА 13.

тебе квасац у цијелом крају

и
рече Господ Мојсију го- | твом.

ворећи : 8. И казаћени сину сво

2. Посвети ми свакога јему у тај дан говорећи :

првенца, што год отворама- | ово је за оно што ми је учи

терицу у синова Израиље- нио Господ кад сам изла

вијех , и од људи и од сто- |зио из Мисира .

ке ; јер је моје. 9. и нека ти буде као
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знак на руци твојој и као | cтити, поби Господ све пр

спомен пред очима твоји- венце у земљи Мисирској

ма , да ти закон Господњи од првенца човјечијега до

буде у устима ; јер те је првенца од стоке ; за то

руком крепком извео Го- приносим Господу све мунІ

спод из Мисира . ко што отвора материцу, а

10. За то врши закон |свакога првенца синова сво

овај на вријеме, од године| jих откупљујем.

до године.
16. И то нека ти је као

11. И кад те уведе Го- знак на руци и као почео

спод у земљу Хананејску, ник међу очима твојима,

као што се заклео теби и
да нас је руком крјепком

твојим оцима, и даде ти је,
извео Господ из Мисира.

17. А кад Фараон пусти

12. Одвајаћеш Господу
народ , не одведе их Бог

што год отвора материцу,
путем к земљи Филистим -

и од стоке твоје што год ској, ако и бјеше краћи , јер

отвора материцу, што је Бог рече : да се не покаје

мушко, да буде Господу.
народ кад види рат , и не

13. А свако магаре пр- врати се у Мисир.

венче откупи јагњетом или 18. Него Бог заведе на

јаретом ; ако ли га не би род путем преко пустиње

откупио, сломи му врат. на црвеном мору. А вој

Али свакога првенца чо- ничким редом изидоше си

вјечијега између синова нови Израиљеви из земље

својих откупи. Мисирске.

14. А кад те запита син 19. и Мојсије узе кости

твоју напредак говорећи : Јосифове са собом ; јер бје

шта је то ? реци му : руком ше заклео синове Израи

крјепком изведе нас Господ љеве рекавши : заиста ће

из Мисира, из дома роп- вас походити Бог, а тада

изнесите кости моје одавде

15. Јер кад отврдну Фа- са собом.

раон , те нас не хтје пу 20. Тако отишавши из

скога .
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тако .

Сохота стадоше у око у ја Господ. и учинише

Етаму, накрај пустиње .

21. AГоспод иђаше пред 5. А кад би јављено цару

њима дању у ступу од Мисирском да је побјегао

облака водећи их путем, народ , промијени се срце

а ноћу у ступу од огња сви- Фараоново и слуга њего

јетлећи им, да би путовали вијех према народу, те ре

и дању и ноћу. коше: шта учинисмо , те пу

22. и не уклањаше ис- | стисмо Израиља да нам не

пред народа ступа од обла- служи ?

ка дању ни ступа од огња 6. и упреже у кола сво

ноћу. ја , и узе народ свој са со

бом ,

7. и узе шест стотинаГЛАВА 14 .

кола изабраних и што још

И рече Господ Мојсију го- бјеше кола Мисирских и

ворећи : над свјема војводе.

2. Кажи синовима Из 8. и Господ учини , те

раиљевим нека савију и отврдну срце Фараону цару

стану у дкд пред Пи-Аирот Мисирском , и пође у по

између Мигдола и мора тјеру за синовима Израи

према Вел- Сефону ; према љевијем , кад синови из

њему нека стану у око по- раиљеви отидоше под ру

крај мора . ком високом .

3. Јер ће Фараон рећи 9. и тјеравши их Ми

за синове Израиљеве : за- сирци стигоше их, сва кола

шли су у земљи, затворила Фараонова, коњици његови

их је пустиња . и војска његова, кад бјеху

4. И учинићу да отврдне у околу на мору код Пи

срце Фараону, те ће поћи Аирота према Вел- Сефону.

у потјеру за вама, и ја ћу 10. и кад се приближи

се прославити на њему и Фараон , подигоше синови

на свој војсци његовој, и Израиљеви очи своје, а то

Мисирци ће знати да сам | Мисирци иду за њима , и

2

2
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уплашише се врло, и пови 17. И гле, ја ћу учинити

каше синови Израиљеви ка да отврдне срце Мисирци

Господу, ма, те ће поћи за њима ; и

11. и рекоше Мојсију : прославићу се на Фараону

зар, не бјеше гробова у Ми- и на свој војсци његовој,

сиру, него нас доведе дa нa кoлима његовијем и на

изгинемо у пустињи ? Шта коњицима његовијем.

учини , те нас изведе из 18. и Мисирци ће по

Мисира ? знаги да сам ја Господ, кад

12. Нијесмо ли ти го- | се прославим на Фараону,

ворили у Мисиру и рекли : | на колима његовијем и на

прођи нас се, нека служимо коњицима његовијем.

Мисирцима ? јер би нам 19. и подиже се анђео

боље било служити Мисир- Господњи, који иђаше пред

цима него изгинути у пу- војском Израиљском, и оти

стињи . де им за леђа ; и подиже

13. A Мојсије рече на- |се ступ од облака испред

роду : не бојте се, станите њих , и стаде им за леђа,

па гледајте , како ће вас 20. И дошав међу војску

Господ избавити данас; јер Мисирску и војску Изра

Мисирце које сте видјели иљску бјеше онијем облак

данас , не ћете их нигда мрачан а овијем свијетља

више видјети до вијека. ше по ноћи , те не присту

14. Господ ће се бити за пише једни другима цијелу

вас , а ви ћете ћутјети . ноћ.

15. А Господ рече Мој 21. и пружи Мојсије

сију : што вичеш кмени ? руку своју на море, а Го

кажи синовима Израиље- |спод узби море вјетром исто

вијем нека иду. чним, који јако дуваше ци

16. А ти дигни штап јелу ноћ , и осуши море, и

свој и пружи руку своју на вода се раступи.

море , и расцијепи га , па 22. и пођоше синови

нека иду синови Израиљеви | Израиљеви посред мора су

посред мора сухим. хим, и вода им стајаше као

2



ДРУГА КЊИГА МОЈСИЈЕВА. гл. 14. 15. 141

2

зид с десне стране и с ли- за њима у море, и не оста

јеве стране. од њих ни један.

23. И Мисирци тјерајући 29. А синови Израиљеви

их пођоше за њима посред иђаху посред мора сухим ;

мора, сви коњи Фараонови, и стајаше им вода као зид

кола и коњици његови. с десне стране и слијеве

24. А у стражу јутрењу стране.

погледа Господ на војску
30. И избави Господ Из

Мисирску из ступа од огња раиља у онај дан из руку

и облака , и смете војску Мисирских ; и видје Изра

Мисирску. иљ мртве Мисирце на бри

25. и позбаца точкове
јегу морском.

31. И видје Израиљсилу
колима њиховијем , те их

једва вуцијаху. Тада ре- велику, коју показа Господ

коше Мисирци : бјежимо
на Мисирцима, и народ се

побоја Господа, и вјерова

од Израиља , јер се Господ

бије за њих с Мисирцима. Господу и Мојсију слузи

његову.

26. А Господ рече Мој

сију : пружи руку своју на
ГЛАВА 15.

море, нека се врати вода

на Мисирце, на кола њи- Taдa зaпјева Мојсије и си

хова и на коњике њихове. | нови Израиљеви ову пје

27. и Мојсије пружи ру- | см у Господу , и рекое

ку своју на море, и дође овако : Пјеваћу Господу,

опет море на силу своју јер се славно прослави ;

пред зору , а Мисирци на- коња и коњика вржеуморе.

гоше бјежати према мору ; 2. Сила је моја и пјесма

и Господ баци Мисирце моја Господ , који ме изба

усред мора. ви ; он је Бог мој , и сла

28. И вративши се вода вићу га ; Бог оца мојега , и

потопи кола и коњике са узвишиваћу га .

свом војском Фараоновом, 3. Господ је велик рат

што их год бјеше пошло I ник ; име му је Господ.

п

2

п
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4. Кола Фараонова и страшан у хвали, и да чини

војску његову врже у море; чудеса ?

избране војводе његове уто 12. Ти пружи десницу

пише се у црвеном мору. своју , и прождрије их зе

5. Бездaни их покрише ;
мља .

падоше у дубину као камен. 13. Водиш милошћу сво

6. Десница твоја , Го- јом народ, који си искупио,

водиш крјепошћу својом
споде, прослави се у сили;

десница твоја , Господе, са- у стан светости своје.

14. Чуће народи , и за
тр непријатеља .

дрхтаће ; мука ће спопасти
7. И мноштвом величан

оне који живе у земљи Фи

ства својега оборио си оне
листимској.

који усташе на те ; пустио
15. Тада ће се препасти

си гњев свој, и прождрије
старјешине Едомске, јуна

их као сламу.

ке Моавске спопашће др

8. Од даха ноздара тво- хат , уплашиће се сви који

јих сабра се вода ; стаде у живе у Хананској.

гомилу вода која тече ; 16. Спопашће их страх

стинуше се вали усред и трепет ; од величине руке

мора .
твоје замукнуће као ка

9. Непријатељ рече : тје- мен, докле не прође народ

раћу, стигнућу , дијелићу твој, Господе , докле не

плијен ; наситиће их се прође народ , који си за

душа моја , извући ћу мач добио.

свој, истријебиће их рука 17. Одвешћеш их и по

моја . садићеш их на гори на

10. Ти дуну вјетром сво- шљедства својега, на мје

јим , и море их покри, и сту, које си себи за стан

утонуше као олово у дубо- спремио , Господе , у еве

кој води . тињи , Господе , коју су

11. Ко је као ти међу твоје руке утврдиле.

силнима , Господе ? Ко је 18. Господ ће царовати

као ти славан у светости , до вијека.

2
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19. Јер уђоше коњи Фа- Ондје му даде уредбу и

раонови с колима његови- закон, и ондје га окуша.

јем ис коњицима његови 26. и рече : ако добро

јем у море, и Господ по- узаслушаш глас Господа

врати на њих воду морску ; Бога својега , и ушчининг

а синови Израиљеви при- што је право у очима ње

јеђоше сухим посред мора. | говијем, и ако пригнеш ухо

20. и Марија пророчица к заповијестима његовијем,

сестра Аронова узе бубањ и ушчуваш све уредбе

у руку своју ; а за њом изи- његове , ниједне болести

доше све жене с бубњима коју сам пустио на Мисир

и свиралама. не ћу пустити на тебе ; јер

21. и отпијеваше им сам ја Господ , љекар твој.

Марија : пјевајте Господу, 27. и дођоше у Елим,

јер се славно прослави; ко- гдје бијаше дванаест, из

ња и коњика врже у море. вора и седамдесет палама ;

22. По том крену Мој- и ондје стадоше у око код

сије синове Израиљеве од воде.

мора црвенога , и пођоше у

пустињу Сур ; и три дана ГЛАВА 16 .

ипавши по пустињи не на

ђоше воде. Од Елима се подигоше , и

23. Одандe дођоше у сав збор синова Израиље

Меру, али не могоше пити вих дође у пустињу Син,

воде у Мери , јер бјеше која је између Елима и Си

горка ; отуда се прозва мје- наја , петнаестога дана дру

сто Мера. гога мјесеца по што изидо

24. Тада стаде народ | ше из земље Мисирске.

викати на Мојсија говоре 2. истаде викати сав

ћи : шта ћемо пити ? збор синова Израиљевих

25. и Мојсије завали ка на Мојсија и на Арона у

Господу, а Господ му по- пустињи ,

каза дрво, те га метну у 3. И рекоше им синови

воду, и вода поста слатка. | Израиљеви : камо да смо
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п

He he .

помрли од руке Господње којом викасте на њ. Јер

у земљи Мисирској, кад шта смо ми ? Није на нас

сјећасмо код лонаца с ме- ваша вика него на Господа.

сом и јеђacмo xљеба изо 9. и рече Мојсије Аро

била ! јер нас изведосте у ну : кажи свему збору си

ову пустињу да поморите нова Израиљевих : присту

сав овај збор глађу. пите пред Господа , јер је

4. А Господ рече Мој- I чуо вику вашу.

сију : ево учинићу да вам 10. и кад рече Арон

дaжди из неба xљеб, ана- | свему збору синова Израи

род нека излази и купи | љевих, погледаше упусти

сваки дан колико треба на њу, и гле, слава Господња

дан, да га окушам хоће ли показа се у облаку.

ходити по моме закону или 11. и Господ рече Мој

сију говорећи :

5. А шестога дана нека 12. Чуо сам вику синова

зготове што донесу, а нека | Израиљевих. Кажи им и

буде двојином онолико ко- | реци : довече ћете јести

лико накупе сваки дан . меса а сјутра ћете се наси

6. и рече Мојсије и А - тити хљеба , и познаћете

рон свијем синовима Израи- да сам ја Господ Бог ваш.

љевијем : довече ћете по 13. и у вече долетјеше

знати да вас је Господ из- | препелице и прекрилише

вео из земље Мисирске ; дко, а у јутру паде роса око

7. И сјутра ћете видјети | окола ;

славу Господњу ; јер је чуо 14. А кад се диже ро

вику вагу на Господа. Јер | ca , а то по пустињи нешто

шта смо ми да вичете на ситно округло , ситно као

нас ?

8. И рече Мојсије: до 15. икад видјеше си

вече ће вам дати Господ нови Израиљеви , говораху

меса да jедете а у јутру један другому: шта је ово ?

хљеба да се наситите; јер | Јер не знадијаху шта бје

је чуо Господ вику вашу,Іше. А Мојсије им рече : то

слана по земљи .
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је хљеб, то вам даде Го- по два гомора на свакога ;

спод да једете. и дођоше све старјешине

16. То је за што запо- | од збора , и јавише Moj

вједи Господ : купите та сију .

сваки дан колико коме 23. А он им рече : ово

треба за јело, по гомор на каза Господ : сјутра је су

главу , по броју душа ва- бота , одмор свет Господу ;

ших, сваки нека узме за што ћете пећи , пeците , и

оне који су му у шатору. што ћете кухати , кухајте

17. и учинише тако си- данас; а што претече, оста

нови Израиљеви ; наку- вите и чувајте за сјутра.

пише који више који мање. 24. И оставише за сјутра,

18. Па мјерише на го- као што заповједи Мојсије,

мор, и не дође више оном и не усмрдје се нити бјеше

који накупи много нити црва у њему.

мање оном који накупи 25. И рече Мојсије : је

мало , него сваки накупи дите то данас, јер је данас

колико му је требало да субота Господња , данас не

једе.
ћете наћи у пољу.

19. И рече им Мојсије : 26. Шест ћете дана ку

нико да не оставља од тога пити , а седми је дан су

за сјутра. бота , тада га не ће бити.

20. Али не послушане 27. И у седми дан изи

Мојсија , него неки оста- доше неки од народа да

више од тога за сјутра , те купе, али не нађоше.

се упрва и усмрдје. И раа- 28. А Господ рече Мој

срди се Мојсије на њих. сију : докле ћете се проти

21. Тако га купљаху сва- вити заповијестима мојим и

ко јутро, сваки колико му законима мојим ?

требаше за јело ; а кад сун 29. Видите, Господ вам

це огријеваше, тада се рас- је дао суботу, за то вам даје

тапаше. шестога дана хљеба на два

22. А у шести дан на- дана. Стојте сваки на свом

купише хеба двојином, мјесту, и нека не одлази

2

10
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нико са својега мјеста у

седми дан. ГЛАВА 17.

30. и почину народ у

седми дан. и подиже се из пустиње

31. И дом Израиљев про- | Сина сав збор синова Из

зва тај xљеб мана ; а би-| раиљевих путем својим по

јаше као сјеме коријандро- заповијести Господњој , и

во, бијела, и на језику као стадоше у дко у Рафиди

медени колачи. ну ; а ондје не беше воде

32. И рече Мојсије : ово | да народ пије .

је заповједио Господ : на 2. И народ се свађаше с

пуни гомор тога , нека се Мојсијем говорећи : дајнам

чува од кољена до кољена | воде да пијемо. А он им

вашега, да виде xљеб, ко- | рече : Ішта се свађате са

јим сам вас хранио у пу- мном ? ІІто кушате Го

стињи кад вас изведох из спода ?

земље Мисирске. 3. Али народ бјеше он

33. И рече Мојсије Аро- | дје жедан воде, те викаше

ну : узми крчаг и наспи народ на Мојсија , и гово

пун гомор мане , и метни ране : за ІІто си нас извео

пред Господа да се чува од из Мисира , да нас и си

кољена до кољена вашега. нове наше и стоку нашу

34. и остави га Арон поморин жеђу ?

пред свједочанством да се 4. A Мојсије завали ка

чува , као што заповједи | Господу говорећи : шта ћу

Господ Мојсију. чинити с овијем народом ?

35. А синови Израиљеви Још мало , па ће ме засути

једоше ману четрдесет го- | камењем.

дина док не дођоше у земљу 5. А Господ рече Мој

у којој ће живјети ; једоше ісију : проћи пред народ,

ману док не дођоше на ме- и узми са собом старјешине

фу земље Хананске. Израиљске , и штап свој

36. А гомор је десетина којим си ударио воду узми

ефе .
у руку своју , и иди.

:

2
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6. А ја ћу стајати пред те сједе ; а Арон и Ор др

тобом ондје на стијени на жаху му руке један с једне

Хориву ; а ти удари у сти- стране а други с друге , и

јену, и потећи ће из ње не клонуше му руке до за

вода да пије народ. И учи- хода сунчанога .

ни Мојсије тако пред ста 13. и разби Исус Ама

рјешинама Израиљским. лика и народ његов оштри

7. А мјесто оно прозва јем мачем.

Маса и Мерива за то што 14. По том рече Господ

се свађаше синови Израи- Мојсију : запиши то за спо

љеви и што кушаше Го- мен у књигу, и кажи Ису

спода говорећи : је ли Го- су нека памти да ћу са сви

спод међу нама или није ? |јем истријебити спомен А

8. Али дође Амалик да маликов испод неба.

се биjе с Израиљем у РаФи 15. Тада начини Мојсије

дину. олтар, и назва га : Господ

9. A Мојсије рече Ису- застава моја .

су : избери нам људе , те 16. И рече : што се рука

изађи и биј се с Амали- бјеше подигла на пријесто

ком ; а ја ћу сјутра стати Господњи, Господ ће рато

на врх брда са штапом Бо- вати на Амалика од кољена

жјим у руци . До кољена.

10. И учини Исус како му
ГЛАВА 18.

рече Мојсије, и поби се сA

маликом ; а Мојсије и Арон АЈотор свештеник Мади

и Ор изађоше на врх брда. | јамски, таст Мојсијев, чу

11. И докле Мојсије др- |све што учини Господ Moj

жаше у вис руке своје , над- сију и Израиљу народу ево

бијаху Израиљци, а како јему , како изведе Господ

би спустио руке, одмах над- Израиља из Мисира ;

бијаху Амаличани. 2. И узе Јотор таст Moj

12. Али руке Мојсију сијев СеФору жену Мојси

отежаше , за то узеше ка- јеву, коју бјеше послао на

мен и подметнуше пода њ , | траг,

10 *
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3. идва сина њезина , 10. И рече Јотор : бла

од којих једном бјеше име гословен да је Господ, који

Гирсам , јер рече : туђин вас избави из руке Мисир

сам у земљи туђој, ске и из руке Фараонове,

4. А другом бјеше име који избави народ из роп

Елиезер, јер, рече, Бог оца ства Мисирскога .

мојега би ми у помоћи и 11. Сад видим да је Го

оте ме од мача Фараонова. | спод већи од свијех богова ,

5. и пође Јотор таст јер чим се поношаху они

Мојсијев са синовима ње- jем их самијем надвиси.

говијем и са женом њего 12. и узе Јотор таст

вом к Мојсију у пустињу, Мојсијев и принесе Богу

гдје бјеше у околу под го- | жртву паљеницу и принос ;

ром Божјом. и дође Арон и све старје

6. И поручи Мојсију : ја шине Израиљске, и једоше

таст твој Јотор идем к теби с тастом Мојсијевијем пред

жена твоја и оба сина Богом.

њезина с њом. 13. А сјутрадан сједе

7. и Мојсије изиде на Мојсије да суди народу ; и

сусрет тасту својему и по- |стајаше народ пред Мојси

Клони му се и цјелива га ; [ јем од јутра до вечера.

и упиташе се за здравље, 14. Атаст Мојсијев гле

па уђоше под шатор његов. дајући све шта ради с на

8. И приповједи Мојсије родом, рече: шта то радиш

тасту својему све што учи- с народом ? за што сједиш

ни Господ Фараону и Ми- сам, а вас народ стоји пред

сирцима ради Израиља , и тобом од јутра до вечера ?

све невоље , које их нала 15. A Мојсије рече тасту

зише путем , и како их из- својему: јер долази народ

бави Господ. кмени да пита Бога .

9. И радоваше се Јотор 16. Кад имају што међу

свему добру што учини Го- |собом , долазе к мени ,

спод Израиљу избавивши им судим и казујем наредбе

та из руке Мисирске; Божије и законе његове .

2

те
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17. А таст Мојсијев рече доћи мирно на своје мје

му : није добро шта радиш. | сто.

18. Уморићеш се и ти и 24. и Мојсије послуша

народ који је с тобом ; јер таста својега , и учини све

је то тешко за тебе, не ћепи што рече.

моћи сам вршити . 25. И изабра Мојсије из

19. Него послушај мене; | свега Израиља људе по

ја ћу те свјетовати , и Бог | штене, и постави их за по

ће бити с тобом ; ти буди главаре над народом , ти

пред Богом за народ , и сућнике, стотинике, педе

ствари њихове јављај Богу ; |сетнике и десетнике,

20. И учи их наредбама 26. Који суфаху народу

и законима његовијем , и у свако доба , а ствари те

показуј им пут којим ће шке јављаху Мојсију , а

ићи и шта ће радити. мале ствари расправљаху

21. А из свега народа сами .

избери људе поштене, који 27. Послије отпусти Moj

се боје Бога , људе правед-| сије таста својега , који се

не , који мрзе на мито , па врати у своју земљу.

их постави над њима за

поглаваре, тисутнике, сто ГЛАВА 19 .

тинике, педесетнике и де

сетнике ; Првога дана трећега мје

22. Они нека суде на- сеца, по што изађоше си

роду у свако доба ; па сваку| нови Израиљеви из Миси

ствар велику нека јављају ра, тога дана дођоше у пу

теби , а сваку ствар малу стињу Синајску ;

нека расправљају сами ; 2. Кренувши се из Pa

тако ће ти бити лакше, кад | ФИдина дођоше у пустињу

и они стану носити терет | Синајску, и стадоше у око

с тобом . у пустињи, адкд начинише

23. Ако то учиниш , и Израиљци ондје под гором.

Бог ти заповједи , можеш 3. и Мојсије изађе на

се одржати , и сав ће народ ігору к Богу ; и повика му,

2

2

2
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Господ с горе говорећи : 10. И рече Господ Moj

овако кажи дому Јаков- | сију : иди к народу, и осве

љеву, и реци синовима Из- | штај их данас и сјутра , и

раиљевим : нека оперу хаљине своје ;

4. Видјели сте шта сам 11. И нека буду готови

учинио Мисирцима и како за трећи дан, јер ће у трећи

сам вас као на крилима ор- дан сићи Господ на гору

ловијем носио и довео вас| Синајску пред свијем на

к себи. родом.

5. А сада ако добро уза 12. Апоставићеш наро

слушате глас мој и ушчу- ду међу унаоколо , и рећи

вате завјет мој, бићете моје ћеш : чувајте се да не сту

благо мимо
све народе, пите на гору и да се не

премда је моја сва земља . |дотакнете краја њезина ;

6. и бићете ми царство што се год дотакна горе,

свештеничко и народ свет. | погинуће ;

То су ријечи које ћеш ка 13. Тога да се нитко не

зати синовима Израиљевим. дотакне руком , него каме

7. A Мојсије дође и са њем да се заспе или да се

зва старјешине народне ; и устријели , било живинче

каза им све ове ријечи које или човјек , да не остане у

му Господ заповједи. животу . Кад рог затруби

8. А вас народ одговори | отежући , онда нека пођу

сложно и рече : піто је год на гору.

казао Господ чинићемо. И 14. и Мојсије сиђе с горе

Мојсије јави Господу ријечи к народу ; и освештa нa

народне. род, и опраше хаљине своје.

9. А Господ рече Мој 15. И рече народу : бу

сију : ево , ја ћу доћи к теби дите готови за трећи дан ,

у густом облаку, да народ и не лијежите са женама.

чује кад ти станем говорити 16. А трећи дан кад би

и да ти вјерује до вијека. ујутру, громови загрмјеше

Јер Мојсије бјеше јавио и муње засијеваше , и поста

Господу ријечи народне. густ облак на гори , и за
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труби труба веома јако , да кавши : начини међу гори

задрхта вас народ који би- и освештај је.

јаше у околу. 24. А Господ му рече :

17. Тада Мојсије изведе иди, сифи , па онда дођи ти

народ из окола пред Бога, и Арон с тобом ; а свеште

и стадоше испод горе.
ници и народ нека не пре

18. А гора се Синајска 1 ступе међе да се попну ка

сва димљаше, јер сиђе на

Господу, да их не би побио.

њу Господ у огњу ; и дим
25. И сиђе Мојсије к на

се из њеподизаше као дим роду, и каза им.

из пећи , и сва се гора тре

сијаше веома .
ГЛАВА 20.

19. И труба све јаче тру- Тада рече Бог све ове ри

бљаше, и Мојсије говораше јечи говорећи:

а Бог му одговараше гла
2. Ја сам Господ Бог

твој , који сам те извео из
20. и Господ сипавши

земље Мисирске , из дома

на гору Синајску, на врх
ропскога .

горе, позва Мојсија на врх
3. Немој имати других

горе ; и изађе Мојсије.
богова уз мене.

21. А Господ рече Мој 4. Не гради себи лика

сију : сиђи , опомени народ резанога нити какве слике

да не преступе међе да од онога што је горе на

виде Господа, да не би из- небу, или доље на земљи ,

гинули од мене. или у води испод земље.

22. И сами свештеници, 5. Немој им се клањати

који приступају ка Господу, нитиимслужити, јер сам ја

нека се освештају , да их Господ Бог твој, Бог рев

не би побио Господ. нитељ, који походим гри

23. A Мојсије рече Го- јехе отачке на синовима

споду : не ће моћи народ до трећега и до четвртога

изаћи на гору Синајску, кољена , онијех који мрзе

јер си нас ти опоменуо ре- на мене ;
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6. А чиним милост на 14. Не чини прељубе.

тисућама онијех који ме
15. Не кради.

љубе и чувају заповијести
16. Не свједочи лажно

моје. на ближњега својега.

7. Не узимај узалуд име 17. Не пожели куће бли

на Господа Бога својега ; жњега својега , не пожели

јер не ће пред Господом жене ближњега својега, ни

бити прав ко узме име ње- слуге његова, ни слушкиње

гово узалуд. његове , ни Вола његова,

8. Сјећај се дана од од- магарца његова нити ишта

мора да га светкујеш. што је ближњега твојега.

9. Шест дана ради , 18. и вас народ видје

свршуј све послове своје. гром и муњу и трубу гдје

10. А седми је дан од- труби и гору гдје се ди

мор Господу Богу твојему ; | ми; и народ видјевши то

тада немој радити нијед- узмаче се истаде из да

нога посла , ни ти , ни син лека ,

твој, ни кћи твоја , ни слуга 19. И рекоше Мојсију :

твој , ни слушкиња твоја, говори нам ти , и слушаће

ни живинче твоје, ни стра- мо ; а нека нам не говори

нац који је међу вратима Бог, да не помремо.

твојим. 20. А Мојсије рече на

11. Јер је за шест дана роду : не бојте се, јер Бог

створио Господ небо и зе- дође да вас искуша и да

мљу, море и што је год у вам пред очима буде страх

њима ; ау седми дан по- његов да не бисте грије

чину ; за то је благословио шили.

Господ дан од одмора и по 21. И народ стајаше из

светио га . далека , а Мојсије приступи

12. Поштуј оца својега к мраку у којем бјеше Бог.

и матер своју , да ти се про 22. и Господ рече Мој

дуље дани на земљи , коју сију : овако кажи синовима

ти да Господ Бог твој. Израиљевим : видјели сте

13. Не убиј. гдје вам с неба говорих.

2
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23. Не градите уз мене|ако ли буде имао жену,

богова сребрнијех , ни бо- нека иде и жена с њим.

гова златнијех не градите 4. Ако га господар ње

себи. гов ожени, и жена му роди

24. Олтар од земље на-|синове или кћери , жена с

чини ми , на којем ћеш ми дјецом својом нека буде

приносити жртве своје па- господару његову , а

љенице и жртве своје за- нека отиде сам.

хвалне , ситну и крупну 5. Ако ли роб рече твр

стоку своју. На којем год до : љубим господара сво

мјесту заповједим да се спо- jега , жену своју и дјецу

миње име моје , доћи ћу к своју , не ћу да идем да бу

теби и благословићу те. дем слободан ;

25. Ако ли ми начиниш 6. Онда нека га доведе

олтар од камена, немој на- господар његов пред судије

чинити од тесанога каме- и постави на вратима или

на ; јер ако повучеш по код довратка , и ондје нека

њему гвожђем , оскврни- му господар пробуши ухо

шилом , па нека му робује

26. Немој уз басамаке до вијека .

ићи к олтару мојему, да се 7. Ако ко прода кћер

не би открила голотиња своју да буде робиња , да

твоја код њега. не одлази као робови што

Одлазе .

ГЛАВА 21. 8. Ако не буде по вољи

господару својему, и он је

А ово су закони које ћеш не узме за жену , нека је

им поставити :
пусти на откупе ; али да

2. Ако купиш роба Je- нема власти продати је у

врејина , шест година нека | ту народ учинивши јој

ти служи, а седме нек оти- невјеру.

де слободан без откупа. 9. Ако ли је заручи сину

3. Ако буде инокосан, својему , да јој учини по

нека и отиде инокосан ; праву које имају кћери.

ћеш га.
2
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п10. Ако ли узме другу, само дангубу да му накна

да јој не умали хране ни | ди и сву видарину да плати .

одијела ни заједнице. 20. Ко удари роба сво

11. Ако јој ово троје не јега или робињу штапом

учини , онда нек отиде без тако да му умре под ру

откупа . ком , да је крив ;

12. Ко удари човјека, 21. Али ако преживи

те умре, да се погуби. дан или два, да није крив,

13. Ако ли не буде хтио, јер је његов новац.

него му га Бог даде уру 22. Кад се сваде људи,

ке, одредићу ти мјесто ку- па који од њих удари труд

да може утећи. ну жену тако да изађе из

14. Ако би ко навалице | ње дијете , али се не до

устао на ближњега својега годи смрт, да плати глобу

да га убије из пријеваре , колико муж женин рече, а

одвуци га и од олтара мо- да плати преко судија ;

јега да се погуби. 23. Ако ли се догоди

15. Ко удари оца своје- 1 смрт , та да ћеш узети жи

га или матер своју, да се вот за живот,

погуби. 24. Око за око , зуб за

16. Ко украде човјека и зуб, руку за руку, ногу за

прода или се нађе у њего- ногу,

вијем рукама, да се погуби . 25. Ужег за ужег, рану

17. Ко опсује оца својега за рану, модрицу за мо

или матер своју , да се по- дрицу.

губи. 26. Ако ко удари по оку

18. Кад се сваде људи, роба својега или робињу

па један удари другога ка- | своју , те му поквари око,

меном или песницом , али да га отпусти слободна за

онај не умре него падне у око његово.

постељу, 27. И ако избије зуб ро

19. Ако се придигне и бу својему или робињи сво

изађе о штапу, да не буде јој, да га пусти слободна

крив онај који је ударио, I за зуб његов.

2
2
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28. Ако во убоде човје- де вола другоме, те поги

ка или жену, те умре , да не, онда да продаду вола

се во засне камењем и да живога и новце да поди

се не једе месо од њега , а јеле, тако и убијенога вола

господар од вола да није да подијеле.

крив.
36. Ако ли се знало да

29. Али ако је во прије је во био прије бодач па га

био бодач и господар ње- није чувао господар његов ,

гов знао за то па га није да даде вола за вола ,

чувао, те убије човјека или убијени нека буде њему.

жену, во да се заспе каме

ГЛАВА 22.

њем , и господар његов да

се погуби . Ко украде вола или овцу

30. Ако му се одреди да или козу , и закоље или

се откупи, нека даде откуп | прода , да врати пет волова

за живот свој , колико му за једнога вола , а четири

се одреди. овце или козе за једну ов

31. Ако убоде сина или цу или козу.

кћер , да му буде по истом 2. Ако се лупеж ухвати

за кону. гдје поткопава, те буде ра

32. Ако ли роба убоде њен тако да умре, да не

во или робињу , да даде буде крив за крв онај који

господару њихову тридесет га буде убио ;

сикала сребра и во да се 3. Али ако се буде сун

заспе камењем. це родило, да је крив за

33. Ако ко открије јаму крв. А лунеж све да на

или ископа јаму а не по- | кнади ; ако ли не би имао,

крије, па упадне во или ма- онда да се он прода за

гарац , своју крађу.

34. Да накнади госпо 4. Ако се нађе што је

дар од јаме и плати новцем покрао у његовој руци жи

господару њихову, а што во, био во или магарац или

је угинуло да је његово. овца или коза , да врати

35. Ако во једнога убо- І самдруго.

2
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5. Ко потре њиву или својему да му чува магарца

виноград пустивши стоку или вола или овцу или ко

своју да пace по туђој њи- зу или како год живинче,

ви , да накнади најбољим па угине или охроне, или

са своје њиве и најбољим га ко отјера а да нико не

из својега винограда. види ,

6. Ако изађе ватра и на 11. Заклетва Господња

иђе на трње, па изгори стог нека буде између њих , да

или жито које још стоји или није посегао руком својом

њива , да накнади онај који на ствар ближњега својега ,

је запалио. и господар од ствари нека

7. Ако ко даде ближње- пристане , а онај да не

му својему новце или по- плати .

суђе на оставу, па се украде 12. Ако ли му буде

из куће његове, ако се нађе украдено, нека плати го

лупеж, да плати двојином; cподару његову.

8. Ако ли се не нађе 13. Ако ли га буде рас

лупеж , онда господар од тргла звјерка , да донесе

оне куће да стане пред су- | од њега свједоцбу, и да не

дије да се закуне да није плати што је растргнуто.

посегао руком својом на 14. Ако ко узме у ближ

ствар ближњега својега. њега својега живинче на

9. За сваку ствар , за послугу, па охроне или у

коју би била распра , или гине, а господар му не буде

за вола или за магарца или код њега , да плати .

за овцу или за козу, или за 15. Ако ли господар бу

хаљину, за сваку ствар из- де код њега , да не плати.

губљену, кадкокаже да је Ако ли буде најмљено , да

његова, пред судије да до- плати само најам.

ђе распра обојице, па кога 16. Ко би преварио дје

осуде судије , онај да врати војку , која није заручена ,

ближњему својему двоји- те би спавао с њом , да јој

да прћију и узме је за жену.

10. Ако ко да ближњему 17. А ако му је отац ње

2

ном .
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2

зин не би хтио дати , да да 27. Јер му је то све о

де новаца колико иде у дијело чим заклања тијело

прћију дјевојци. своје; у чем ће спавати ?

18. Вјештици не дај да па кад повиче к мени , ја

живи .
ћу га чути , јер сам мило

19. Ко би облежао жи- | cтив.

винче, да се погуби . 28. Немојпсовати судија ,

20. Ко жртву приноси и старјешини народа сво

боговима другим, осим је- | jега не говори ружно.

динога Господа , да се ис 29. Од љетине своје и

тријеби као проклетник. од житких ствари својих

21. Дошњаку немој чи- немој се затезати да при

нити криво нити га цвије- і несеш првине; првенца из

лити , јер сте били дошља- међу синова својих мени да

ци у земљи Мисирској. даІ.

22. Немојте цвијелити у 30. Тако чини сволом

довице и сироте. својим и с овцом и с козом;

23. Ако ли коју уцвије- | седам дана нека буде с

лиш у чем год , и повиче мајком својом , а осмог да

к мени , чућу вику њезину, на да га даш мени.

24. И запалиће се гњев 31. Бићете ми свети љу

мој, и побићу вас мачем , ди ; и меса у пољу растрг

па ће ваше жене бити удо- нута не једите, баците га

вице и ваша дјеца сироте. псима.

25. Кад дадеш у зајам

новаца народу мојему , си ГЛАВА 23.

ромаху који је код тебе ,

немој му бити као камат- Не износи лажнијех гла

ник , не ударајте на њка- сова ; не пристај с безбож

ником да свједочи криво.

26. Ако узмеш у залог 2. Не иди за множином

хаљину ближњему својему , на зло , и не говори на су

врати му је прије него сун- ду поводећи се за већим

це зађе ; бројем да се изврне правда.

2

мате .
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3. Сиромаху у парници једу звијери пољске; тако

његовој не гледај што је ради и с виноградом својим

сиромах. ис маслиником својим .

4. Ако наиђеш на вола 12. Шест дана ради по

непријатеља својега или на слове своје, ау седми дан

магарца његова, гдје је за- почини , да се одмори во

лутао, одведи га к њему. твој и магарац твој, и да

5. Ако видиш гдје је одахне син робиње твоје

ненавиднику твојем у пао и дошљак.

магарац под теретом сво 13. Држите се свега што

јим , немој да га оставиш, сам вам казао. Не помињи

него му помози . те имена богова туђих , и

6. Немој изврнути прав- да се не чује из уста ваших.

де сиромаху својему у пар 14. Три пута преко го

ници његовој. дине светкуј ми .

7. Ријечи лажне клони 15. Празник пријеснијех

се, и безазленога и правога |xљебова држи ; седам дана

немој убити , јер не ћу једи xљебове пријесне, као

оправдати безбожника. што сам ти заповједио, на

8. Не узимај поклона, вријеме, мјесеца Авива, јер

јер поклон заншљепљује ока-| си тада изашао из Мисира ;

те , и изврће ријечи пра- и нико да не изађе преда

ме празан;

9. Дошљака не цвијели, 16. И празник жетве пр

јер ви знате кака је душа вина од труда твојега ишго

дошљаку, јер сте били до- посијеш у пољу својем ; и

шљаци у земљи Мисирској. празник бербе на свршетку

10. Шест година засије- | сваке године , кад сабереш

вај земљу своју , и сабирај труд свој с њиве.

род њезин ; 17. Три пута преко го

11. А седме године оста- дине све мушкиње твоје да

ви је, нека почине, да једу | излази пред Господа Бога.

сиромаси народа твојега, а 18. Крви од жртве моје

Ішто иза њих остане нека I не приноси уз хљебове ки

ВИма.
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2

2

селе, и претилина празни- |они чине, него их са сви

ка мојега да не преноћи до јем обори и ликове њихове

јутра. са свијем изломи .

19. Првине од првога 25. и служите Господу

рода земље своје донеси у Богу својему, и он ће бла

кућу Господа Бога својега ; гословити хљеб твој и воду

немој кухати јагњега у мли- твоју ; и уклониће болест

јеку мајке његове. између вас.

20. Ево , ја шаљем анђе 26. Не thе бити пометки

ла својега пред тобом да ње ни нероткиње у земљи

те чува на путу, и да те твојој; и број дана твојих

одведе на мјесто, које сам напунићу.

ти приправио. 27. Пустићу страх свој

21. Чувај га се , и слушај| пред тобом , и уплашићу

га , немој да га расрдиш, | сваки народ на који дођеш,

јер вам не ће опростити и обратићу к теби плећи

гријеха, јер је моје име у свијех непријатеља твојих.

њему. 28. Послаћу и стршљене

22. Него ако га добро пред тобом да тјерају Је

узаслушаш и уствориш све | веје, Хананеје и Хетеје ис

Ішто кажем , ја ћу бити не- пред тебе.

пријатељ твојим неприја 29. Не ћу их отјерати

тељима и противник тво- испред тебе за једну го

јим противницима. дину , да не опусти земља

23. Јер ће анђео мој и да се звијерје пољско не

ићи пред тобом и одвешће намножи на тебе.

те у земљу Аморејску и 30. По мало ћу их одго

Хетејску и Ферезејску и нити испред тебе докле се

Хананејску и Јевејску и Је- не намножиш и заузмеш

вусејску, и ја ћу их истри- земљу.

јебити. 31. и поставићу међе

24. Немој се клањати | твоје од мора црвенога до

боговима њиховијем нити мора Филистимскога и од

им служити, ни чинити што 1 пустиње до ријеке ; јер ћу
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вама у руке дати оне који |гором и дванаест ступова

живе у оној земљи да их |за дванаест племена Изра

отјераш испред себе.

32. Немој хватати вјере 5. И посла младиће из

с њима ни с боговима њи- међу синова Израиљевих,

ховијем. који принесоше жртве па

33. Нека не сједе у зе-| њенице и принесоше теоце

мљи твојој, да те не навра-| на жртве захвалне Господу.

те да се огријешишо мене, 6. И узевши Мојсије по

јер би служио боговима њи- ловину крви, метну у здје

ховијем , и то би ти била ле, а половину крви изли

замка . на олтар .

7. И узе књигу завјетну

ГЛАВА 24 . и прочита народу. А они

рекоше : што је год рекао

и рече Мојсију : изађи горе Господ чинићемо и слуша

ка Господу ти и Арон и ћемо.

Надав и Авијуд и седамде 8. A Мојсије узе крв, и

сет старјешина Израиље- покропи њом народ, и ре

вих, и поклоните се из да-1 че : ево крв завјета , који

учини Господ с вама за све

2. и Мојсије сам нека ријечи ове.

приступи на Господу, а они 9. По том отиде горе

нека не приступе ; и народ| Мојсије и Арон , Надав и

нека не иде горе с њим. Авијуд , и седамдесет ста

3. И дође Мојсије, и ка- рјешина Израиљевих.

за народу све ријечи Го 10. И видјеше Бога Из

сподње и све законе. И од- раиљева, и под ногама ње

говори народ једнијем гла- говијем као дјело од камена

сом и рекоше : чинићемо сафира и као небо кад је

све што је рекао Господ. ведро.

4. И написа Мојсије све 11. и не пружи руке

ријечи Господње, и устав- своје на изабране између

Іши рано начини олтар под | синова Израиљевих , него

лека .

2

2
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видјеше Бога, па једоше и

ГЛАВА 25.
пише.

12. И рече Господ Moj- и Господ рече Мојсију го

сију : попни се к мени на ворећи :

гору, и остани овдје, и даћу 2. Реци синовима Изра

ти плоче од камена , закон иљевим да ми скупе при

и заповијести, које сам на- лог : од свакога ко драге

писао, да их учиІІ. воље даде узмите прилог

13. Тада уста Мојсијесмени.

Исусом , који га служаще, 3. А ово је прилог што

и изађе Мојсије на гору ћете узимати од њих : зла

Божију . то и сребро и мјед,

14. А старјешинама ре 4. И порФиру и скерлет

че : сједите ту док се вра- и црвац и танко платно и

тимо к вама ; а ето Арон костријет,

и Ор с вама ; ко би имао 5. И коже овнујске цр

Ішто нека идекњима. вене обојене , и коже ја

15. и отиде Мојсије на завчје, и дрво ситим,

гору, а облак покри гору. 6. Уље за видјело, ми

16. И бијаше слава Го- | pиcе за уље помазања и за

сподња на гори Синајској, мирисави кад ,

и облак је покриваше шест 7. Камење онихово и ка

дана; ау седми дан викну мење за укивање на опле

Мојсија исред облака . Как и напрсник .

17. Ислава Господња 8. И нека ми начине све

бјеше по виђењу као огањ тињу, да међу њима наста

који сажиже наврх горе вам ;

пред синовима Израиље 9. Као што ћу ти пока

зати слику од шатора и

18. и Мојсије уђе усред слику од свијех ствари ње

облака, и попе се на гору ; говијех, тако да начините.

и оста Мојсије на гори че 10. Нека начине ковчег

трдесет дана и четрдесет од дрвета ситима, у дужи

ноћи. ну од два лакта и по, а у

2

ВИМ .

11
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ширину од подруг лакта, | другога херувима на дру

и у висину од подруг лакта. |гом крају, на заклопцу на

11. и покуј га чистим | чините два херувима на

златом , изнутра испоља |оба краја .

покуј га ; и озго му начини 20. И нека херувими ра

златан вијенац унаоколо. І шире крила у вис да за

12. и салиј му четири клањају крилима заклопац ,

биочуга од злата , и метни и нека буду лицем окрену

му их на четири угла , да ти један другом, према за

му с једне стране буду два клопцу нека су окренута

биочуга и с друге стране | лица херувимима.

Два биочуга. 21. Иметнућеш закло

13. И начини полуге од нац озго на ковчег,ауков

дрвета ситима, и окуј их у чег ћеш метпути свједочан

злато .
ство, које ћу ти дати .

14. и провуци полуге 22. И ту ћу се састајати

кроз биочуге с обје стране | с тобом и говорићу ти 03

Ковчегу , да се о њима носи го са заклопца између два

херувима , који ће бити на

15. У биочузима на ков- | ковчегу од свједочанства,

чегу нека стоје полуге , да | све што ћу ти заповиједати

се не ваде из њих. за синове Израиљеве.

16. Па у ковчег метни свје
23. Начини и сто од др

дочанство које ћу ти дати . вета ситима, у дужину од

17. и начини заклопац | два лакта, а у ширину од

од чистога злата, у дужину |једнога лакта, а у висину

од два лакта и по, ауди- | од подруг лакта.

рину од подруг лакта . 24. и покуј га чистим

18. и начини два херу- | златом , и начини му вије

вима златна , једноставне нац златан унаоколо.

их начини , на два краја 25. и начини му оплату

заклопцу.
унаоколо с подланице ,

19. И начини херувима начини златан вијенац око

једнога на једном крају аlоплате.

Ковчег.

и
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сто .

26. И начини му четири три чашице као бадем и ја

биочуга од злата , и метни бука и цвијет на другој

му те биочуге на четири грани ; тако нека буде на

угла који ће му бити код шест грана што излазе из

четири ноге. свијетњака.

27. Под оплатом нека 34. И на самом свијет

буду биочузи , да у њима њаку нека буду четири ча

стоје полуге да се носи сто. І шице као бадем и јабуке и

28. А полуге начини од цвјетови;

дрвета ситима , и окуј их 35. Једна јабука под

златом да се о њима носи | двије гране што излазе из

њега , и једна јабука под

29. И начини му здјеле | друге двије гране што из

и чаше и виједра и кутли- | лазе из њега , и једна јабу

ће, којима ће се прељевати, | ка под друге двије грапе

а начинићеш их од чистога што излазе из њега ; тако

Злата . ће бити под шест грана то

30. и метаћеш на сто | ће излазити из свијетњака;

хљебове, да су постављени 36. Јабуке и гране њи

свагда преда мном. хове из њега нека излазе ;

31. И начини свијетњак і све једноставно од чистога

од чистога злата, једноста- |злата.

ван нека буде свијетњак ; 37. И начинићени му се

ступп и гране и чашице , ја- 1 дам жижака, и палићеш их

буке и цвјетови нека буду да свијетле са сваке стране ;

у њега . 38. и усекачи и спре

32. А шест грана нека мице за гар нека буду од

му излази са страна , три чистога злата.

гране с једне стране свијет 39. Од таланта чистогі

њака а три гране с друге злата нека буде начињен

стране свијетњака. са свијем тијем справама.

33. Три чашице као ба 40. И гледај, те начини

дем нека буду на једној све ово по слици која ти је

трани и јабука и цвијет, и показана на гори .

11 *
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гим .

ма, и тако ће бити щатор
ГЛАВА 26 .

један.

А ІІатор ћеш начинити од : 7. И начини завјесе од

десет завјеса од танкога костријети за наслон над

платна узведенога и од шатором ; једанаест таких

порфире и од скерлета и завјеса начини.

од црвца ; и по њима да 8. Завјес један нека буде

буду везени херувими. тридесет лаката дуг аши

2. Један завјес нека буде рок четири лакта ; тијех

двадесет и осам лаката дуг једанаест завјеса да су јед

и четири лакта широк; сви не мјере.

завјеси да буду једне мјере. 9. И састави пет завјеса

3. Пет завјеса нека се заједно, а шест осталијex

састављају један с другим, заједно, на двоје ћеш пре

и пет других завјеса нека вити шести завјес с предње

се састављају један с дру- стране наслону.

10. и начини педесет

4. Иначини петље од петаља на стражњем крају

порфире по крају једнога првога завјеса , гдје ће се

завјеса , гдје ће се крајеви састављати , а педесет пе

састављати, и тако начини таља на крају другога за

по крају другога завјеса, вјеса , гдје ће се састав

гдје ће се крајеви саста- љати.

вљати. 11. И начини кука мје

5. Педесет петаља на- дeнијех педесет, и запни

чини на једном завјесу, а куке за петље , и састави

педесет петаља начини на наслон, да буде једно.

крају другога завјеса, гдје 12. А што је више у за

ће се састављати с другим, вјеса на наслону, половина

а петље да буду једна пре- завјеса што претјече, нека

ма другој. виси на стражњој страни

6. Иначини педесет ку- шатору.

ка од злата , да запнеш за 13. И лакат с једне стра

вјесе један за други кука- І не алакат с друге стране

2
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што има више у дужину у сребрнијех , двије стопице

завјеса на наслону , нека под једну даску и двије

виси шатору са страна и столице под другу даску.

тамо и амо, да га заклања . 22. А на западној страни

14. И начини покривач шатора начини шест да

наслону од кожа овнујских сака ,

црвених обојених , и сврх 23. И двије даске на два

њега покривач од кожа ја- угла од шатора.

завчијих. 24. Ионе нека се саста

15. И начини за шатор вљају оздо и нека се саста

даске од дрвета ситима, вљају озго биочугом ; тако

које ће стајати право . нека буде у обје које ће

16. Десет лаката нека бити на оба угла.

буде свака даска дуга а по 25. Тако ће бити осам

друг лакта широка . дасака са стопицама сре

17. Два чепа нека буду брнијем , са шеснаест сто

на дасци, један према дру- пица , двије столице под

гоме на једнако ; тако на- једну даску а двије стопице

чини на свакој дасци за под другу даску.

шатор. 26. И начини пријевор

18. Тако начини даске нице од дрвета ситима , пет

за шатор , двадесет дaсaкa зa дaске на једној страни

на јужној страни. шатора ,

19. А под двадесет да 27. И нет пријеворница

сака начини четрдесет сто- за даске на другој страни

пица од сребра : двије сто-I шатора , и пет пријеворни

пице под једну даску за два цa зa дaске на западној

чепа њезина, и двије сто- страни шатора до оба угла.

пице под другу даску за 28. А средња пријевор

Два чепа њезина. ница да иде преко сриједе

20. А на другој страни дасака од једнога краја до

атора према сјеверу два- другога .

десет дасака , 29. А даске окуј златом,

21. Са четрдесет столица и биочуге им начини од
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злата , да се кроз њих про 37. И за тај завјес начи

вуку пријеворнице, а и при- нићені пет ступова од др

јеворнице окуј златом. вета ситима , које ћеш око

30. Тако ћеш подигнути вати златом , са кукама

шатор по слици која ти је златним , и салићешза њих

показана на гори. пет стопица од мједи.

31. Иначини завјес од

ГЛАВА 27.

порфире и од скерлета и од

црвца и од танкога платна и начини олтар од дрвета

узведенога , и по њему не- |ситима, пет лаката у ду

ка буду везени херувими. жину и пет лаката уши

32. И објеси га о четири рину, четвороугласт да бу

ступа од дрвета ситима , о- | де олтар, три лакта висок.

кована златом , са кукама 2. И на четири угла на

златним , на четири стопи- чини му рогове, из њега

це сребрне. да излазе рогови , и окова

33. И објеси завјес оку- hеш га у мјед.

ке , и унеси за завјес ков 3. И начинићеш му лон

чег од свједочанства, да вам це за пепео и лопатице и

завјес раставља светињу од котлиће и виљушке и ма

светиње над светињама. шице ; све му посуђе на

34. И метни заклопац на чини од мједи .

ковчег од свједочанства у 4. Иначини му решетку

светињи над светињама . од мједи као мрежу, и на

35. И намјести сто пред чини у решетке четири
би

Завјес а свијетњак према очуга од мједи на четири

столу на јужној страни ша- угла њезина .

тора , да сто стоји на сје 5. Иметни је испод ол

верној страни. тара унаоколо, да буде ре

36. И на врата наслону | iшетка до средине олтара.

начинићеш завјес од пор 6. Начини и полуге ол

Фире и од скерлета и од тару, полуге од дрвета си

црвца и од танкога платна |тима, и окуј их у мјед.

узведенога , везен ; 7. и полуге да се про
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вуку кроз биочуге, да буду 14. Од петнаест лаката

полуге с двије стране ол- | нека буду Завјеси на једној

тару, кад се носи . страни, и за њих три ступа

8. Начинићеш га од да- и три столице под њих,

сака да буде изнутра шу 15. И на другој страни

на » ; као што ти је пока- завјеси од петнаест лаката,

зано на гори тако нека на- и три ступа за њих и три

чине. столице под ЊИХ.

9. и начићеш тријем 16. А на вратима од три

шатору на јужној страни ; |јема завјес од двадесет ла

завјеси тријему да буду од ката од порфире и од скер

танкога платна узведенога | лета и од црвца и од танкога

сто лаката у дужину на јед- платна узведенога , везен,

ној страни. и четири ступа за њ , и под

10. и двадесет ступова њих четири стопице.

и под њих двадесет сто 17. Сви ступови у три

Іница од мједи, а куке на јему унаоколо да буду опа

ступовима и пасови њихови сани сребром, и куке да су

од сребра. им сребрне а стопице од

11. Тако и са западне мједи.

стране да буду завјеси сто 18. У дужину ће тријем

лаката дуги , и двадесет имати сто лаката, у шири

ступова, и двадесет столица ну педесет свуда, а у ви -

од мједи, на ступовима ку- сину пет лаката , да буде

ке и њихови пасови од сре- | од танкога платна узведе

бра . нога, а столице од мједи.

12. А ширина ће тријему 19. Све посуђе у шатору

имати са западне стране за сваку службу, и све ко

завјесе од педесет лаката, ље у њему и све коље у три

десет ступова за њих и де- jeму да буде од мједи.

сет стопица под њих. 20. Ити заповједи си

13. А на предњој страни новима Израиљевим да ти

према истоку биће тријем | донесу уља маслинова чи

широк педесет лаката . стога цијеђенога за видје
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ло , да би жишци горјели везена, капа и појас. Те ха

свагда. љине свете нека направе

21. У шатору од састан- Арону брату твојему и си

ка пред завјесом , који ће новима његовијем , да ми

заслањати свједочанство, буду свештеници .

нека их Арон и синови ње 5. И нека узму злата и

тови спремају да горе од порфире и скерлета и црв

вечера до јутра пред Го- цa и танкога платна ;

сподом. То нека је уредба 6. И нека начине опле

вјечна кољенима њихови- Как од злата и од порфире

јем међу синовима Израи- и од скерлета и од црвца и

љевим . од танкога платна узведе

нога , везен .

ГЛАВА 28. 7. Двије пораменице не

ка буду на њему, које ће

А ти узми к себи Арона се састављати на два краја ,

брата својега са синовима да се држи заједно.

његовијем између синова 8. А појас на њему нека

Израиљевих да ми буду буде направе исте као и он,

свештеници , Арон, и Надав од злата , од порфире , од

и Авијуд и Елеазар и Ита- Іскерлета , од црвца и од

мар, синови Аронови. танкога платна узведенога.

2. и начини свете ха 9. и узми два камена

љине Арону брату својему ониха, и на њима изрежи

за част и дику.
имена синова Израиљевих,

3. И кажи свијем људи 10. Іест имена њихо

ма вјештијем , које сам на- | вијех на једном камену, а

пунио духа мудрости, нека |Ішест имена осталијех на

начине хаљине Арону, да | другом камену по реду ка

се посвети да ми буде све- ко се који родио.

Іштеник. 11. Вјештином каменар

4. А ово су хаљине што ском, којом се режу печати,

ће начинити : напрсник и изрезаћеш на та два ка

оплећак и плашт , кошуља Імена имена синова Израи

2 2

2
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љевијех, и опточи их зла 19. А у трећем реду :

том унаоколо. лигур и ахат и аметист ;

12. Иметни та два ка 20. А у четвртом реду :

мена на пораменице отплећ- хрисолит , оних и јаспис ;

ку , да буду камени за спо- | нека буду уковани у злато

мен синовима Израиљеви- у свом реду.

јем, и Арон да носи имена 21. И тијех камена си

њихова пред Господом на менима синова Израиљеви

оба рамена своја за спомен. | jех биће дванаест по име

13. И начини копче од нима њиховијем , да буду

Злата . резани као печат, сваки са

14. И два ланца од чи- | својим именом, за дванаест

Стога злата начини једнака племена.

плетена , и објеси ланце 22. И на напрсник мет

плетене окопче. ни ланце једнаке, плетене,

15. и напрсник судски | од чистога злата .

начини направе везене о 23. И двије гривне злат

наке као оплећак , од зла- не начини на напрсник , и

та, од порфире, од скерле- метни двије гривне на два

та, од црвца и од танкога | краја напрснику.

платна узведенога начини 24. Па провуци два лайн

ца златна кроз двије гривне

16. Нека буде четворо- на крајевима напрснику.

угласт и двострук , у ду 25. А друга два краја од

жину с педи иу ширину с два ланца запни за двије

педи. копче , иметни на поране

17. и удари по њему нице од оплећка спријед.

драго камење, у четири ре 26. Иначини друге дви

да нека буде камење. У пр- је гривне златне, и метни

вом реду : сардоних , топаз | их на друга два краја на

и смарагад ; прснику изнутра на страни

18. А у другом реду : која је од опплећка.

карбункул , сафир и дија 27. и начини још двије

манат ; златнe гривне, и метни их

га .
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коло :

па

на пораменице од оплећка | скерлета и од црвца свуда

Оздо према саставцима ње- унаоколо , и међу њима

говијем , више појаса на златна звонца свуда унао

оплећку.

28. Тако нека вежу на 34. Звонце златно

прсник гривне његове за шипак , звонце златно на

гривне на оплећку врвцом шипак по скуту од пла

од порфире , да стоји над шта свуда унаоколо.

појасом од оплећка, и да 35. И то ће бити на A

се не одваја напрсник од рону кад служи, да се чује

оплећка. глас кад улази у светињу

29. И нека носи Арон пред Господа и кад излази ,

имена синова Израиљевих да не погине.

на напрснику судском на 36. и начини плочу од

срцу свом кад улази у све- чистота злата, и на њој из

тињу за спомен пред Го- | режи као на печату : све

сподом вазда . тиња Господња.

30. И метни на напреник 37. И вежи је врвцом од

судски Урим и Тумим , да порфире за капу , спријед

буде на срцу Арону кад на капи да стоји.

улази пред Господа, и Арон 38. И биће на челу Аро

ће носити суд синова Из- нову, да носи Арон гријехе

раиљевих на срцу свом светијех приноса које при

пред Господом вазда. несу синови Израиљеви у

31. И начини плашт под свијем даровима својих све

Оплећак сав од порфире. тих приноса ; биће на челу

32. и озго нека буде његову вазда , да би били

прорез у сриједи , и нека мили Господу.

буде опточен прорез свуда 39. и начини кошуљу

унаоколо траком тканим, | од танкога платна измeта

као прорез у оклопа , да се нога, и начини каnу од

не раздре. танкога платна, а појас на

33. А по скуту му начи чини везен .

ни шипке од порфире и од ! 40. И синовима Аронови

п
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на

јем начини кошуље, и на 3. Иметни их у једну

чи ни им појасе, и капице і котарицу , и принеси их у

им начини за част и дику. Котарици с телетом и с два

41. Па то обуци Арону овна.

брату својему и синовима 4. И доведи Арона и си

његовијем , и помажи их и нове његове пред врата ша

напуни им руке и посвети тора од састанка, и умиј их

их да ми буду свештеници. водом.

42. и начини им гаће 5. и узеви хаљине о

Данене, да се покрије голо буци Арону кошуљу и

тијело ; од бедара до дно плашт испод оплећка и

стегна да буду.
оплећак и напрсник , и она

43. И то нека је на Аро- | ши га појасом од оплећка.

ну и на синовима његови 6. Иметни му капу на

јем кад улазе у шатор од главу и свету плочу

састанка или кад присту- капу.

пају к олтару да служе у 7. И узми уље за пома

светињи , да не би носећи зање , и излиј му на главу,

тријехе погинули. Ово ће и помазаћеш га .

бити уредба вјечна њему и 8. И синове његове до

сјемену његову након њега .
веди и обуци им кошуље ;

9. И опаши их појасима,

ГЛАВА 29.

Арона и синове његове, и

Учинићеш им и ово кад их
метни им капе на главе, да

имају свештенство уред
станеш освенітавати да ми

врше службусвештеничку :

бом вјечном. Тако ћени по

светити руке Арону и си
узм и теле и два овна здрава,

2. и хмебове пријесне и
новима његовијем.

колаче пријесне замијеше
10. и доведи теле пред

не с уљем , и погаче при- шатор од састанка, а Арон

јесне намазане уљем , од и синови његови нека мет

брашна пшеничнога уми- ну руке телету на главу.

јеси их. 11. И закољи теле пред
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Господом на вратима ша- и синови његови рукесвоје

тора од састанка. на главу .

12. и узевши крви од
20. И закољи тога овна,

телета помажи рогове ол- и узми крви од њега и по

тару прстом својим, а оста- мажи њом крај од деснога

лу крв сву пролиј на под- уха Арону и крај од дес

ножје олтару.
нога уха синовима његови

јем , и палац у десне руке
13. И узми све сало по

Њихове и палацу десне

цријевима , и мрежицу на

ноге њихове , а осталом кр
јетри, и оба бубрега и сало

вљу покропи олтар унао
око њих , и запали на ол

коло .

тару .
21. й узми крви која

14. Амесо од телета и

буде на олтару и уља за
кожу и балегу спали огњем

изван окола ; то је жртва
помазање, и покропи Арона

за гријех.
и хаљине његове, и синове

његове и хаљине њихове, и

15. По том узми овна биће свет он и хаљине ње

једнога , и на главу овну гове и синови његови и ха

нека метну руке своје Арон љине њихове.

и синови његови .
22. По том узми сало од

16. И закољи овна и уз- |oвнa и реп и сало што је

ми крви од њега и покропи по цријевима и мрежицу на

олтар унаоколо.
јетри и оба бубрега и сало

17. А овна изуди, и опе- око њих , и десно плеће ;

ри дроб и ноге и метни их јер је ован посветни ;

на удове његове и на главу. 23. и један xљеб и један

18. И свега овна запали колач с уљем и једну по

на олтару ; то је жртва па- газу из котарице, у којој

љеница Господу , мирис буду пријесни xљебови

угодни , жртва огњена Го- | пред Господом .

споду . 24. И то све метни у ру

19. Па узми и другога ке Арону и у руке синови -

овна, и нека му метне Арон ма његовијем, и обрѣи тамо

2
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и амо, да буде жртва обр- |се помазују у њима и да им

тана пред Господом. се у њима посвећују руке.

25. По том узми им то
30. Седам дана нека их

из руку, и запали на олта- | облачи који на његово мје

ру сврху жртве паљенице, сто буде свештеник између

да буде мирис угодан пред синова његовијех , који ће

Господом; то је жртва огње- улазити у шатор од састан

на Господу. ка да служи у светињи.

31. А овна посветнога
26. И узми груди од ов

на посветнога, који буде за узми и скуxај месо од њега

Арона, и обртаћеших тамо
на мјесту светом.

32. ИАрон и синови ње
и амо да буде жртва обр

тана пред Господом ; и то
гови нека на вратима ша

то бити твој дио. тора од састанка једу месо

од тога овна и хљеб што је
27. Тако ћеш осветити

у котарици.

груди од жртве обртане и
33. Нека га једу они за

плеће од жртве подизане, које је било очишћење да

што је обртано и што је по- |би им се посветиле руке да

дизано од овна посветнога би били посвећени ; а дру

за Арона и за синове ње- ги да не једе, јер је ствар

гове .
света .

28. И то ће бити Арону 34. Ако ли би остало ито

и синовима његовијем уред- меса посветнога или хљеба

бом вјечном од синова Из
до јутра, онда што остане

раильевих, јер је жртва по- сажези огњем , а да се не

дизана. Кад је жртва поди- једе, јер је ствар света .

зана синова Израиљевих од 35. И тако учини Арону

њиховијех жртава захвал- и синовима његовијем по

нијех, жртва подизана биће
свему што ти заповједих ;

Господу.
седам дана светиће им

29. А свете хаљине Аро-| руке.

но ве нека буду синовима 36. и сваки ћеш дан

његовијем након њега да приносити на жртву теле
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за гријех ради очишћења ; састајати с вама да говорим

и очистићеш олтар чинећи с тобом.

очишћење на њему, и по 43. И ондје ћу се саста

мазаћеш га да се освети. јаги са синовима Израиље

37. Седам дана чинићеш вијем, да се освећује славом

очишћење на олтару и осве- мојом.

тићеш га , те ће олтар бити 44. и осветићу шатор

светиња над светињама ; | од састанка и олгар ; и А

што се год дотакне олтара , рона и синове његове осве

биће свето . тићу да су ми свеште

38. И ово ћеш приносити ници.

на олтару : два јагњета од 45. И наставаћу међу си

године сваки дан без пре-| новима Израиљевијем , и

кида . бићу им Бог.

39. Једно јагње приноси 46. И познаће да сам ја

јутром а друго приноси ве- Господ Бог њихов , која

чером ,
сам их извео из зе

40. и јоште десетину сирске да наставам међу

пшеничнога брашна њима, ја Господ Бог њихов.

смијешана с уљем цијеђе

ГЛАВА 30 .
ним, којега да буде четврт

ина, и наљев вина , четврт Јоште начини олтар кади

ина на једно јагње. они , од дрвета ситима на

41. А друго јагње при-I чини га .

неси у вече ; као са жртвом 2. Дужина нека му буде

јутрењом ис наљевом ње- Плакат, и ширина лакат, че

зинијем тако и с овом чини твороугласт да буде, и два

да буде мирис угодан , жр- лакга висок ; из њега нека

тва огњена Господу. му излазе рогови.

42. То нека буде жртва 3. И покуј га чистим зла

паљеница свагда од кољена | том, озго и са страна унап

до кољена вашега на вра- коло и рогове његове ; и

тима шатора од састанка | начини му вијенац златан

пред Господом , гдје ћу се 1 унаоколо.

ље Ма

ефе

2
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4. и начини му по два у години чиниће очипiћење

биочуга златна испод ви- на њему од кољена до коље

јенца код два угла његова на вашега; јер је то светиња

с обје стране, и кроз њих над светињама Господу.

ћеш провући полуге да се 11. Јоште рече Господ

може носити . Мојсију говорећи :

5. А полуге начини од 12. Кад станеш бројити

дрвета ситима, и окуј их у синове Израиљеве , између

злато. онијех који иду у број сва

6. И метни га пред за- | ки нека даде откуп за жи

вјес који виси пред ковче- вот свој Господу , кад их

гом од свједочанства према станеш бројити , да не би

заклопцу који је над свје- дошло на њих како зло кад

дочанством, гдје ћу се с их станеш бројити.

тобом састајати. 13. А нека даде сваки

7. И нека кади на њему који иде у број по сикла ,

Арон кадом мирисним ; по сиклу светом (а тај је

свако јутро нека кади кад сикал двадесет новчића) ;

спреми жиішке. по сикла биће прилог Го

8. И кад запали Арон споду.

Жишке у вече, нека кади ; 14. Когод иде у број, од

нека буде кад свагдашњи двадесет година и випте,

пред Господом од кољена нека да прилог Господу.

до кољена вашега . 15. Богати да не да ви

9. Не приносите на ње- ше а сиромах да не да ма

му када туђега нити жртве ње од по сикла , кад дају

паљенице нити приноса ; прилог Господу на очинг

ни наљева не љевајте на ћење душа ваших.

њему. 16. И узевши новце за

10. Само очишћење нека | очишћење од синова Из

чини над роговима њего- | раиљевијех остави их за

вијем Арон једном у годи- потребу у шатору од са

ни ; крвљу од жртве за гри- | станка , и биће синовима

јех у дан очишћења једном I Израиљевијем спомен пред
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Господом за очишћење ду- мјером светом , и уља ма

на ваших.
слинова један ин.

17. Још рече Господ Moj 25.И од тога начини уље

сију говорећи : за свето помазање, уље нај

18. Начини и умиваони- боље вјештином апотекар

цу од мједи и подножје јој ском ; то да буде уље све

од мједи за умивање ; и тога помазања.

метни је између шатора од 26. И Њим помажи ша

састанка и олтара, и налиј тор од састанка и ковчег

у њу воде, од свједочанства ,

19. Да из ње пере Арон 27. исто и све справе

и синови његови руке своје његове, и свијетњак и спра

и ноге своје . ве његове, и олтар кадиони ,

20. Кад иду у шатор од 28. и олтар на којем се

састанка , нека се умивају приноси жртва паљеница, и

водом , да не изгину, или све справе његове, и умива

кад приступају колтару да оницу и подножје њезино.

служе и да пале жртву о 29. Тако ћеш их осве

гњену Господу. тити , те ће бити светиња

21. Тада нека перу руке над светињом, и што их се

своје и ноге своје да не из- год дотакне биће свето.

гину. То нека им буде уред 30. Помажи и Арона и

ба вјечна Арону и сјемену |синове његове, и осветићеш

његову од кољена до ко- их да ми будусвештеници.

љена . 31.А синовима Израиље

22. Још рече Господ Moj- вим кажи и реци : ово нека

сију говорећи : ми буде уље светога пома

23. Узми мириса најбо- | зања од кољена до кољена

љих : смирне најчистије пет вашега.

стотина сикала , и цимета 32. Тијело човјечије не

мирисавога пола толико, ка се не маже њим , нити

двје ста педесет, и иђирота правите такога уља како је

такође двје ста педесет, оно ; свето је , нека вам бу

24. И касије петстотина І де свето.
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33. Ако ли би ко начи 3. и напуних та духа

нио тако уље или намазао светога, мудрости и разума

њим другога , истријебиће и знања и сваке вјештине,

се из народа својега .
4. Да вјешто измишља

34. И рече Господ Moj- како се што може начинити

сију : узми мириса, стакте, од злата и од сребра и од

ониха и халвана мириса- мједи ,

вога, и тамјана чистога, ко 5. Да умије резати ка

лико једнога толико дру- мење и укивати , да умије

гога .
тесати дрво , и сваки посао

35. И од тога начини
радити .

кад, састављен вјештином

6. И ево удружих с њим

апотекарском , чист и свет.
Елијава сина Ахисамахова

36. Ииступавши га на
од племена Данова , и сва

ситно ,
метаће га пред

кому вјештом човјеку у ср
свједочанством у шатору од це дадох вјештину да из

састанка, гдје ћу се састаја
раде све што сам ти запо

ти с тобом; то нека вам буде
вједно,

светиња над светињама.

37. А такога када какав
7. Шатор од састанка,

начиниIII немојте себи пра
и ковчег за свједочанство

и заклопацна њ , и све

вити ; то нека ти је свети

ња за Господа.
справе у шатору,

38. Ако ли би ко начи 8. И сто и справе њего

нио таки да га мирише, ис- ве, и свијетњак чисти са

тријебиће се из народа сво- свијем справама његовијем,

јега.
и олтар кадиони,

9. И олтар за жртву па
ГЛАВА 31.

љеницу са свијем справама

И рече Господ Мојсију го- | његовијем , и умиваоницу

ворећи : и подножје њезино,

2. Гле, позвах по имену 10. И хаљине службене

Веселеила сина Урије сина и свете хаљине Арону све

Орова од племена Јудина. І штенику и хаљине сино

12
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вима његовијем , да врше до вијека ; јер је за шест

службу свештеничку, дана створио Господ небо

11. И уље помазања , и и земљу, ау седми дан по

кад мирисни за светињу.| чину и одмори се.

Све нека начине онако како 18. и изговоривши ово

сам ти заповједио. Мојсију на гори Синајској,

12. И рече Господ мој- даде му двије плоче свје

сију говорећи : дочанства, плоче камене

13. А ти кажи синовима | писане прстом Божјим.

Израиљевијем и реци : али

суботе моје чувајте, јер је ГЛАВА 32.

знак између мене и вас од

кољена до кољена , да знате А народ видјевши гдје Moj

да сам ја Господ који вас | сије за дуго не слази с горе,

посвећујем . скупи се народ пред Арона,

14. Чувајте дакле суботу, и рекоше му : хајде, на

јер вам је света; ко би је чини нам богове, који ће

оскврнио, да се погуби; јер ићи пред нама, јер томе

ко би год радио какав по- | Мојсију који нас изведе из

сао у њу, истријебиће се земље Мисирске не знамо

она душа из народа сво- | шта би.

јега. 2. A Арон им рече : по

15. Шест дана нека се скидајте златне обоце што

ради ; а седми је дан су- |су уушима жена ваших,

бота, одмор, свет Господу ; синова ваших и кћери ва

ко би год радио посао уших, и донесите ми.

дан суботни, да се погуби . 3. И поскида сав народ

16. За то ће чувати си- |златне обоце што им биjaxy

нови Израиљеви суботу у ушима , и донесоше Аро

празнујући суботу од ко- ну.

љена до кољена завјетом 4. А он узев из руку њи

вјечним. ховијех , сали у калуп ,

17. То је знак између начини теле саливено. И

мене и синова Израиљевих рекоше: ово су богови тво .

2

и
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ји , Израиљу, који те изве- | рече : за што се , Господе ,

доше из земље Мисирске. распаљује гњев твој на на

5. А кад то видје Арон, род твој , који си извео из

начини олтар пред њим ; земље Мисирске силом ве

и повика Арон и рече : сју- ликом и руком крепком ?

тра је празник Господњи. 12. За што да говоре

6. И сјутрадан уставши Мисирци и реку : назло их

рано принесоше жртве па- | изведе , да их побије по

љенице и жртве захвалне ; планинама и да их истри

и посједа народ , те једоше јеби са земље ? Поврати се

и пише ; а послије усташе од гњева својега, и пожали

да се играју . народ свој ода зла.

7. А Господ рече Мојси 13. Опомени се Аврама,

ју : иди , сифи , јер се по- | Исака и Израиља , слуга

квари твој народ , који си својих , којима си се собом

извео из земље Мисирске. Ізаклео и обрекао им : умно

8. Брзо зађоше с пута , жићу сјеме ваше као зви

који сам им заповједио ; на-|jезде на небу, и земљу ову,

чинише себи теле ливено , за коју говорих, сву ћу дати

и поклонише му се, и при- | cjeмeну вашему да је њи

несоше му жртву , и реко-і хова до вијека .

Іше: ово су богови твоји , 14. И ражали се Госпо

Израиљу , који те изведоше ду учинити зло народусво

из земље Мисирске. јему, које рече.

9. Још рече Господ Moj 15. Тада се врати Moj

сију : погледах народ овај, сије, и сиђе с горе са двије

и ето је народ тврда врата . | плоче свједочанства уру

10. И сада пусти ме , да кама својим ; и плоче бјеху

се распали гњев мој на њих писане с обје стране , отул

и да их истријебим ; али од и одовуд писане.

тебе ћу учинити народ ве 16. и бјеху плоче дјело

Божије, и писмо бјеше пи

11. A Мојсије се замоли |смо Божије , урезано на

Господу Богу својему , и плочама.

п

лик.

12 *
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17. А Исус чувши вику има злата , нека га скида

у народу, кад викаху, рече са себе. И дадоше ми , а ја

Мојсију : вика убојна уо- га бацих у ватру, и изађе

колу. то теле.

18. А он рече : није то 25. A Мојсије видећи на

вика како вичу који су ја- род го, јер га оголи Арон

чи, нити је вика како вичу на срамоту пред противни

који су слабији , него чујем цима његовијем ,

вику онијех који пјевају . 26. Стаде Мојсије на вра

19. И кад дође близу та од окола и рече: к мени

окола, угледа теле и игре, ко је Господњи. И скупише

те се разгњеви Мојсије, и се пред њега сви синови

баци из руку својих плоче, Левијеви.

и разби их под гором. 27. и рече им : овако

20. Па узе теле које би- каже Господ Бог Израи

јаху начинили , и спали га љев : припашите сваки свој

Огњем, и сатр га у прах , и мач уз бедро своје , па про

просу га по води , и запоји фите тамо и амо по околу

синове Израиљеве. од врата до врата, и побиj

21. И рече Мојсије Аро- те сваки брата својега и

ну: шта ти је учинио овај пријатеља својега и близк

народ, те га ували у толи- њега својега .

ки гријех ? 28. и учинише синови

22. A Арои му рече : Левијеви по заповијести

немој се гњевити, господа- Мојсијевој, и погибе народа

ру ; ти знаш овај народ да у онај дан до три тисуће

је брз на зло. људи.

23. Јер рекоше ми : на 29. Јер Мојсије рече :

чини нам богове , који ће посветите данас руке своје

ићи пред нама , јер томе Господу, свак на сину свом

Мојсију који нас изведе из и на брату свом, да би вам

земље Мисирске не знамо дао данас благослов.

шта би. 30. А сјутрадан рече

24. А ја им рекох : ко I Мојсије народу : ви љуто
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2

сагријешисте ; за то сада Исаку и Јакову говорећи :

идем горе ка Господу, еда сјемену твојему даћу је.

бих гa умолио да вам опро 2. И послаћу пред тобом

сти гријех. анђела, и изагнаћу Хана

31. И врати се Мојсије неје , Амореје и Хетеје и

ка Господу, и рече: молим Ферезеје и Јевеје и Јеву

ти се ; народ овај љуто са- 1 сеје ,

гријеши начинивши себи 3. И одвешће вас у зе

богове од злата .
мљу гдје тече млијеко и

32. Али опрости им гри- мед ; јер не ћу сам ићи с

јех ; ако ли не ћеш, избри- тобом за то што си народ

Іши ме из књиге своје , коју тврдоврат, па бих те могао

си написао .
сатрти путем.

33. А Господ рече Мој
4. А народ чувши ову

сију : ко ми је згријешио, злу ријеч ожалости се , и

онога ћу избрисати из књи
нико не метну на се својега

те своје.

34. А сада иди, води тај

5. Јер Господ рече Мој
народ куда сам ти казао.

Ево, мој ћеанђео иһи пред сију :
сију : кажи синовима Из

тобом , а кад их походим,
раиљевијем : ви сте народ

походићу на њима гријех тврдоврат; доћи ћу часом

усред тебе, и истријебићу

35. и Господ би народ
те ; а сада скини накит свој

са себе, и знаћу шта ћу чи
За то што начините теле,

које сали Арон.

нити с тобом.

6. И поскидаше са себе

синови Израиљеви наките
ГЛАВА 33.

своје код горе Хорива.

и рече Господ Мојсију : 7. A Мојсије узе шатор

иди , дигни се одатле ти и и разапе га себи иза окола

народ , који си извео из зе- далеко, и назва га шатор

мље Мисирске, пут земље од састанка, и ко год тра

за коју се заклех Авраму, І каше Господа, долажапе

накита .

2

њихов .
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к шатору од састанка иза |знам те по имену и нашао

окола. си милост предa мнoм.

8. И кад Мојсије иђаше
13. Ако сам дакле на

у шатор, вас народ устаја- шао милост пред тобом, по

ше, и свак стајаше на вра- кажи ми пут свој, да те по

тима својега шатора, и где- знам и нађем милост пред

даху за Мојсијем док не тобом; и види да је овај

уђе у шатор. народ твој народ.

9. А кад Мојсије улажа- he лице иһи напријед , и
14. И рече Господ : моје

ше у шатор, спушташе се

ступ од облака и уставља- даћу ти одмор.

15. A Мојсије му рече :

ще се на вратима од ша
ако не ће ићи напријед ли

тора , и Господ говораше

с Мојсијем.

це твоје , немој нас кретати

одавде.

10. И вас народ видећи
16. Јер по чему ће се

ступ од облака гдје стоји
познати да смо нашли ми

на вратима од шатора,уста- лост пред тобом, ја и народ

јаше вас народ , свак се

твој ? зар не по томе што
клањаше на вратима од

ти идеш с нама ? тако ћемо

својега шатора.

се разликовати ја и народ

11. и Господ говораше твој од свакога народа на.

с Мојсијем лицем к лицу земљи.

као што говори човјек с 17. А Господ рече Мој

пријатељем својим. По том |сију : учинићу и то што си

се враћаше Мојсије у око, казао, јер си нашао милост

а слуга његов Исус син На преда мном и знам те по

вин , момак , не излажаше
Имену.

из шатора .
18. Опет рече Мојсије :

12. И рече Мојсије Го- молим те , покажи ми сла

споду : гледај , ти ми ка- ву своју .

жеш: води тајнарод. А ни- 19.“ A Господ му рече :

јеси ми казао кога ћеш по- | учинићу да прође све добро

слати са мном, а рекао си : І моје испред тебе, и пови

2

2
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каћу по имену : Господ 3. Али нека нико не иде

пред тобом. Смиловаћу се с тобом, и нико нека се не

коме се смилујем , и пожа- покаже на својгори , ни ов

лићу кога пожалим. це ни говеда да не пасу

20. И рече : али не ћеш близу горе.

моћи видјети лица мојега , 4. И истеса Мојсије двије

јер не може човјек мене плоче од камена као што

видјети и остати жив. су биле прве , и уставши

21. И рече Господ : ево рано изађе на гору Синај

мјесто код мене , па стани ску , као што му заповједи

на стијену . Господ , и узе у руку своју

22. И кад стане прола- двије плоче камене.

зити слава моја, метнућу те 5. А Господ,сиђе у обла

У расщелину камену, и за- ку, и стаде ондје с њим , и

клонићу те руком својом повика по имену : Господ.

док не прођем. 6. Јер пролазећи Господ

23. По том ћу дигнути испред њега викаше : Го

руку своју, и видјећеш ме спод, Господ, Бог милостив,

с леђа , а лице се моје не жалостив, спор на гњев и

може видјети. oбилан милосрђем и исти

ном ,

ГЛАВА 34.
7. Који чува милост ти

сућама , прашта безакоња

и рече Господ мојсију : и неправде и гријехе, који

истеши себи двије плоче од не правда кривога , и похо

камена као што су биле ди гријехе отачке на сино

прве, да напишем на тијем | вима и на унуцима до тре

плочама ријечи које су биле ћега и четвртога кољена.

на првијем плочама , које 8. A Мојсијебрже савигла

си разбио. ву до земље и поклони се,

2. и буди готов за сјутра 9. и рече : ако сам на

да рано изађеш на гору Си- шао милост пред тобом,

најску, и станеш преда ме Господе, нека иде Господ

наврх горе. посред нас , јер је народ
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гради себи .

тврдоврат, и опрости нам земљи , да не би чинећи

безакоње наше и гријех прељубу за боговима својим

наш, и узми нас за нашљед- и приносећи жртву богови

Ство . вима својим позвали те, и

10. А он рече : ево по- ти јео жртве њихове,

стављам завјет ; пред ције 16. И да не би кћерима

лим народом твојим учини- њиховијем женио синове

ћу чудеса, која нијесу учи-ісвоје, и да неби кћери њи

њена нигдје на земљи ни у хове чинећи прељубу за

ком народу, и видјеће дјело боговима својим учиниле да

Господње сав народ , међу синови твоји чине прељубу

којим си , јер ће бити стра- | за боговима њиховијем.

шно што ћу ја учинити с 17. Ливених богова не

тобом .

11. Држи што ти данас 18. Празник пријеснијех

заповиједам; ево, ја ћу иза- xљебова држи ; седам дана

гнати испред тебе Амореје једи пријесне хљебове, као

и Хананеје и Хетеје и Фе- што сам ти заповједио, на

резеје и Јевеје и Јевусеје. вријеме, мјесеца Авива , јер

12. Чувај се да не хва- си тога мјесеца изашао из

таш вјере с онима који жи- Мисира.

ве у земљи у коју ћеш до 19. Све што отвора ма

ћи, да ти не буду замка у- терицу моје је , и свако

мушко у стоци твојој што

13. Него олтаре њихове отвора материцу , говече

оборите, и ликове њихове или ситна стока.

изломите, и гајеве њихове 20. Али магаре које отво

исијеците. ри материцу откупи јагње

14. Јер не ваља да се том или јаретом ; ако ли га

клањаш другому богу ; јер не би откупио , сломи му

се Господ зове ревнитељ, врат ; и свакога првенца

Бог је ревнитељ. између синова својих от

15. Немој хватати вјере купи ; и да се нико не по

с онима који живе у оној каже празан предa мнoм.

сред тебе.

2
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21. Шест дана ради , а 28. и Мојсије оста он

у седми дан почини , и од дје код Господа четрдесет

орања и од жетве почини. дана и четрдесет ноћи ,

22. Празнуј празник сед- хљеба не једући ни воде

мица , првина жетве пше- пијући ; и написа Господ

ничне, и празник бербе на на плоче ријечи завјета, де

свршетку године. сет ријечи.

23. Три пута у години 29. И кад Мојсије сила

да се свако мушко између | жаше с горе Синајске, и

вас покаже пред Господом држаше у руци двије плоче

Богом Израиљевим . свједочанства силазећи с

24. Јер ћу изагнати на- горе, не знађаше да му ко

роде испред тебе , и међе жа на лицу поста свијетла

твоје раширићу, и нико не докле говораше с њим.

ће пожељети земље твоје, 30. И видје Арон и сви

кад станеш долазити да се синови Израиљеви а то му

покажеш пред Господом се свијетли кожа на лицу,

Богом својим три пута у го- и не смјеше приступити к

дини . њему.

25. Немој приносити кр 31. Али их зовну Moj

ви од жртве моје уз хље- | сије, и вратише се к њему

бове киселе, и да не пре- | Арон и сви главари у .збо

ноћи до јутра жртва праз- ру , и говори с њима Moj

ника пасхе. сије .

26. Првине од првога 32. По том приступите

рода земље своје донеси у сви синови Израиљеви , и

кућу Господа Бога својега ; заповједи им све што му

немој кухати јарета у мли- каза Господ на гори Синај

јеку мајке његове. ској.

27. И рече Господ Moj 33. А кад им Мојсије

сију : напиши себи те ри- изговори,застрије лице сво

јечи ; јер по тијем ријечима је покривалом.

учиних завјет с тобом и с 34. Али кад Мојсије до

Израиљем. лажаше пред Господа да с
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њим говори , скидаше по- несе прилог Господу: зла

кривало докле не би иза- то и сребро и мјед,

шао ; а изашав казиваше 6. И порфиру и скерлет

синовима Израиљевим што и црвац и танко платно и

му се заповиједаше. костријет,

35. Тада виђаху синови 7. И коже овнујске цр

Израиљеви лице Мојсијево, вене обојене и коже јазав

гдје се свијетли кожа на чије и дрво ситим,

лицу његову , те Мојсије 8. И уље за видјело ,

опет застираше покривалом мирисе за уље помазања и

лице своје докле не би опет |за кад мирисни,

ушао да говори њим. 9. и камење онихово ,

камење за укивање по о

ГЛАВА 35. плећку и по напрснику.

10. И који су год вјешти

По том сабра Мојсије сав међу вама нека дођу да

збор синова Израиљевих, и раде што је заповједио Го

рече им : ово је заповједио |спод :

Господ да чините: 11. Шатор, и наслон ње

2. Шест дана да се ра- гов, и покривач његов , и

ди , а седми дан да вам је куке његове, и даске ње

свет , субота почивања Го- гове, пријеворнице његове,

сподњега ; ко би радио уступове његове и стопице

тај дан, да се погуби. његове,

3. Ватре не ложите по 12. Ковчег , и полуге

становима својим у дан су- његове , и заклопад , и за

ботни. вјес,

4. Још рече Мојсије све 13. Сто, и полуге његове

му збору синова Израиље- и све справе његове, и Хљеб

вих говорећи : ово је запо- |за постављање,

вједио Господ и рекао : 14. и свијетњак за ви

5. Скупите између себе дјело са справама његови

прилог Господу ; ко год јем, и жишке његове, и уље

хоће драге воље, нека до- I за видјело,

п
2 .
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15. И олтар кадиони , и | жене, ко год бјеше драго

полуге његове, и уље по- вољна срца, и доносише

мазања, и кад мирисни , и споне и обоце и прстење и

за вјес на врата од шатора, наруквице и свакојаке на

16. Олтар за жртву па- ките златне ; и сваки доне

њеницу, и решетку његову | се прилог злата Господу.

од мједи , полуге његове и 23. Ко год имаше пор

све справе његове, умивао- | Фире, скерлета , црвца, тан

ницу и подножје њезино, кога платна , костријети ,

17. Завјесе за тријем, сту- кожа овнујских црвенијех

пове његове и стопице ње- обојених и кожа јазавчијих,

гове, и завјес на врата од сваки доношаше.

тријема ,
24. И ко год прилагаше

18. Коље за шатор , и сребро или мјед, доношаше

коље за тријем сужетима
у прилог Господу ; и у кога

њиховијем ,
год бијаше дрвета ситима,

19. Хаљине службене за
за сваку потребу у служби

службу у светињи, ихаљи

доношаше.

не свете Арону свештени

25. И све жене вјеште
ку, и хаљине синовима ње

говијем за службу свеште- предоше својим рукама, и

доносише што напредоше
ничку.

20. Тада отиде сав збор за порфиру, скерлет, црвац

и танко платно.

синова Израиљевијех од

Мојсија ; 26. И све жене које по

21. И вратише се, сваки диже срце њихово и биjaxy

којега подиже срце његово вјеште, предоше костријет.

и кога год дух покрете дра 27. А главари доносише

говољно, и донесоше при- камење онихово и камење

лог Господуза грађење ша- за укивање по оплетку и

тора од састанка и за сву по напрснику,

службу у њему и за хаљи 28. И мирисе и уље за

не свете. видјело и за уље помазања

22. Долазише људи и I и за кад мирисни.
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29. Сви људи и жене, | којаке послове вјешто из

које подиже драговољно | мишљајући.

срце да доносе што треба

ГЛАВА 36 .

за све дјело које Господ за

повједи преко Мојсија да | И стаде радити Веселеило

се начини , донесоше сино- и Елијав и сви људи вје

ви Израиљеви драговољни | Шти , којима бјеше Господ

прилог Господу. дао мудрост и разум да у

30. Тада рече Мојсије мију радити сваки посао за

синовима Израиљевим: ви- службу у светињи, све што

дите, Господ позва по име- је заповједио Господ .

ну Веселеила сина Урије 2. И позва Мојсије Ве

сина Орова од племена Ју- селеила и Елијава и све

дина, људе вјеште, којима Господ

31. и напуни га духа даде мудрост у срце, које

Божијега , мудрости, разума год подиже срце њихово да

и знања и вјештине за сва- | дођу да раде тај посао .

ки посао , 3. и узеше од Мојсија

32. Да вјешто измишља |све прилоге , које донесонше

како се што ради од злата синови Израиљеви да се

и од сребра и од мједи , уради дјело за службу у

33. Да умије резати ка- светињи. Али још доноша

мење и укивати , да умије ху к њему драговољне при

тесати дрво радити сваки | логе свако јутро.

посао врло вјешто. 4. Тада дођоше сви вје

34. и даде му у срце, шти људи, који рађаху дје

њему и Елијаву сину Ахи-јло за светињу, сваки од

самахову од племена Да-ісвојега посла, који рађаху,

нова, да могу учити друге. 5. И рекоше Мојсију го

35. Напуни их вјештине ворећи : више доноси на

да раде сваки посао, да ку- Ірод него што треба да се

ју, тешу, везу, и ткају пор- уради дјело, које је Господ

Фиру, скерлет , црвац и тан- | заповједио да се уради.

ко платно, и да раде сва 6. и заповједи Мојсије

2

2

2

••
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да се огласи по околу го- и педесет петаља начини

ворећи : ни човјек ни жена ше на крају свакога завјеса

да не доноси више прилога гдје се саставља с другим ;

за светињу. И забрани се петље бјеху једна према

народу да не доноси . другој.

7. Јер бијаше свега до 13. и начинише педе

ста да се уради све дјело, сет златнијех кука, и саста

и још претјецаше. |више кукама завјесе један

8. Иљуди вјешти изме- с другим ; тако се шатор

ђу онијех , који радище | састави .

ово дјело, начинише ша 14. И начините завјесе

тор од десет завјеса од тан- од костријети за наслон

кога платна узведенога и над шатором ; једанаест

од порфире и од скерлета таких завјеса начините.

и од црвца , с херувимима 15. У дужину бјеше је

вјешто везеним начинише. | дан завјес од тридесет ла

9. У дужину бјеше један ката ау ширину од четири

завјес од двадесет и осам | лакта ; једне мјере бјеше

лаката а у ширину од че- свијех једанаест завјеса .

тири лакта ; сви завјеси 16. и саставине пет за

бјеху једне мјере. вјеса заједно, а других шест

10. И саставише пет за- завјеса заједно.

вјеса један с другим, и пет 17. и начините педесет

других завјеса саставише петаља по крају једнога за

један с другим. вјеса гдје се саставља с дру

11. и начинише петље | гим , и педесет петаља на

од порфире по крају првога чинише по крају другога

завјеса на оној страни гдје завјеса да се састави.

ће се саставити с другим ; 18. И начинише педесет

и тако начините на сваком кука од мједи да се састави

завјесу по крају гдје ће се наслон.

саставити с другим. 19. Иначинише покри

12. Педесет петаља на- вач на наслон од кожа ов

чинише на првом завјесу,Інујских црвених обојених,
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и покривач од кожа јазав 28. и још двије даске

чијих озго . начините на углове шато

20. и начинише даске ру с обје стране ;

шатору од дрвета ситима , 29. Оне бијаху саставље

које ће стајати право. не оздо, и бијаху саставље

21. Даска бјеше дуга не озго биочугом ; тако на

десет лаката а подруг лак-| чинише с обје стране на два

та широка свака даска . угла.

22. По два чепа бјеху на 30. И тако бијаше осам

дасци, један према другом ; | дасака, и шеснаест стопица

тако начинише на свијем њиховијех сребрнијех , по

даскама за шатор . двије столице под сваку

23. А овијех дасака за даску .

патор начинише двадесет 31. И начините прије

дасака за јужну страну ; ворнице од дрвета ситима :

24. И четрдесет стопица | пет за даске на једној стра

сребрнијех начинише под ни шатора,

двадесет дасака , двије сто 32. И пет пријеворница

пице под једну даску , зa зa дaске на другој страни

два чепа њезина , а двије шатора , и пет пријеворни

столице под другу даску ( ца за даске на западној

за два чепа њезина. страни інатора до оба угла.

25. Тако и на другој 33. И начинише прије

страни шатора, према сје- ворницу средњу да иде

веру, начинише двадесет преко сриједе дасака од јед

дасака , нога краја до другога.

26. И четрдесет стопица 34. А даске оковаше зла

сребрнијех под њих, двије том, и биочуге на њих на

столице под једну даску а чинише од злата, да у њи

двије столице под другу ма стоје пријеворнице , и

даску . оковаше златом пријевор

27. А на западној стра- нице.

ни шатора начинише шест 35. и начините завјес

- дасака ; од порфире и од скерлета
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и од црвца и од танкога угла његова : два биочуга

платна узведенога , с херу- с једнестране а два с друге.

вимима вјешто везеним на 4. и начини полуге од

чинише га . дрвета ситима , и окова их

36. И начинише за њче- златом.

тири ступа од дрвета си 5. И пpoвyчe пoлyгe кроз

тима, и оковаше их златом, биочуге с обје стране ков

а куке на њима бјеху од чегу , да се може носити

злата, и салите им четири ковчег.

столице од сребра.
6. и начини заклопац

37. и начините завјес од чистога злата, у дужину

на врата наслону од пор- | од два и по лакта, а уши

Фире и од скерлета и од рину од подруг лакта.

црвца и од танкога платна 7. и начини два херу

узведенога, везен , вима од злата, једноставне

38. И пет ступова за њ начини их , на два краја

с кукама њиховијем , и вр- заклопцу ,

хове им и појасове оковаше 8. Једнога херувима на

златом , и пет стопица под крају одовуд, а другога хе

њих од мједи . рувима на крају одонуд ;

заклопцу на оба краја на

ГЛАВА 37 .
чини херувиме.

9. и у херувима бјеху

и начини Веселеило ков- | крила раширена у вис, и

чег од дрвета ситима , два ізаклањаху крилима својим

и по лакта дуг и подруг заклопац , и лицем бјеху

лакта широк и подруг лак- | окренути један другом , и

та висок . гледаху према заклопцу

2. и докова та чистим | херувими.

Златом изнутра испоља ; и 10. И начини сто од др

начини му златан вијенац | вета ситима, у дужину од

унаоколо. два лакта а у ширину од

3. И сали му четири био- лакта, и од подруг лакта

чуга од злата на четири у висину.
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11. И покова га чистим | стране а три гране свијет

златом , и начини му вије- њака с друге стране;

нац златан унаоколо. 19. Три чашице као ба

12. И начини му оплату дем на једној грани и јабу

с подланице унаоколо , и ка и цвијет, а три чашице

начини вијенац Златан уз као бадем на другој грани

оплату унаоколо.
и јабука и цвијет ; тако на

13. и сали му четири
свијех шест грана које из

биочуга од злата, и метну
лажаху из свијетњака.

20. А на самом свијет
биочуге на четири угла,

који му бијаху на четири њаку бјеху четири чашице

као бадем са својим јабу
ноге .

кама и цвјетовима,

14. Према оплати биjaxy

биочузи , а у њима полуге,
21. Једна јабука беше

под двије гране из њега , и
да се може носити сто.

једна јабука под друге дви

15. А полуге начини од је гране из њега , и једна

дрвета ситима, и окова их

јабука под друге двије гра
златом, да се може носити

не из њега ; тако под шест

грана које излажаху

16. И начини од чистога
њега .

злата посуђе што се меће
22. Јабуке њихове и гра

на сто : здјеле чаше и

кутлиће и виједра , којим
не им излажаху из њега,

све бјеше од чистога злата

ће се прељевати.
једноставно.

17. И начини свијетњак 23. И начини му седам

од чистога злата , једноста - жижака и усeкaчe и спре

ван начини свијетњак ; ступ мице за гар од чистога.

му и гране , чашице и ја- злата .

буке и цвјетови излажаху 24. Од таланта чистога

злата начини га са свијем

18. Шест грана изла- |справама његовијем.

жаху му са страна ; три 25. Иначини олтар ка

тране свијетњака с једне і диони од дрвета ситима у

сто .
ИЗ

из њега .
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идужину од једнога лакта , 3. И начини све посуђе

у ширину од једнога лакта, за олтар, сонце и лопатице

четвороугласт , и од два и котлиће и виљушке и ма

лакта у висину ; из њега шице; све му посуђе начини

излажаху му рогови . од мједи.

26. И покова га чистим 4. и начини олтару ре

златом, озго и са страна уна- | шетку као мрежу од мједи

около, ирогове; и начини му испод олтара унаоколо ода

вијенац од злата унаоколо. дна до средине.

27. и два биочуга од 5. и сали четири био

злата начини му испод ви- чуга за четири угла ре

јенца на два угла његова с шетке мједене, да се кроз

обје стране, да у њима стоје њих провуку полуге.

полуге да се може носити о 6. А полуге начини од

њима . дрвета ситима , и окова их

28. А полуге начини од у мјед.

дрвета ситима , и окова их 7. И пpoвyчe пoлyгe кроз

Златом. биочуге с обје стране ол

29. и начини уље за тара , да се може носити,

свето помазање и чисти кад | од дасака начини та шу

мирисни вјештином апоте- пља.

карском. 8. и начини умивални

цу мједену и подножје јој
ГЛАВА 38.

мједено од огледала која

И начини од дрвета сити- доношаху гомилама жене

ма олтар за жртве паљени-| долазећи на врата шатору

це у дужину од пет лаката од састанка.

иу ширину од пет лаката , 9. И начини тријем на

четвороугласт, висок три јужној страни , и завјесе

лакта .
тријему од танкога платна

2. и начини му на че- | узведенога од сто лаката,

тири угла његова рогове ; 10. И двадесет ступова

из њега излаялаху рогови, |за њих и двадесет стопица

и окова га у мјед. под њих од мједи , а куке

13
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на ступове и пријеворнице им бијаху сребрни; сви сту

од сребра ; пови у тријем у бијаху опа

1i . Tако и на сјеверној сани сребром .

страни завјесе од сто ла 18. А завјес на вратима

ката , двадесет ступова за од тријема бијаше од пор

њих и двадесет стопица Фире и од скерлета и од

под њих од мједи ; а куке црвца и од танкога платна

на ступове и пријеворнице | узведенога , везен , у ду

њихове од сребра ; жину од двадесет лаката а

12. А на западној страни у висину по ширини пет

завјесе од педесет лаката , лаката , као и други завјеси

десет ступова за њих и де- у тријему.

сет стопица њиховијех од 19. и четири ступа за

мједи ; куке на ступове и њ , и четири столице под

појасове њихове од сребра ; њих од мједи , чепови на

13. А на предњојстрани њима од сребра и врхови

према истоку завјесе од пе- им и појасови од сребра.

десет лаката ; 20. А све коље шатору

14. с једне стране за- и тријему унаоколо бијаше

вјесе од петнаест лаката, | од мједи .

три ступа за њих и три 21. Те су ствари пребро

стопице под њих ; јене за шатор , шатор од

15. А с друге стране, до свједочанства , које је пре

врата од тријема и отуда бројио по заповијести Moj

и одовуда , завјесе од пет- | сијевој Итамар син Арона

наест лаката, три ступа за свештеника за службу Ле

њих и три столице под њих. | витску.

16. Сви завјеси на три 22. АВеселеило син У.

јему унаоколо бјехуод тан- | рије сина Орова од племе

кога платна узведенога ; на Јудина начини све то

17. А столице под сту- 1 што заповједи Господ Moj

повима од мједи , куке на | сију,

ступовима и појасови на 23. И с њим Елијав син

њима од сребра ; и врхови | Ахисамахов од племена.Да
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по

нова , дрводјеља и вјешт | бијаше седамдесет талана

ткати и вести по порфири, та, и двије тисуће четири

по скерлету, по црвцу и по | стотине сикала .

танком платну . 30. и од тога начини

24. А свега злата што | стопице на вратима шатора

отиде на ово дјело , на све од састанка, и мједени ол

дјело за светињу, које злато ( тар и решетку мједену за

бјеше приложено, свега га њ , и све справе за олтар,

бјеше двадесет и девет та 31. И стопице у тријему

ланата , седам стотина и унаоколо, и столице на вра

тридесет сикала, по светом тима од тријема, и све коље

сиклу ; за шатор и све коље за три

25. А сребра што дође јем унаоколо.

од збора , сто таланата, и

тисућа седам стотина и се ГЛАВА 39 .

дамдесет и пет сикала ,

светом сиклу ; А од порфире и скерлета

26. По сикла од главе, и црвца начинише хаљине

по сиклусветом, од свакога за службу, да се служи у

који уђе у број, од дваде- |светињи; и начините свете

сет година и више, од шест | хаљине Арону , као што

стотина и три тисуће и пет бјеше заповједио Господ

стотина и педесет. Мојсију .

27. Од сто таланата сре 2. Начинише оплећак

брa сaлише се стопице за од злата и од порфире и од

светињу и столице за за- скерлета и од црвца и од

вјес; сто стопица од сто та- танкога платна узведенога.

ланата,таланат на столицу. 3. Истеглише листове

28. А од тиеућу седам од злата , и исјекоше жице,

стотина и седамдесет и пет | те извезоше порфиру и

сикала начини куке на сту- | eкeрлeт и црвац и танко

пове , и окова им врхове и платно врло вјешто.

опаса их . 4. Пораменице му начи

29. А мједи приложене і нише да се састављају, да

13 *
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се саставља на два краја вом реду : сардоних , топаз

своја . и смарагад ;

5. и појас на оплећку 11. А у другом реду :

излажаше од њега и бјеше карбункул , сафир и дија

исте направе, од злата и манат ;

од порфире и од скерлета 12. А у трећем реду :

и од црвца и од танкога 1 лигур , ахат и аметист ;

платна узведенога, као што 13. А у четвртом реду :

бјеше заповједио Господ хрисолит , оних и јаспис,

Мојсију .
све онточено златом у сво

6. и уковаше два каме- јим редовима.

на ониха у злато , и изре

14. Тијех камена с име
заше на њима имена сино

нима синова Израиљевијех

ва Израиљевих, као што се бјеше дванаест према њи

режу печати.
ховијем именима , резани

7. и ударише их на по
као печати , за дванаест

раменице од оплећка , да
племена , свако по свом

буду камени за спомен си
имену.

новима Израиљевијем , као
15. И начинише на на

што беше заповједио Го

спод Мојсију.

прсник ланце једнаке, пле

8. и начинише напрс
тене, од чистога злата .

ник врло вјеште направе 16. Иначинише двије

као што је направа у оплећ- копче златне и двије трив

ка , од злата и од порфире не златне , и метнуше те

и од скерлета и од црвца двије гривне на два краја

и од танкога платна узве- напрснику,

денога , 17. и провукоше два

9. Четвороугласт и дво- златна ланца кроз двије

струк начинише напрсник, гривне на крајевима на

у дужину спеди и уши прснику,

рину с педи, двострук. 18. А друга два краја

10. И ударише по њему | од два ланца запеше за

четири реда камења : у пр- I двије копче, и притврдише
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их за пораменице на оплећ- | од чистога злата , и метну

ку спријед. ше звонца међу шипке, по

19. и начинише још скуту од плашга унаоколо

двије златнe гривне, и мет- између шипака,

нуше их на два краја на 26. Звонце па шипак,

прснику на страни према звонце на шипак по скуту

оплећку изнутра.
од плашта унаоколо , за

20. И начинише још дви- службу, као што беше за

је гривне златне, које мет- повједио Господ Мојсију.

нуше на двије пораменице 27. И начинише кошуље

на оплећку оздо напријед од танкога платна измeта

гдје се саставља, више по- нога Арону и синовима ње

јаса на оплећку. говијем ;

21. Тако привезаше на 28. и капу од танкога

прсник кроз гривне на ње- платна, и капице кићене од

му и гривне на оплећку танкoгaплатна, и гаћеплат

врвцом од порфире, да стоји нене, од танкога платна уз

еврх појаса од оплећка и веденога ;

да се не раздваја напрсник 29. И појас од танкога

од оплећка, као што беше платна узведенога и од пор

заповједио Господ Мојсију. Фире и од скерлета и од црв

22. И начинише плашт ца, везен , као што беше

под оплећак, ткан , сав од заповједио Господ Мојсију.

порфире, 30. И начинише плочицу

23. И прорез на плашту за свето оглављеод чистога

у сриједи као прорез на злата, и написаше на њој

оклопу, и око прореза опла- писмом како се реже на

ту да се не раздре.
печатима : светиња Го

24. Иначинише по ску- споду.

ту од плашта шипке од 31. И притврдише за њу

порфире и од скерлета и врвцу од порфире да се ве

од црвца и од танкога плат- | же за капу озго , као што

на узведенога. бјеше заповједио Господ

25. И начинише звонца Мојсију.
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32. И тако се сврши сав 40. Завјесе за тријем ,

посао око шатора и насло- ступове за њих и стопице

на од састанка. И начини- њихове, и завјес на врата

ше синови Израиљеви све ; |од тријема , ужета његова

како беше заповједио Го- и коље његово, и све спра

спод Мојсију , тако начи- ве за службу у шатору, за

нише. шатор од састанка ,

33. и донесоше к Moj 41. Хаљине за службу,

сију шатор , наслон и све да се служи у светињи, ха

справе његове, куке, даске, | љине свете Арону свеште

пријеворнице , ступове и нику и хаљине синовима

столице, његовијем, да врше службу

34. И покривач од кожа | свештеничку.

овнујских црвених обоје 42. Све како беше за

них и покривач од кожа повједио Господ Мојсију,

јазавчијих, и завјес, онако урадише синови Из

35. И ковчег од свједо- раиљеви све ово дјело.

чанства , и полуге -за н , и 43. и погледа Мојсије

заклопац ,
све то дјело , и гле , начи

36. Сто са свијем справа- нише га, као што беше за

ма , и хеб за постављање, повједио Господ , тако га

37. Свијетњак чисти, начинише; и благослови их

Жишке његове, жишке на- Мојсије.

ређане , и све справе њего

ГЛАВА 40 .
ве, и уље за видјело,

38. И олтар златни , и и Господ рече Мојсију го

уље помазања , и кад ми- ворећи :

рисни, и завјес на врата од 2. Први дан првога мје

шатора , сеца подигни шатор, па

39. Олтар мједени и ре- тор од састанка,

шетку мједену за њ, полуге 3. И метни ондје ковчег

његове и све справе њего- |од свједочанства , и заклони

ве, умиваоницу и подножје га завјесом.

њезино,
4. и унеси сто, и уреди

2

2
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ка .

што треба уредити на ње- | састанка , и умиј их во

му; унеси и свијетњак, и дом ;

запали Жишке на њему. 13. и обуци Арона у

5. И намјести златни ол- | свете хаљине и помажи га

тар кадиони пред ковчегом и освештај га, да ми врши

од свједочанства ; и објеси службу свештеничку.

завјес на вратима од ша
14. и синовима његови

тора. јем заповједи нека присту

6. И метни олтар за жр- пе, и обуци им кошуље.

тву паљеницу пред врата
15. И помажи их , као

шатору, шатору од састан- што помажеш оца њихова,

да ми врше службу свеште

7. И метни умиваоницу ничку ; и помазање њихово

између шатора од састанка биће им за вјечно свештен

и олтара, и у њу налиј воде. | ство од кољена до кољена.

8. И подигни тријем у
16. И учини Мојсије све,

наоколо, и метни завјес на

како му заповједи Господ

тако учини.
врата од тријема.

17. И подиже се шатор

9. И узми уље помазања, друге године првога мје

и помажи шатор и све што
сеца први дан.

је у њему, и освети га и све
18. и Мојсије подиже

справе његове, и биће свет.
шатор, и подметну му сто

10. Помажи и олтар за пице, и намјести даске, и

жртву паљеницу и све спра- провуче пријеворнице , и

ве његове; те ћеш осветити исправи ступове.

олтар, и олтар ће бити све
19. Па разапе наслон

Тиња над светињом. над шатор, и метну покри

11. Помажи и умивао- | вач на наслон озго ,

ницу и подножје њезино, и што беше заповједио Го

освети је . спод Мојсију.

12. И кажи Арону и си 20. И узев свједочанство

новима његовијем да при- | метну га у ковчег, и про

ступе на врата шагора од вуче полуге на ковчегу,

као

И
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ОЗгометну заклопац на | та од шатора , шатора од

ковчег.
састанка, и принесе на ње

21. И унесе ковчег у ша- му жртву паљеницу, и дар,

тор, и објеси завјес , те за- као што беше заповједио

клони ковчег са свједочан- Господ Мојсију .

ством, као што бјеше запо 30. И метну умиваоницу

вједио Господ Мојсију . између шатора од састанка

22. И намјести сто у ша- и олтара , и нали у њу воде

тору од састанка на сјевер- за умивање.

ну страну шатора пред за 31. И праше из ње руке

вјесом , и ноге своје Мојсије и Арон

23. И постави на њему и синови његови .

хљеб пред Господом , као 32. Кад улажаху у ша

што беше заповједио Го- тор од свједочанства и кад

спод Мојсију. приступаху к олтару, уми

24. И намјести свијетњак вaxy се најприје , као што

ушатору од састанка, пре- бјеше заповједио Господ

ма столу на јужну страну| Мојсију.

шатора . 33. И подиже тријем око

25. И запали жишке на шатора и олтара , и метну

њему пред Господом , као завјес на врата тријему.

што беше заповједио Го- Тако сврши Мојсије посао

спод Мојсију. тај.

26. и намјести олтар 34. Тада облак покри

златни ушатору од свје- | шатор од састанка , и на

дочанства пред завјесом. пуни се шатор славе Го

27. И покади на њему | сподње .

кадом мириснијем, као што 35. И не могаше Мојсије

бјеше заповједио Господ ући у шатор од састанка,

Мојсију. јер бјеше на њему облак,

28. и објеси завјес на и славе Господње беше

врата од шатора . пун шатор.

29. и олтар за жртву 36. А кад се подизаше

паљеницу намјести на вра- | облак са шатора, тада по

п
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лажаху синови Израиљеви, 38. Јер облак Господњи

докле год путоваху. бјеше на шатору дању, а

37. А кад се не подиза- ноћу огањ бјеше на њему

ше облак , онда ни они не пред очима свега дома Из

полажаху до дана кад се раиљева , докле год путо

подиже. ваху.

ТРЕТ А КЊИГА МОЈСИЈЕВА

која се зове

ЛЕВитСКА.

4. и нека метне руку

ГЛАВА 1 .

своју на главу ажртви па

И викну Господ Мојсија , и љеници , и примите му се,

рече му из шатора од са- и очистиће га од гријеха.

етанка говорећи : 5. и нека закоље теле

2. Кажи синовима Из- пред Господом , и нека си

раиљевим, и реци им : кад| нови Аронови свештеници

ко између вас хоће да при- принесу крв , и покропе

несе Господу жртву од сто- | крвљу олтар озго унаоколо,

ке, принесите жртву своју | који је пред вратима ша

од говеда или од оваца или | тора од састанка .

од коза . 6. По том нека се одре

3. Ако му је жртва па- жртва паљеница и расијече

љеница од говеда , нека на дијелове.

принесе мушко здраво ; на 7. И синови Аронови све

вратима патора од састан-Іштеници нека наложе огањ

ка нека је принесе драге на олтару, и метну дрва на

воље пред Господом . Огањ.
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8. Па онда синови Аро 14. Ако ли хоће да при

нови свештеници нека на- несе птицу Господу на жр

мјесте дијелове , главу и са- тву паљеницу, нека прине

ло на дрва на огњу, који се жртву од грлица или од

је на олтару. голубића .

9. А пријева иноге нека 15. И свештеник нека је

се оперу водом ; и свеште- метне на олтар , и главу

ник нека запали све то на нека јој засијече ноктом , и

олтару ; то је жртва паље- запали на олтару исциje

ница, жртва огњена на у- дивши јој крв низ олтар са

годни мирис Господу. стране.

10. Ако ли би хтио при 16. и нека јој извади

нијети жртву паљеницу од вбљу с нечистотом , и баци

ситне стоке, од оваца или крај олтара према истоку

од коза, нека принесе муш- гдје је пепео.

ко здраво. 17. и нека је задре за

11. И нека се закоње на крила, али да не раскине ;

сјеверној страни олтара тако нека је свештеник за

пред Господом , и синови пали на олтару на дрвима

Аронови свештеници нека која су на огњу ; то је жр

покропе крвљу олтар озго тва паљеница, жртва огње

унаоколо. на на угодни мирис Го

12. И нека се расијече споду.

на дијелове с главом и са

салом , и свештеник нека ГЛАВА 2 .

то намјести на дрва на о

тњу, који је на олтару. А кад ко хоће да принесе

13. А цријева и ноге не- на жртву Господу дар, би

ка се оперу водом ; и све- јело брашно нека буде жp

Іштеник нека принесе све тва његова, и нека је по

то и запали на олтару ; то лије уљем и метне на њу

је жртва паљеница , жртва кад.

огњена на угодни мирис 2. И нека је донесе си

Господу. новима Ароновијем свеште
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ницима , и нека свештеник од дара спомен његов ,

узме тога брашна пуну ша- запалиће га на олтару; то

ку и уља и сав кад, и нека је жртва огњена на угодни

то запали свештеник на ол- мирис Господу.

тару за спомен њезин ; то 10. А што остане од да

је жртва огњена на угодни ра, нека буде Арону и си

мирис Господу. новима његовијем ; то је

3. А што остане од тога светиња над светињама из

дара , нека буде Арону и међу жртава које се нале

синовима његовијем; то је Господу.

светиња над светињама ИЗ 11. Ниједан дар који

међу жртава које се пале приносите Господу да не

Господу . буде с квасцем ; јер ни

4. Ако ли хоћеш да при- квасца ни меда не треба да

несеш дар печен у пећи, налите на жртву огњену

нека буду погаче пријесне Господу.

од бијелога брашна , зами 12. Само у жртви од пр

јешене с уљем, или колачи вина можете то принијети

пријесни , намазани уљем. Господу ; али на олтар не

5. Ако ли ти је дар пе- мећите за угодни мирис.

чено што у тави , нека је 13. А сваки дар који

од бијелога брашна без приносиш осоли сољу , и

квасца замијешено с уљем. немој оставити дара своје

6. Разломи га на дије- та без соли завјета Бога

лове , и молиј уљем ; то је својега ; са сваким даром

дар. својим принеси соли.

7. Ако ли ти је дар го 14. А кад приносиш дар

товљен у котлићу, нека је од првина Господу, класо

од бијелога брашна суљем. ве нове осуши на огњу, и

8. И донеси дар који на- што истреш из класова но

чиниш од тога Господу,ивих принеси на дар од пр

подај га свештенику, и он вина својих.

ће га однијети на олтар, 15. И полиј га уљем и

9. и узеће свештеникI кад метни на њ ; то је дар.
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16. И свештеник узевши заједно са жртвом паљени

истрвенога жита и уља са цом , која буде на дрвима

свијем кадом нека запали на огњу. То је жртва огње

спомен. То је жртва огње- на на угодни мирис Го

на Господу. споду.

6. Ако ли од ситне стоке

ГЛАВА 3. приноси на жртву захвалну

Господу, мушко или жен

Кад ко приноси жртву за- cко нека принесе здраво.

хвалну, ако од говеда при 7. Ако приноси јагње на

носи , мушко или женско, жртву , нека га принесе

нека принесе здраво пред пред Господом ;

Господом. 8. и нека метне руку

2. и нека метне руку | своју на главу жртви сво

своју на главу жртви сво- јој , и нека је закоље пред

јој , и нека је свештеник шатором од састанка; и не

закоље на вратима шатора ка покропе синови Аронови

од састанка, и крвљу ње- крвљу њезином олтар озго

Зином нека синови Ароно- унаоколо.

ви свештеници покропе ол 9. По том нека свеште

тар озго унаоколо. ник принесе од жртве за

3. По том нека свеште- | хвалне оно што се пали

ник принесе од жртве за- Господу, сало , цио реп до

хвалне оно што се пали леђа , сало што покрива

Господу, само што покрива цријева и све само што је

цријева и све само што је на цријевима ;

на њима ; 10. И оба бубрега и сало

4. И оба бубрега и сало што је на њима и на слаби

што је на њима и на сла- нама, имрежицу на јетри , с

бинама , и мрежицу што је бубрезима нека је извади;

на јетри , нека је извади с 11. И нека запали све

бубрезима . штеник на олтару ; то је

5. И нека то запале си- |jело од жртве огњене Го

нови Аронови на олтару І споду.
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12. Ако ли приноси ко

зу, нека је принесе пред ГЛАВА 4 .

Господом .

13. И нека јој метне ру- | Још рече Господ Мојсију

ку своју на главу, и нека говорећи :

је закоље пред шатором 2. Кажи синовима Изра

од састанка, и нека синови иљевим , и реци : ако ко

Аронови покропе крвљу |згријеши нехотице и учини

њезином олтар озго унао- што год што је Господ за

коло. бранио да се не чини ,

14. По том нека свеште 3. Ако свештеник пома

ник принесе од ње на жр- зани згријеши , те буде на

тву што се пали Господу, гријех народу, нека за гри

сало што покрива цријева јех свој који је учинио при

и све само што је на црије- несе теле здраво Господу

вима, на жртву за гријех.

15. И оба бубрега , и са 4. И доведавши теле на

ло што је на њима и на сла- врата шатору од свједо

бинама, пмрежицу на је- чанства пред Господа , не

три , с бубрезима нека је ка метне руку своју телегу

Извади ; на главу, и закоље теле

16. И нека запали све- пред Господом.

штеник на олтару ; то је 5. И нека узме свеште

јело од жртве огњене за ник помазани крви од те

угодни мирис. Све је сало лета , и унесе jе у шатор од

Господње. састанка .

17. Вјечан закон нека 6. И нека замочи свеште

вам буде од кољена до ко- ник прст свој у крв, и кр

љена у свијем становима вљу седам пута покропи

вашим : да не једете сала пред Господом пред завје

ни крви . сом од светиње.

7. и нека помаже све

штеник том крвљу рогове

олтару, на кои се кади ми

2
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рисима пред Господом у | што год што је Господ за

шатору од састанка, а оста- бранио да се не чини , те

лу крв од телета сву нека би скривили ,

излије на подножје олтару, 14. Кад се дозна за гри

на ком се пале жртве на јех који су учинили, онда

вратима шатора од састан- нека збор принесе теле на

ка . жртву за гријех, и нека та

8. И нека извади све са- доведу пред шатор од са

ло из телета за гријех , сало |станка .

што покрива цријева и све 15. И старјешине од збо

сало што је на цријевима,Іра нека метну телету на

9. И оба бубрега , и сало главу руке своје пред Го

што је на њима и на сла- |сподом , и свештеник нека

бинама, и мрежицу на јетри закоље теле пред Господом.

с бубрезима нека извади , 16. и свештеник пома

10. Онако како се вади | зани нека унесе крви од

из говечета за жртву за- телета у шатор од састанка,

Хвалну ; и нека запали све 17. И нека свештеник

штеник на олтару, на ком замочи прст свој у крв, и

се жртва пали. седам пута покропи пред

11. А кожу од телета и Господом пред завјесом.

све месо с главом исно 18. Итом крвљу нека

гама и цријева и балегу, помаже рогове олтару који

12. И цијело теле нека је пред Господом у шатору

изнесе на поље из окола | од састанка , а осталу крв

на чисто мјесто , гдје се сву нека излије на подножје

просипа пепео , и нека га олтару на ком се пали жр

спали огњем на дрвима ; тва , на вратима шатора од

на мјесту гдје се просипа | састанка.

пепео нека се спали . 19. А све сало извадив

13. Ако ли би сав збор | ши из њега нека запали на

синова Израиљевих згрије- олтару.

шио нехотице и не би збор 20. и с тијем телетом

знао за то, и учинили би | нека чини онако како чини

п
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с телетом за свој гријех, | од жртве захвалне ; и тако

тако нека учини с њим ; ће га очистити свештеник

тако ће их свештеник очи- | од гријеха његова, и опро

стити од гријеха , и опро- стиће му се .

стите им се. 27. Ако ли ко из просто

21. А теле нека изнесе га народа згријеши нехо

на поље из окола, и спали тице, и учини што год што

га као и прво теле ; то је је Господ забранио да се

ажртва за гријех свега збора. не чини, те скриви,

22. Ако ли поглавар 28. Кад дозна за гријех

згријеши, и учини нехотице свој , који је учинио , тада

што год што је Господ Бог нека доведе на жртву јаре

његов забранио да се не женско здраво за гријех,

чини, те скриви , који је учинио.

23. Кад дозна за гријех 29. И нека метне руку

свој, који је учинио , тада | своју на главу жртви за гри

нека доведе на жртву јаре, јех , и нека је свештеник

мушко, здраво . закоље на мјесту гдје се

24. И нека метне руку коље жртва паљеница.

своју јарету на главу , и 30. И нека узме свеште

свештеник нека га закоље ник крви од ње на прст

гдје се коље жртва паље- | свој , и помаже рогове ол

ница пред Господом ; то је тару на ком се пали жртва ;

жртва за гријех. а осталу крв сву нека из

25. И нека узме свеште- лије на подножје олтару.

ник крви од жртве за гри 31. и све сало из ње не

јех на прст свој, и помаже ка извади као што се вади

рогове олтару на ком се | сало из жртве захвалне , и

жртва пали ; а осталу крв нека га запали свештеник

нека излије на подножје на олтару за угодни мирис

олтару на ком се жртва Господу ; и тако ће га очи

пали .
стити од гријеха свеште

26. А све сало нека за- ник, и опростиће му се.

пали на олтару као сало 32. Ако ли би довео из
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међу оваца на жртву за І од нечиста живинчета или

тријех, нека доведе женско стрва од нечисте животиње

Здраво . која гамиже, ако и у не

33. И нека метне руку знању учини , ипак ће се

своју на главу жртви за оскврнити, и биће крив.

гријех, и нека је свештеник 3. Или кад се дотакне

закоље на мјесту гдје се нечистоте човјечије , била ,

коље жртва паљенипа. нечистота његова кака му

34. И нека узме свеште- драго , којом се оскврни ,

ник крви од жртве за гри- знајући или не знајући ,

јех на прст свој, и нека по- | крив је.

маже рогове олтару на ком 4. Или кад се ко закуне

се пали жртва ; а осталу говорећи својим устима да

крв сву нека излије на под- ће, учинити штозло или до

ножје олтару. бро, а за коју год ствар за

35. И све сало нека изва- | коју човјек говори закли

ди као што се вади сало из њући се, знао или не знао,

јагњета за жртвузахвалну; крив је за једну од тијех

и нека га свештеник запа- 1ствари.

ли на олтару за жртву о 5. Кад буде крив за коју

гњену Господу ; и тако ће од тијех ствари , нека при

га очистити свештеник од |зна гријех свој.

гријеха његова, који је учи- 6. И нека доведе на жр

нио, и опростиће му се. тву Господу за гријех , што

је згријешио , женско од
ГЛАВА 5.

ситне стоке , јагње или јаре,

И кад ко згријеши што чује за гријех ; и свештеник ће

клетву и буде јој свједок га очистити од гријеха ње

видјевши или чувши, па не гова.

каже, носиће своје безако 7. Ако ли не би могао

ње.
принијети јагњета или ја

2. Или кад се ко дотакне | рета , онда нека донесе на

нечисте ствари , стрва од жртву Господуза пријеступ,

нечисте звјерке или стрва којим је згријешио , двије

п
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грлище или два голубића, |олтару поред жртве огњене

једно на жртву за гријех а Господу. То је жртва за гри

друго на жртву паљеницу. | јех.

8. Нека донесе свеште 13. и очистиће га све

нику, а он нека принесе штеник од гријеха , којим

прво оно што је за гријех, | се огријешио у чем год од

и ноктом нека му засијече овога, и опростиће му се ;

главу к шији , али да неја остатак ће бити свеште

раздвоји. нику , као од дара .

9. И крвљу од жртве за 14. Опет рече Господ

гријех нека покропи стране Мојсију говорећи :

олтару ; ашто остане крви 15. Ко се превари , те се

нека се исциједи на под- огријеши нехотице о ствари

ножје олтару. То је жртва посвећене Господу , нека

за гријех. принесе на жртву Господу

10. А од другога нека | за пријеступ свој овна здра

начини жртву паљеницу по | ва с цијеном, којом ти пре

обичају ; тако ће га очи- цијениш свету ствар на си

стити свештеник одгријеха |кле сребрне , по сиклима

његова , који је учинио, и еветим , према пријеступу.

опростиће му се. 16. И тако колико се о

11. Ако ли не би могао гријешио о свету ствар не

принијети ни двије грлище ка накнади , и на то још

или два голубића , онда нека дометне пети дио ,

нека за жртву за то што је нека даде свештенику ; а

згријешио донесе десети |свештеник ће га очистити

дио ете бијелога брашна да |овном принесенијем на жр

буде жртва за гријех, а не- | тву за пријестуш , и опро

ка не додаје уља и не меће |стиће му се.

када,јер је жртва за гријех. 17. Ко згријени и учини

12. И кад донесе к све-1 што год што је Господ за

Іштенику, нека узме свеште- бранио да се не чини , ако

ник пуну шаку за спомен и није знао , ипак је крив,

њезин , и нека запали на | и носиће своје безакоње.

И

п

2

14
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18. Нека доведе в све- и још дометне пети дио

штенику овна здрава с ци- |ономе чије је ; нека му да

јеном којом прецијениш| де онај дан кад принесе

пријеступ ; и очистиће га жртву за свој гријех.

свештеник од гријеха ње 6. А на жртву за гријех

това, који је учинио не зна- |свој нека принесе Господу

јући , и опростиће му се. овна здрава, са цијеном ко

19. Пријеступ је ; згрије- | јом прецијениш кривицу

шио је Господу. нека га доведе свештенику .

7. И очистиће га свеште

ГЛАВА 6 .
ник пред Господом, и опро

стиће му се свака ствар коју

Опет рече Господ Мојсију
је учинио, те скривио .

говорећи:

2. Кад ко згријеши и у
8. И рече Господ Мојсију

чини зло дјелоГосподу уда
говорећи :

ривши у бах ближњему сво 9. Заповједи Арону и си

јему за оставу или за ствар новима његовијем , и реци

предану у руке или отевци им : ово је закон за жртву

што или занесавши ближ- паљеницу: жртва паљеница

њега својега, нека стоји на огњу на ол

3. Или нађе изгубљено| тару цијелу ноћ до јутра ,

што, па удари у бах , или и огањ на олтару нека гори

се криво закуне за коју годједнако.

ствар коју може човјек учи
10. Свештеник нека обу

нити и огријешити се њом, че своју хаљину ланену, и

4. Кад тако згријеши и гаће ланене нека обуче на

скриви , нека врати што је тијело своје, и нека згрне

отео или присвојио прије- пепео кад огањ спали на

варом или што му је било олтару жртву паљеницу, и

дано на оставу или што је нека га изручи код олтара.

изгубљено нашао, 11. По том нека свуче

5. Или за што се заклео хаљине своје и обуче друге

криво , нека плати цијело I хаљине, и нека изнесе пе

п
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пео на поље из окола на над светињама као жртва

чисто мјесто. за гријех и као жртва за

12. А огањ што је на ол- пријеступ.

тару нека гори на њему,
18. Свако мушко између

нека се не гаси , него нека синова Ароновијех нека то

свештеник ложи на огањ једе законом вјечним ОД

дрва свако јутро , и нека | кољена до кољена од жр

намјешта на южртву па- | тава које се пале Господу ;

њеницу, и нека пали на што се год дотакне тога,

њему сало од жртава за- | биће свето .

Хвалних . 19. И рече Господ Moj

13. Огањ нека једнако | сију говорећи :

гори на олтару, нека се не 20. Ово је жртва Ароно

гаси . ва и синова његовијех , коју

14. А ово је закон за дар : ће приносити Господу онај

синови Аронови нека га | дан кад се који помаже :

приносе Господу пред ол- десети дио ефе бијелога

таром. брашна за дар свагдашњи,

15. Узевши шаку бије- половину у јутру аполо

лога брашна и уља од дара вину у вече.

и сав кад који буде на дару, 21. У тави с уљем нека

нека запали на олтару спо- | се готови ; пржено нека до

мен његов на угодни мирис несе ; и пржене комаде да

Господу. ра нека принесе на угодни

16. А што претече, нека мирис Господу.

једе Арон и синови њего 22. И свештеник између

ви ; нека се једе без квасца | синова његовијех , који буде

на светом мјесту; у тријему помазан након њега , нека

од шатора од састанка не- чини тако исто законом

ка једу. вјечним ; нека се пали Го

17. Нека се не мијеси с | споду све то ;

квасцем ; то им дадох да 23. И сваки дар свеште

им буде дио од жртава мо- ников нека се сав спали ,

јих огњених; то је светиња| нека се не једе.

a

14 *
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24. Још рече Господ | не једе, него нека се огњем

Мојсију говорећи : сажеже.

25. Кажи Арону и сино

ГЛАВА 7 .

вима његовијем , и реци :

ово је закон за жртву ради А ово је закон за жртву

гријеха : на мјесту гдје се ради пријеступа ; светиња

коље жртва паљеница, нека | jе над светињама.

се коље и жртва за гријех 2. На којем се мјесту ко

пред Господом ; светиња је ље жртва паљеница , на о

над светињама. ном нека се коље и жртва за

26. Свештеник који при- | пријеступ ; и крвљу њези

несе жртву за гријех нека ном нека се покропи олтар

је једе ; на светом мјесту | озго унаоколо.

нека се једе, у тријему од 3. Асве сало њезино не

шатора од састанка . ка се принесе, и реп и сало

27. ПІто се год дотакне | што покрива цријева ,

меса њезина , биће свето ; 4. И оба бубрега, и сало

и ако ко покапа крвљу ње- | што је на њима и на слаби

зином хаљину, оно што по- нама , и мрежицу на јетри

капа нека опере на светом нека извади с бубрезима,

мјесту. 5. И нека запали то све

28, И суд земљани у ко- | штеник на олтару на жр

јем буде куxано нека се тву огњену Господу ; то је

разбије ; ако ли је куxано жртва за пријеступ.

у суду мједеном , нека се 6. Свако мушко између

истре и водом опере. свештеника нека је једе ;

29. Свако мушко између на светом мјесту нека се .

свештеника нека то једе ; | jеде ; светиња је над све

светиња је над светињама. | тињама.

30. Али ниједна жртва 7. Жртва је за пријеступ.

за гријех , од које се крв| као жртва за гријех , један

унесе у шатор од састанка је закон за обје ; који све:

да се учини очишћење од | штеник учини њом очищ

гријеха у светињи, нека се | ћење, његова је..

2 2
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8. А кад свештеник при 15. Амесо од жртве за

несе чију жртву паљеницу, хвалне, којом се захваљује,

кожа од жртве коју при- нека се поједе онај дан кад

несе његова је. се принесе ; и нека не оста

9. И сваки дар печен у је ништа до јутра.

пећи изготовљен у котлићу 16. Ако ли принесе жр

или у тави , онога је све- тву ради завјета или од во

Іштеника који га принесе. | ље , нека се једе онај дан

10. И сваки дар замије- | кад се принесе ; ако ли што

шен с уљем или сух, свијех | остане, нека се поједе сју

је синова Ароновијех, како традан.

једнога тако другога. 17. Ако ли што меса од

11. А ово је закон за жр- | те жртве остане до трећега

тву захвалну, која се при- 1 дана, нека се сажежеогњем.

несе Господу : 18. Ако ли би ко трећи

12.Ако би је ко приносио | дан јео меса од жртве за

да захвали , нека принесе хвалне, не ће бити угодан

на жртву захвалну колаче | онај који је принио , нити

без квасца замијешене су- ће му се она примити, него

љем и погаче без квасца ће бити мрска , и ко би је

намазане уљем , и бијелога год jeo, носиће гријех свој.

брашна попржена с тијем 19. И месо које би се до

колачима замијешеним стакло чега нечистога , да се

уљем . не једе , него нека се са

13. Осим колача хеб | жеже огњем ; а друго месо

кисели некапринесе за при- | може јести ко је год чист.

нос свој са жртвом захвал 20. Ако би јео меса од

ном, којом захваљује. жртве захвалне принесене

14. И од свега што при- Господу, а не би био чист,

носи нека принесе по једно тај да се истријеби из на

за жртву подигнуту Госпо- рода својега.

ду ; и то ће бити онога све 21. И ко се дотакне чега

штеника који покропи крв- нечистога, или нечиста чо

љу од жртве захвалне. вјека или нечиета живин

2
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чета , или којега му драго |споду принос свoј од жртве

гада нечистога , па једе ме- | захвалне.

са од жртве захвалне прии- 30. Својим рукама нека

несене Господу, тај да се | донесе што се сажиже Го

истријеби из народа својега . | споду, сало с грудима нека

22. И рече Господ Moj- |донесе, и груди нека се обр

сију говорећи : ну тамо и амо на жртву

23. Кажи синовима Из- пред Господом .

раиљевим , и реци : не је 31. А свештеник нека

дите сала од вола ни од |запали сало на олтару, гру

овце ни од козе. ди пак нека буду Арону и

24. Може се узети за сва- | синовима његовијем.

ку потребу сало од живин 32. И десно плеће од сво

чета које цркне или га | јих жртава захвалних по

звјерка раздре ; али га не дајте свештенику да буде

једите ; жртва подигнута .

25. Ко ли би јео сало од 33. Акоји између сино

стоке коју приноси човјек | ва Ароновијех принесе крв

на жртву огњену Господу, и сало од жртве захвалне,

нека се истријеби из народа | њему нека буде десно пле

својега онај који једе. he.

26. Ни крви не једите у 34. Јер груди што се о

становима својим ни од пти- браћу и плеће што се поди

це нити од којега живин же узех од синова Израи

љевих од свијех њиховијех

27. Сваки који би јео ка- | жртава захвалних, и дадох

кову крв, нека се истријеби | Арону свештенику и сино

Из народа својега. вима његовијем законом

28. Опет рече Господ | вјечним да се узимају од

Мојсију говорећи : синова Израиљевих.

29. Кажи синовима Из 35. То је помазанога А

раиљевим, и реци : ко при- рона и помазаних синова

носи жртву своју захвалну његовијех од огњених жр

Господу, нека донесе Го- І тава Господњих од дана

чета .
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кад их доведе да врше |бра се збор пред врата ша

службу свештеничку Го- тору од састанка .

споду. 5. И рече Мојсије збору :

36. То заповједи Господ | ово је заповједио Господ да

да им од дана кад их по- | се учини.

маза дају синови Израиље 6. И доведе Мојсије А

ви законом вјечним од ко- рона и синове његове ,

љена на кољено. опра их водом.

37. То је закон за жртву 7. И обуче му кошуљу,

паљеницу, зa дaр, за жртву и опаса га појасом, и огрну

ради гријеха и за жртву |гa плaптем , и метну му

ради пријеступа , и за осве- |сврх њега оплећак, и стеже

штање и за жртву захвалну, око њега појас од оплећка,

38. Што је Господ за- и опаса га њим .

повједио Мојсију на гори 8. Иметну на њнапрс

Синајској, кад заповједи си-Іник , а на напрсник метну

новима Израиљевим у пу- Урим и Тумим.

стињи Синајској да приносе 9. Још му метну капу на

жртве своје Господу. главу , и на капу метну

спријед плочу златну, кру

ГЛАВА 8 . ну свету , као што заповједи

Господ Мојсију .

И рече Господ Мојсију го 10. И узе Мојсије уље

ворећи : помазања , и помаза шатор

2. Узми Арона и синове и све ствари у њему, и осве

његове с њим и одијело и ти их.

уље помазања и теле за жр 11. И покропи њим ол

тву ради гријеха и два ов- | тар седам пута , и помаза

на и котарицу пријеснијех |олтар и све справе његове,

Хљебова . и умиваоницу и подножје

3. И сабери савзбор пред њезино, да се освети.

врата патору, од састанка . 12. И изли уља помазања

4. И учини Мојсије како на главу Арону, и помаза

му заповједи Господ , и са-1 га да се освети .

2

2

)
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13. И доведе Мојсије си- и покропи крвљу његовом

нове Аронове, и обуче им |олтар озго унаоколо.

кошуље, и опаса их поја 20. И исјекавши овна на

сом , и веза им капице на дијелове запали Мојсије

главе , као што му беше главу и дијелове и сало.

заповједио Господ. 21. А цријева и ноге

14. И доведе теле за гри-іопра водом , и тако спали

јех , и Арон и синови ње- Мојсије свега овна на ол

тови метнуше руке своје тару ; и би жртва паљеница

на главу телету за гријех. Іза угодни мирис, жртва ог

15. И закла га Мојсије, њена Господу, као што бје

ше Господ заповједио Moj
и узевни крви његове по

сију.

маза рогове олтару унао

22. И доведе другога ов
коло прстом својим, и очи

сти олтар , а осталу крв

на , овна за посвећење ; и

изли на подножје олтару,
Арон и синови његови мет

нуше руке своје на главу
и освети га да се на њему

чини очишћење од гријеха.
овну.

23. И заклавши га Moj

16. И узе све сало ІІІто сије узе крви његове, и по

је на пријевима , и мрежицу | маза њом крај деснога уха

с јетре, и оба бубрега , и Арону и палац десне руке

сало око ЊИХ ,

његове и палац десне ноге

Мојсије на олтару.

17. А теле с кожом и с 24. И доведе Мојсије си

месом и балегом спали ог- | нове Аронове , па и њима

њем иза окола , као што помаза истом крвљу крај

бјеше Господ заповједио деснога уха и палац десне

Мојсију. руке и палац десне ноге ;

18. и доведе овна за а осталу крв изли Мојсије

жртву паљеницу, и Арон и по олтару унаоколо.

синови његови метнуіше ру 25. По том узе сало и реп

ке своје на главу овну; и све само што је на црије

19. И закла га Мојсије, і вима, и мрежицу с јетре, и

и запали

његове.
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оба бубрега , и сало око | гове, и синове његове и ха

њих, и плеће десно, љине њихове сЊИМ.

26. А из котарице у ко 31. По том рече Мојсије

јој стајаху пријесниxљебо- | Арону и синовима његови

ви пред Господом узе један јем : кухајте то месо на вра

колач пријесан и један ко- | тима шатора од састанка,

лач хљеба с уљем и једну и ондје га једите и хљеб

погачу, и метну на сало и посветни што је у котари

на плеће десно. ци, као што сам заповједио

27. И метну то све Аро- | рекавши : Арон и синови

ну у руке и синовима ње- његови нека једу то.

говијем у руке, и обрну та 32. А што остане меса

мо и амо за жртву обртану или хљеба,огњем сажезите.

пред Господом. 33. И не излазите с вра

28. Послије узевши то та шатора од састанка се

из руку њиховијех Мојсије дам дана , докле се не на

запали на олтару сврх ажр- врше дани посвећења ва

тве паљенице ; то је посве- | шега , јер ћете се седам да

ћење на угодни мирис, жp- на посвећивати.

тва огњена Господу.
34. Како је било данас,

29. И узе Мојсије груди, тако је Господ заповједио

и обрну их тамо и амо за да се чини, да бисте се очи

жртву обртану пред Госпо- | стили од гријеха.

дом ; и од овна посветнога 35. За то на вратима iша

допаде Мојсију дио , као | тора од састанка останите

•Ішто бјенте Господ заповје- дању и ноћу за седам дана,

дио Мојсију. и извршите што је Господ

30. И узе Мојсије уља за заповједио да извршите, да

помазање и крви која бје- не помрете , јер ми је тако

ше на олтару, и покропи |заповјеђено.

Арона и хаљине његове, и 36. ИАрон и синови ње

синове његове и хаљине гови учинише све што бје

њихове с њим ; и тако по- | ше Господ заповједио пре

свети Арона и хаљине ње- | ко Мојсија .
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свој и жртву своју паљени

ГЛАВА 9 . цу, и очисти од гријеха се

бе и народ ; и принеси жр

А у осми дан сазва Мојсије тву народну и очисти их од

Арона и синове његове и гријеха, као што је заповје

старјешине Израиљске. дио Господ.

2. и рече Арону: узми 8. Тада Арон приступи

теле жртву ради гријеха к олтару, и закла тел За се

и овна за жртву паљеницу, 9. И синови Аронови до

оба здрава ; и принеси их даше му крв , а он замочи

пред Господом. прст свој у крв, и помаза

3. А синовима Израиље- рогове олтару, а осталу

вим кажи и реци : узмите крв изли на подножје ол

јаре за жртву ради грије- тару.

ха , и теле и јагње, обоје 10. А сало и бубреге и

од године дана , и здраво, | мрежицу с јетре од жртве

за жртву паљеницу, за гријех запали на олта

4. И вола и овна за жр-Тру, као што беше заповје

тву захвалну, да принесете | дио Господ Мојсију.

пред Господом , и дар су 11. Амесо и кожу са

љем замијешен, јер ће вам жеже огњем иза окола.

се данас јавити Господ. 12. По том закла жртву

5. И узеше што заповједи | своју паљеницу, и синови

Мојсије, и донесоше пред | Аронови додаше му крв од

шатор од састанка , и при- | ње, и покропи њом олтар

ступивши савзбор стадоше |озго унаоколо.

пред Господом. 13. и додаше му жртву

6. И рече Мојсије : учи- паљеницу исјечену на ди

ните што је заповједио Го- | jелове заједно с главом ,

спод , и показаће вам се запали је на олтару.

слава Господња . 14. и оправши цријева

1. и рече Мојсије Аро- и ноге од ње, запали их на

ну : приступи колтару, и олтару сврх жртве паље

принеси жртву за гријех | нице.

и
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15. По том принесе жр- тву паљеницу и жртву за

тву народну : узе јаре за хвалну.

гријех које бјеше за народ, 23. По том уђе Мојсије

и закла та , и принесе за с Ароном у шатор од са

гријех као и прво. станка, а кад опет изађоше

16. Иза тога принесе и благословите народ;

жртву паљеницу, и сврши |слава се Господња показа

по закону. свему народу.

17. Принесе и дар, и у
24. Јер дође огањ од Го

зевши од њега пуну шаку ,
спода , и спали на олтару

запали на олтару сврх ју- жртву паљеницу и сало. Й

видјевши то сав народ по
трење жртве паљенице.

вика и паде ничице.
18. По том закла вола и

овна на жртву захвалну за
ГЛАВА 10.

народ ; и додаше му синови

Аронови крв , и покропи | А синови Аронови Надав

њом олтар озго унаоколо.
и Авијуд узевши сваки сво

19. Па му додаше и сало ју кадионицу метнуше огња

од Вола, и од овна реп, и са- у њих и на огањ метнуше

до што покрива цријева, и кад, и принесоше пред Го

бубреге и мрежицу с јетре, |сподом огањ туф , а то им

20. И метнуше све сало не беше заповједио.

на груди , и запали сало на 2. Тада дође огањод Го

олтару. спода и удари их , те поги

21. А груди и десно пле- боше пред Господом.

ће обрну Арон тамо и амо 3. Тада рече Мојсије А

на жртву обртану пред Го- рону : то је што је казао

сподом, као што беше Го- Господ говорећи : у онима

спод заповједио Мојсију. који приступају к мени би

22. Тада подиже Арон ћу свет и пред цијелим на

руке своје према народу, и родом прославићу се.АА

благослови их ; и сиђе свр- рон оћутје.

шив жртву за гријех и жр 4. A Мојсије дозва Ми
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сайла и Елисафана синове |уредба вјечна од кољена

Озила стрица Аронова , и на кољено ,

рече им : ходите и изнеси 10. Да бисте могли рас

те браћу своју испред све- познавати шта је свето шта

тиње на поље из окола. ли није, и шта је чисто ішта

5. И приступише и из- | ли нечисто;

несоше их у кошуљама њй
11. и да бисте учили

ховијем на поље из окола, |синове Израиљеве свијем

као што рече Мојсије. уредбама које им је казао

6. Тада рече Мојсије А- Господ преко Мојсија.

12. A Мојсије рече Аро
рону и Елеазару и Итама

ру, синовима његовијем : ну и Елеазару и Итамару

немојте откривати глава
синовима његовијем који

својих , ни хаљина својих
осташе : узимајте дар што

остане од огњених жртава
раздирати , да не изгинете

и да се Господ не разгњеви бом пријеснијем код олта
и да се Господ не разгњеви Господњих, и једите схље

на сав збор ; него браћа

вапна , сав род Израиљев, ра ; јер је светиња надсве

Тињама .
нека плаче ради пожара

који учини Господ.
13. За то ћете га јести

на светом мјесту, јер је дио

7. И с врата шатора од твој и дио синова твојих

састанка немојте излазити, од огњених жртава Господ

да не изгинете , јер је на
њих ; јер ми је тако запо

вама уље помазања Господ
вјеђено.

њега. И учинише по ријечи
14. А груди од жртве о

Мојсијевој.
бртане и плеће од жртве

8. и Господ рече Арону подизане једите на чистом

говорећи :
мјесту, ти и синови твоји и

9. Вина и силовита пића кћери твоје с тобом ; јер је

немој пити ти ни синови тај дио дан теби и синови

твоjи с тобом , кад улазите ма твојим од захвалних жр

у шатор од састанка да не тава синова Израиљевих.

изгинете . То нека вам је 15. Плеће од жртве по

2
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дизане и груди од жртве 20. Кад то чу Мојсије ,

обртане доносиће са салом приста на то .

што се сажиже, да се обрне

тамо и амо пред Господом, ГЛАВА 11 .

и биће твоје и синова тво

јих с тобом законом вјеч- и рече Господ Мојсију и

ним, као што је заповједио Арону говорећи им :

Господ. 2. Кажите синовима Из

16. и Мојсије потражи раиљевијем и реците : ово

јаре за гријех ; али гле, су животиње које ћете јести

бјеше изгорјело ; за то се између свијех животиња на

разгњеви на Елеазара и на земљи :

Итамара синове Аронове 3. Што год има папке и

који осташе, и рече : папци су му раздвојени и

17. За што не једосте жр- прежива између животиња ,

тве за гријех на светом мје- то једите.

сту ? светиња је над свети 4. Али онијех што само

њама, и даде вам је Господ преживају или што само и

да носите гријех свега збо- мају папке раздвојене , не

ра , да би се очистили од једите, као што је камила,

гријеха пред Господом. јер прежива али нема па

18. А ето крв њезина пака раздвојенијех ; да вам

није унесена у светињу ; је нечиста ;

ваљаше вам је јести на све 5. И питоми зец, јер пре

том мјесту, као што сам за- жива али нема папака раз

повједио. двојених ; нечист да вам је ;

19. Тада рече Арон Moj 6. И зец дивљи, јер пре

сију : ето, данас принесоше жива али нема папака раз

жртву своју за гријех и жр- двојених ; нечист да вам је ;

тву своју паљеницу пред 7. и свиња, јер има пап

Господом, и то ми се дого- | ке раздвојене али не пре

ди . А да сам данас јео жр-| жива ; нечиста да вам је.

тве за гријех , би ли било 8. Меса од њих не једич

по,вољи Господу ? , те нити се стрва Њихова до

2
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дијевајте; јер вам је нечи-| својим врстама, и, пупавац

сто . и љиљак.

9. А између свега што је 20. Што год гамиже а

у води ово једите : што год има крила и иде на четири

има пера и љуску у води, ноге , да вам је гадно.

по мору и по ријекама, је 21. Али између свега што

дите. гамиже а има крила и иде

10. А што нема пера и на четири ноге једите што

љуске у мору и у ријекама има стегна на ногама сво

између свега што се миче |јим, којима скаче по земљи.

по води и живи у води , да 22. Између њих једите

вам је гадно. ове : арба по врстама ње

11. Гадно да вам је ; ме- | говим , салема по врстама

са да им не једете , и на његовим, аргола по врстама

стрв њихов да се гадите. његовим и агава по врста

12. Што год, нема пера | ма његовим.

и љуске у води , то да вам 23. А што још гамиже а

је гадно. има крила и четири ноге,

13. А између птица ове да вам је гадно.

да су вам гадне и да их не 24. И њих ћете се о

једете : орао и јастријеб и |скврнити ; ко се год дотак

морски орао , не мртва тијела њихова , да

14. Eја и крагуј по сво- ( је нечист до вечера.

јим врстама , 25. и ко би год носио

15. и сваки гавран по мртва тијела њихова, нека

својим врстама, опере хаљине своје, и да је

16. И совуљага и ћук и нечист до вечера.

лиска и кобац по својим вр 26. Свака животиња која

стама , има папке али нераздвојене

17. и буљина и гњурад и не прежива , да вам је не

и ушара , чиста ; ко их се год дотак

18. и лабуд и гем и не, да је нечист.

сврака , 27. и што год иде на

19. И рода и чапља по | шапама између свијех жи
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вотиња четвороногих , да | ка вода , да је нечисто,

вам је нечисто ; ко би се до- |свако пиће што се пије у

такао стрва њихова , да је |сваком таком суду , да је

нечист до вечера . нечисто .

28. И ко би носио стрв 35. и на што би пало

њихов, нека опере хаљине што од тијела њихова мр

своје, и да је нечист до ве- |тва све да је нечисто, и пећ

чера ; то да вам је нечисто. и огњиште нека се разва

29. И између животиња ли , јер је нечисто, и нека

које пужу по земљи да су | вам је нечисто.

вам нечисте : ласица и миIII 36. А студенац и убао,

и корњача по својим вр- гдје се вода скупља , биће

стама , чист ; али што се дотакне

30. и јеж и гупитер и стрва њихова ,биће
нечисто.

твор и пуж и кртица . 37. Ако ли што од стрва

31. То вам је нечисто из- | њихова падне на сјеме, ко

међу животиња које пужу; | је се сије, оно ће бити чи

ко их се дотакне мртвијех, | сто.

да је нечист до вечера. 38. Али ако буде полито

32. И свака ствар на коју | cjeмe водом , па онда падне

падне које од њих мртво | што од стрва њихова на

биће нечиста , била справа | cјеме, да вам је нечисто.

дрвена или хаљина или ко 39. и кад угине живо

жа или торба, и свака ствар тиња од онијех које једете,

која треба за какав посао, ко се дотакне стрва њези

нека се метне у воду, и да на , да је нечист до вечера.

је нечиста до вечера , по 40. Ако би јео од стрва

слије да је чиста. њезина, нека опере хаљине

33. А сваки суд земљани, | своје и да је нечист до ве

у који падне што од тога , чера ; и ко би однио стрв

и што год у њему буде, би- | њезин, нека опере хаљине

ће нечист, и разбијте га. своје , и да је нечист до ве

34. И свако јело што се | чера.

једе, ако на њега дођеона 41. и све што пуже по
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земљи , да вам је гадно, да

ГЛАВА 12 .

се не једе.

42. Што год иде на тр- и рече Господ Мојсију го

буху и што год иде на че- ворећи :

тири ноге или има више 2. Кажи синовима Изра

нога између свега што пу- иљевијем, и реци: кад жена

же по земљи, то не једите, затрудни и роди мушко, не

јер је гад. чиста да је седам дана, као

43. Немојте се поганити у дане кад се одваја ради

ничим што гамиже, и не- немоћи своје,
биће нечиста .

мојтесе скврнити њима,даз. А у осми дан нека се

не будете нечисти с њих. обрeжe дијете.

44. Јер ја сам Господ Бог 4. А она још тридесет и

ваш; за то се освећујте и три дана нека остане чи

будите свети, јер сам ја свет; стећи се од крви ; ниједне

и немојте се скврнити ни- свете ствари да се не доди

чим што пуже по земљи . јева и у светињу да не иде

45. Јер ја сам Господ, | док се не наврше дани

који сам вас извео из земље | чишћења њезина.

Мисирске , да вам будем 5. А кад роди женско,

Бог; будите дакле свети, онда да је нечиста двије

јер сам ја свет. недјеље дана , као кад се

46. Ово је закон за зви- |одваја ради немоћи своје ,

јери и за птице и за све жи- и шездесет и шест дана не

вотиње што се мичу по во- | ка остане чистећи се од

ди, и за сваку душу живу, крви .

која пуже по земљи , 6. А кад се наврше дани

47. Да се распознаје не- I чишћења њезина ради сина

чисто од чистога и живо- | или ради кћери , нека до

тиња која се једе од живо- несе свештенику на врата

тиње која се не једе. шатора од састанка јагње

од године за жртву паље

ницу, и голупче или грлицу

| за жртву ради гријеха.
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2
ско .

ако

7. И свештеник ће при- | његова , онда је губа ; на

нијети жртву пред Госпо- кад је види свештеник про

дом, и очистиће је од гри- гласиће га да је нечист.

јеха њезина ; и тако ће се 4. Ако ли буде бијела

очистити од течења крви бубуљица на кожи тијела

своје . То је закон -за жену његова и не буде на очи

кад роди мушко или жен- нижа од остале коже нити

длака на њој побијељела,

8. Ако ли не може дати | онда нека затвори свеште

јагњета , онда нека узме ник за седам дана човјека

двије грлице или два го- с таком бољетицом.

Дубића, једно за жртву па- б. А седмога дана нека

љеницу а друго за жртву та види свештеник ;

ради гријеха ; и очистиће |опази да је бољетица оста

је свештеник од гријеха ње- ла како је била и није се

зина, и биће чиста . даље разишла по кожи ,

нека га затвори свештеник
ГЛАВА 13.

опет за седам дана.

Јоште рече Господ Мојсију 6. И нека га свештеник

иАрону говорећи : опет види седмога дана , па

2. Човјек у којега би нa | ако опази да се бољетица

кожи тијела његова био о- |смањала и није се даље

ток или краста или бубу- разишла по кожи, прогла

љица, и било би на кожи | сиће га свештеник да је

тијела његова налик на гу- чист ; краста је ; и он нека

бу, нека се доведе в Арону | опере хаљине своје и биће

свештенику или ка којем у чист.

сину његову свештенику. 7. Ако ли се даље ра

3. И нека свештеник ви- шири краста по кожи ње

ди бољетицу на кожи ти- говој, по што га свештеник

јела његова ; ако длака на види и прогласи да је чист,

бољетици буде побијељела на ново нека се покаже

и бољегица буде на очи ни- | свештенику ;

жа од остале коже тијела 8. Ако види свештеник

15
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да се краста раширила по 16. А кад би се дивље

кожи његовој, прогласиће месо промијенило и побије

свештеник да је нечист; | Бело, нека дође к свеште

губа је. нику .

9. Кад је губа на човје 17. И кад види свеште

ку, нека га доведу к све- ник да је бољетица побије

штенику . љела, свештеник ће прогла

10. И свештеник нека га |сити да је чист ; чист је.

види ; ако буде бијел оток 18. Кад у кога на кожи

на кожи и длака буде по- |буде чир, па прође ,

бијељела, ако би и здраво 19. А послије на мјесту

месо било на отоку, гдје је био чир изађе оток

11. Губа је застарјела на бијел или бубуљица бијела

кожи тијела његова ; за то и црвенкаста, нека се по

ће га свештеник прогласи- каже свештенику.

ти да је нечист , и не ће га 20. Ако свештеник види

затворити , јер је нечист. да је на очи нижа од оста

12. Ако ли се губа иза- |ле коже и длака на њој по

спе по кожи и покрије сву| бијељела , прогласиће га

кожу човјеку од главе до свештеник да је нечист, гу

пете, гдје би год свештеник ба је , изашла је из чира.

очима погледао , 21. Ако ли свештеник

13. Кад свештеник види гледајући види да није

да је губа покрила сву ко- длака на њој побијељела

жу на њему, прогласиће да нити је нижа од коже, него

је човјек чист , јер је све се смањала, онда ће га за

побијељело, па је чист. творити свештеник за седам

14. Али ако се покаже на дана .

њему дивље месо, биће не 22. Ако се рашири по

чист. кожи, онда ће га свештеник

15. Па кад свештеник прогласити да је нечист ;

види дивље месо, прогласи- болест је.

ће га да је нечист ; оно је 23. Ако ли остане на

дивље месо нечисто,губа је.І свом мјесту бубуљица и не
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рашири се , пожиљак је од прогласити да је чист , јер

чира ; за то ће свештеник је пожиљак од ожеглине.

прогласити да је чист. 29. Ако у човјека или у

24. Ако се ко по кожи жене буде бољетица на гла

ожеже огњем, па по што се ви или на бради,

залијечи остане бубуљица
30. Свештеник нека ви

бијела и црвенкаста или са- ди бољетицу; ако на очи

мо бијела, буде нижа од остале коже

25. Нека га види свеште
и на њојзи длака жућкаста

ник ; ако длака на бубу -
и танка, свештеник ће про

љици буде побијељела и
гласити да је нечист ; оспа

ако на очи буде нижа него је, губа на глави или на

кожа, губа је, изашла је из

бради.

oжeглине ; за то ће га све
31. А кад свештеник ви

штеник прогласити да је ди бољетицу, и опази да на

очи није нижа од остале
нечист ; губа је .

коже и да нема на њој цр
26. Ако ли свештеник

не длаке, тада ће затворити

види да на бубуљици нема
свештеник за седам дана

бијеле длаке нити је нижа |онога на ком је оспа .

од коже, него се смањала ,
32. Па кад свештеник

затвориће га за седам дана. | седми дан види а оспа се

27. Па ће је седмога да- није даље разишла нити

на погледати свештеник ; | длака на њој пожутјела,

ако се буде раширила по нити је на очи оспа нижа

кожи, тада ће га свештеник од коже,

прогласити да је нечист ; 33. Тада нека се обрије ,

губа је.
али оспу да не обрије, и

28. Ако ли бубуљица бу- |свештеник нека затвори

де остала на свом мјесту, | још за седам дана онога на

и не буде се раширила по ком је оспа.

кожи , него се смањала , он 34. И седмога дана нека

да је рана од тога што се | свештеник опет види оспу ;

ожегао ; за то ће свештеник | ако опази да се оспа није

15 *
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даље разишла по кожи ни- | дне коса с главе, пола је

ти је на очи нижа од остале ћелав, и чист је.

коже, тада ће га прогласити 42. Кад на глави са сви

свештеник да је чист , па |јем ћелавој или пола ћела

нека опере хаљине своје, и вој буде бијела и црвенка

биће чист. ста бољетица, губа је, иза

35. Ако ли се рашири шла на глави свој ћелавој

оспа по кожи, по што буде или пола ћелавој.

проглашен да је чист,
43. И нека га види све

36. Тада нека га види
Іштеник ; ако опази да је би

свештеник ; ако се буде ра
јел и црвенкаст оток на

глави свој ћелавој или пола
ширила оспа по кожи, нека

ћелавој налик на губу по
више не гледа свештеник

има ли жутијех длака ; не
кожи осталога тијела,

44. Човјек је губав, не
чист је .

37. Ако ли опази да је прогласити да је нечист;

чист је, и свештеник ће га

оспа остала гдје је била и
губа му је на глави .

да је црна длака израсла
45. А губавац, на ком

по њој, залијечила се оспа, је та болест, нека иде у ха

чист је, и свештеник ће про- љинама раздртијем и голо

гласити да је чист.
глав, и уста нека застре, и

38. Кад у човјека или у нека виче : нечист , нечист .

жене буду бубуљице по ко 46. Докле је год болест

жи тијела њихова , бубуљи- на њему, нека буде нечист;

це бијеле,
нечист је , нека живи сам ,

39. Свештеник нека ви- |иза окола нека му буде стан.

ди ; ако на кожи тијела њи 47. И ако на хаљини бу

хова буду бијеле бубуљице де губа, на хаљини вуне

мале, бијела је оспа, иза-Іној или ланеној,

шла по кожи, чист је. 48. Или на основи или

40. Коме опадне коса с на поучици од лана или од

главе, ћелав је, чист је . вуне, или на кожи, или на

41. Ако му сприједа она- | чем год од коже,

п
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49. И ако бољетица буде нека затвори опет за седам

зеленкаста или црвенкаста дана.

на хаљини или на кожи или 55. Па нека види све

на основи или на поучици штеник по што се опере

или на чем год од коже, | ствар на којој је болест, и

губа је, и нека се покаже ако опази да болест није

свештенику. промијенила боје своје, ако

50. И кад види свеште- се и не будедаље разишла,

ник болест , нека затвори ствар је нечиста, спали је

за седам дана ствар на ко- огњем ; јер је љута губа на

јој је губа . горњојили на доњој страни.

51. И седмога дана ако
56. Ако ли види свеште

види да се даље разишла

нив да се мјесто смањало

болест по хаљини или по по што је опрано, онда не

основи или по поучици или | ка га откине од хаљине или

по кожи или по чему год | од коже или од основе или

од коже, љута је губа бо- од поучице.

57. Ако ли се опет по

лест она , ствар је нечиста.

каже на хаљини или на

52. За то нека спали ону | основи или на поучици или

хаљину или основу или по
на чем год од коже, губа

учищу од вуне или од лана, је која се шири, огњем спа

или што год буде од коже, ли оно на чем буде.

на чем буде болест ; јер је
58. A хаљину или осно

љута губа, огњем нека се
ву или поучицу или што му

спали .

драго од коже, кад опереш

53. Аколиопази свеште- да отиде с њега та болест ,

ник да се болест није ра-|опери још једном , и биће

ширила по хаљини или по | чисто.

основи или поучици , или 59. Ово је закон за губу

по чему год од коже, на хаљини вуненој или да

54. Тада нека заповеди неној, или на основи или

свештеник да се опере оно | на поучици, или на чем год

на чем jе болест , па онда I од коже, како се може зна
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2

2

ти је ли што чисто или не 8. Тада који се чисти не

чисто . ка опере хаљине своје и

обрије све длаке своје , и

ГЛАВА 14.

нека се окупа у води, и би

Још рече Господ Мојсију ће чист ; по том нека уђе у

говорећи : дко, али да стоји на пољу

2. Ово је закон за губав- не улазећи у свој шатор се

ца кад се чисти : нека се дам дана.

доведе к свештенику, 9. А у седми дан нека о

3. А свештеник нека и- брије све длаке своје, главу

зађе иза окола; и ако види и браду и обрве над очима,

да је излијечена губа на и све длаке своје нека о

губавцу, брије, и нека опере хаљине

4. Онда ће заповједити | своје, па нека се окупа у

свештеник ономе који се води, и биће чист.

чисти да узме два врапца 10. А у осми дан нека

жива чиста, и дрво кедровоГузме два јагњета здрава и

и црвца и исопа . једну овцу од године здра

5. И нека заповједи све- ву и три десетине ефе би

штеник да се један врабац јелога брашна замијеше

закоље надсудом земљаним на с уљем за дар, и један

над водом живом . лог уља .

6. Па нека узме живога 11. А свештеник који га

вралца и дрво кедрово и чисти нека постави онога.

првац и исоп , и све то за- који се чисти заједно с ти

једно са живијем врапцем |јем стварима пред Госпо

нека замочи у крв од врап- | Дом на вратима шатора од

ца закланога над водом састанка .

живом . 12. И узевши свештеник

7. И нека покропи седам једно јагње нека га прине

пута онога који се чисти од |се на жртву за пријеступ

губе, и нека га прогласи заједно с логом уља, и нека

да је чист, и нека пусти |обрне тамо и амо пред Го

живога врапца у поље. сподом на жртву обртану.
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13. А послије нека за- |онијем нека намаже главу

коље јагње на мјесту гдје ономе који се чисти , и тако

се коље жртва за гријех и ће га очистити свештеник

жртва паљеница, на светом пред Господом.

мјесту, јер жртва за прије 19. Потом нека свеште

ступ припада свештенику ник принесе жртву за гри

као и жртва за гријех ; све- jех, и очистиће онога који

тиња је над светињама. се чисти од своје нечисто

14. Тада нека свештеник те ; а послије нека закоље

узме крви од жртве за при- жртву паљеницу.

јеступ и помаже крај дес 20. И нека принесе све

нога уха ономе који се чи-Іштеник жртву паљеницу

сти и палац десне руке ње- заједно с даром на олтару;

гове и палац десне ноге и тако ће га очистити , и

његове. биће чист.

15. По том нека узме све 21. Али ако је сиромах

штеник од лога уља и на- те не може донијети толи

спе на длан свој лијеви. ко, онда нека узме једно

16. Па нека замочи све- Іјагње за жртву ради прије

штеник прст од десне руке ступа да се принесе жртва

своје у уље што му је на обртана за очишћење ње

лијевом длану, и нека по- гово, и једну десетину ефе

кропи уљем с прста својега бијелога брашна замијеше

седам пута пред Господом. на суљем за дар и лог уља,

17. А осталијем уљем 22. и двије грлице или

што му је на длану нека два голубића , које може

помаже свештеник крај дес- прискрбити , да буде једно

нога уха ономе који се чи- | жртва за гријех а друго жp

Сти , и палац десне руке | тва паљеница .

његове и палац десне ноге 23. И то нека донесе у

његове по крви од жртве | осми дан својега чишћења

за пријеступ. свештенику на врата ша

18. А што још остане у- І тора од састанка пред Го

ља на длану свештенику, 1сподом.

2
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24. Тада свештеник не 30. Тако нека учини и

ка узме јагње за пријеступ с једном грлицом или го

и лог уља, и то нека све- лупчетом од онијех које

штеник обрне пред Госпо- прискрби .

дом за жртву обртану. 31. Што је прискрбио,

25. И нека закоље јагње једно ће бити жртва за гри

за жртву ради пријеступа, јеx а друго жртва паљени

и узевши свештеник крви ца с даром ; и тако ће све

од жртве за пријеступ нека штеник очистити пред Го

помаже крај деснога уха |сподом онога који се чисти .

ономе који се чисти и па 32. То је закон за губав

лац десне руке његове и ца који не може прискрбити

палац десне ноге његове. |свега што треба за очиш

26. и уља некa нaспе ћење.

свештеник на длан свој ли- 33. И рече Господ Moj

јеви , сију и Арону говорећи :

27. Па нека замочи прст 34. Кад дођете у земљу

од десне руке своје у уље Хананcку , коју ћу вам ја

што му је на лијевом дла-| дати да је ваша , па кад пу

ну, и покропи њим седам | стим губу на коју кућу у

пута пред Господом. земљи коју ћете држати,

28. и уљем што му је на 35. Онда онај чија је ку

длану нека помаже свеште- ћа нека дође и јави свеште

ник крај деснога уха оно- никуговорећи : чини ми се

ме који се чисти , палац као да је губа на кући.

десне руке његове и палац 36. А свепітеник нека

десне ноге његове по мје- заповједи да се испразни

сту гдје је крв од жртве за кућа прије него он дође да

пријеступ. види губу, да се не би о

29. А што останеуља на скврнило што је у кући; по

длану свештенику, онијем том нека дође свештеник

нека намаже главу ономе да види кућу.

који се чисти ; и тако ће га 37. Па кад види болест,

очисти ти пред Господом . ако буде болест на зидови
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ма кућним као рупице зе- разишла по кући , љута је

ленкасте или црвенкасте губа на кући , нечиста је.

и на очи ниже од зида, 45. Нека се разруши она

38. Нека изађе свеште- кућа , камење и дрва и сав

ник из куће оне на врата, | лијеп од оне куће, и нека

и затвори кућу за седам се изнесе иза града на мје

дана. СТО нечисто .

39. Послије опет нека 46.Ако би ушао у кућу

дође свештеник у седми | oну док је затворена, да је

дан , па ако види да се бо- нечист до вечера .

лест даље разишла по зи 47. И ко би спавао у о

довима кућним, ној кући , нека опере ха

40. Заповједиће свеште- | љине своје ; тако и ко би

ник дa пoвaдe камење на јео у оној кући, нека опере

ком је болест и да га баце хаљине своје.

иза града на мјесто нечи 48. Ако ли свештеник

Сто . дошав види да се није бо

41. Акућу заповједиће лест разишла по кући по

да остружу изнутра свуда што је кућа на ново оли

унаоколо, и прах што са- јепљена, нека прогласи све

стружу да проспу иза гра-1 штеник да је чиста, јер се

да на мјесто нечисто, излијечила болест.

42. И да узму друго ка 49. И нека узме да би

мење и углаве на мјесто се кућа очистила два врап

гдје је било пређашње ка- цa и дрво кедрово и црвца

мење ; тако и блато друго и исопа,

узевши да олијепе кућу. 50. И нека закоље јед

43. Ако се поврати бо- нога врапца над судом зе

лест и опет израсте по ку- мљаним над водом живом.

ћи , по што се повади ка 51. Па нека узме дрво

мење и оструже кућа и на кедрово и исоп и црвац и

ново олијепи , другога вранца живога , и

44. Тада дошав свеште- нека замочи у крв од за

ник ако види да се болест І кланога врапца и у воду
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живу, и покропи кућу се 4. Свака постеља на ко

дам пута . ју леже онај коме тече сје

52. И тако ће очистити ме, да је нечиста ; и све на

кућу ону крвљу врапчијом што сједе, да је нечисто.

и водом живом и вранцем 5. И ко се год дотакне

живијем и дрветом кедро- постеље његове , нека опе

вијем и исопом и црвцем. ре хаљине своје и нека? се

53. Па онда нека пусти | окупа у води, и биће нечист

вранца живога иза града у до вечера .

поље ; и очистиће кућу, и 6. И ко сједе на оно на

биће чиста . чем је сједио онај коме тече

54. Ово је закон за сваку сјеме, нека опере хаљине

губу и за оспу, своје и некасе окупа у води,

55. За губу на хаљини и и биће нечист до вечера .

на кући , 7. И ко се дотакне тије

56. И за оток и за кра- ла онога коме тече сјеме,

сту и за бубуљицу, нека опере хаљине своје и

57. Да се зна кад је ко нека се окупа у води, и би

нечист и кад је ко чист. | ће нечист до вечера.

То је закон за губу. 8. И ако онај коме тече

сјеме пљуне на чистога , он

ГЛАВА 15.

нека опере хаљине своје и

Још рече Господ Мојсију и нека се окупа у води, и би

Арону говорећи : ће нечист до вечера .

2. Кажите синовима Из 9. И свако седло на ком

раиљевим и реците им: ко- | би сједио онај коме тече

ме човјеку тече сјеме од | cјеме, да је нечисто .

тијела његова , нечист је. 10. И ко би се дотакао

3. А овака је нечистота | чега год што је било под

његова од тога течења : а- њим, да је нечист до вече

ко испусти тијело његово | pa ; и ко би што таково но

течење своје или се устави | сио , нека опере хаљине

течење у тијелу његову, не- | своје и окупа се у води, и

чистота је на њему . биће нечист до вечера.

2
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11. И кога би се дота- І тијело своје, и биће нечист

као онај коме тече сјеме не до вечера .

оправши руку својих водом, 17. и свака хаљина и

нека опере хаљине своје и свака кожа на којој буде

окупа се у води , и биће не- тако сјеме, нека се опере

чист до вечера . водом и биће нечисто до

12. И суд земљани ко- вечера.

јега би се дотакао онајкоме 18. И жена код које бу

тече сјеме, нека се разбије , де спавао таки човјек, ио

а дрвени суд нека се опере на и он нека се окупају у

водом. води и биће нечисти до ве

13. А кад се онај коме чера.

тече сјеме очисти од тече 19. А жена кад има ври

ња својега, нека броји се- jеме, кад иде крв од тијела

дам дана по што се очисти, њезина, нека се одваја се

и нека опере хаљине своје дам дана, и ко је се год до

и нека тијело своје опере такне, да је нечист до ве

водом живом, и биће чист. чера.

14. А у осми дан нека 20. И на што год легне

узме двије грлице или два док се одваја, да је нечисто,

голубића, и нека дође пред и на што год сједе, да је

Господа на врата шатора нечисто.

од састанка , и нека их да 21. И ко се дотакне по

де свештенику. стење њезине, нека опере

15. А свештеник нека хаљине своје и нека се о

принесе једно од њих на купа у води, и биће нечист

жртву за гријех а друго до вечера.

на жртву паљеницу ; тако 22. И ко се дотакне чега

ће га очистити свештеник на чем је она сједјела, нека

пред Господом од течења | опере хаљине своје и нека

његова . се окупа у води, и биће не

16. И човјек коме изађе чист до вечера.

сјеме кад спава са женом, 23. И што би год било

нека опере водом цијело I на постељи њезиној или на
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коме и

чем је она сједјела, па се ко | свештенику на врата ша

дотакне тога , да је нечист тора од састанка .

до вечера. 30. и нека свештеник

24. А ко би спавао с њом принесе једно на жртву за

те би нечистота њезина до- | гријех а друго на жртву

шла на њ , да је нечист се- паљеницу , и очистиће је

дам дана, и постеља на ко-|свештеник пред Господом

јој лежи да је нечиста. од течења нечистоте ње

25. А жена, од које би зине.

ишла крв дуго времена или 31. Тако ћете одлучива

осим обичнога времена или ти синове Израиљеве од не

у обично вријемеали дуже, чистота њиховијех, да не

докле год тече нечистота гину с нечистота својих

њезина биће нечиста као у скврнећи шатор мој што је

вријеме кадсе одваја . усред ЊИХ .

26. Постежа на којој ле 32. То је закон за онога

жи докле јој год крв иде, коме тече сјеме

да јој је као постеља кад |зађе сјеме кад спава са же

се одваја ; и на чем би год ном, те буде нечист ,

сједјела да је нечисто као 33. И за жену кад болу

што је нечисто кад се о- Iје од течења крви своје, и

дваја . за свакога који болује од

27. И ко се год дотакне течења свога, било мушко

тијех ствари, нечист је; за или женско, и за човјека

то нека опере хаљине своје који би лежао с нечистом.

и окупа се у води, и биће

ГЛАВА 16.

нечист до вечера .

28. А кад се очисти од И рече Господ Мојсију по

течења крви своје , нека што погибoше два сина А

броји седам дана, па онда ронова , а погибoше кад

да је чиста . приступише пред Господа,

29. И у осми дан нека 2. И каза Господ Мојси

узме двије грлице или два ју : рец и Арону брату сво

голубића, и нека их однесе Ijeму да не улази у свако доба
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у светињу за завјес пред | дан ждријеб Господу а дру

заклопац који је на ковче- ги ждријеб Азазелу.

гу, да не погине, јер ћу се 9. И нека Арон принесе

у облаку над заклощем | на жртву јарца на којега

јављати. падне ждријеб Господњи,

3. С овијем нека улази нека га принесе на жртву

Арон у светињу : с јунцем|за гријех.

за жртву ради гријеха ис 10. А јарца на којега пад

овном за жртву паљеницу. не ждријеб Азазелов нека

4. Свету кошуљу ланену
метне жива пред Господа,

нека обуче, и гаће ланене

да учини очишћење на ње

нека су на тијелу његову,
му, па нека га пусти упу

и нека се опаше појасом | стињу Азазелу.

11. И нека Арон прине
ланенијем и капу ланену

се јунца својега на жртву
нека метне на главу ; то су

за гријех и очисти себе и
хаљине свете, и нека опере

тијело своје водом, па онда
дом свој, и нека закоље

нека их обуче.

јунца својега на жртву за

гријех .

5. А од збора синова Из
12. И нека узме кадио

раиљевих нека узме два
ницу пуну жеравице с ол

јарца за жртву ради грије- тара, који је пред Господом,

ха, и једнога овна за жр
и пуне прегршти када ми

тву паљеницу.
риснога истуцанога, и нека

6. И нека принесе Арон унесе за завјес.

јунца својега на жртву за 13. И нека метне кад на

гријех и очисти себе и дом |оган пред Господом , да

свој. дим од када заклони закло

7. По том нека узме два пац којије на свједочанству;

јарца, и нека их мегне пред тако не ће погинути.

Господа на врата шатора 14. Послије нека узме

од састанка .. крви од јунца и покропи с

8. и нека Арон бади прста својега по заклопцу

Ждријеб за та два јарца, је- І према истоку , а пред за
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Клопцем нека седам пута својега седам пуга ; тако ће

покроки том крвљуспрста га очистити и посветити га

својега . од нечистота синова Изра

15. И нека закоље јарца иљевих.

на жртву за гријех народ 20. А кад очисти свети

ни , и нека унесе крв ње- | њу и шатор од састанка и

гову за завјес ; и нека учи- олтар , тада нека доведе

ни с крвљу његовом као jарца живога.

што је учинио с крвљу јун 21. иметнувши Арон

чијом, и покропи њом по обје руке своје на главу

заклопцу и предзаклопцем. јарцу живому, нека испо

16. И тако ће очистити вједи над њим сва безако

светињу од нечистота си- | ња синова Израиљевих и

нова Израиљевих и од при-| све пријеступе њихове у

јеступа њиховијех у свијем свијем гријесама њихови

гријесима њиховијем ; тако јем, и метнувши их на гла

ће учинити иу шатору од ву јарцу нека га даде чо

састанка , који је међу њима вјеку спремном да га истје

усред нечистота њиховијех. | pa у пустињу.

17. А нико да не буде 22. И јарац ће однијети

ушатору од састанка кад на себя сва безакоња њи

он уђе да чини очишћење хова у пустињу; и пустиће

у светињи, докле не изађе онога јарца у пустињу.

и сврши очишћење за се и 23. По том нека опет у

за дом свој и за сав збор ће Арон у шатор од са

Израиљски. станка и свуче хаљине ла

18. А нека изађе колта- нене које је обукао кад је

"ру који је пред Господом, ишао у светињу , и ондје

и очисти га ; и узевши кр- нека их остави.

ви од јунца и крви од јар 24. Па нека опере тије

ца нека помаже рогове ол-| 10 своје на светом мјесту и

тару унаоколо ; обуче своје хаљине ; и иза

19. И нека га покропи | шав нека принесе своју

Озго истом крвљу спрста I жртву паљеницу и народну
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жртву паљеницу, и очисти 31. То нека вам је почи

себе и народ . вање суботно, и мучите ду

25. А сало од жртве за- ше своје по уредби вјечној.

гријех нека запали на ол 32. А свештеник који

тару. буде помазан и који буде

26.Ако одведе јарца за освећен да врши службу

Азазела , нека опере хаљи- |свештеничку на мјесто оца

не своје и окупа тијело сво- |својега, он нека очишћа о

је у води, па онда нека у- букавши се у хаљине ла

he y dk . нене, хаљине свете .

27. Ајунца за гријех и 33. и нека очисти све

јарца за гријех , од којих је | тињу свету и шатор од са

крв унесена да се учини | станка ; и олтар нека очи

очишћење у светињи , нека | сти ; и свештенике сав

изнесу на поље из окола , | народ сабрани нека очисти.

и нека спале огњем коже 34. и ово нека вам је

њихове и месо њихово и вјечна уредба да очишћате

балегу њихову. синове Израиљеве од сви

28. Ако их спали, нека јех гријеха њиховијех је

опере хаљине своје и окупа | дан пут у години. И учини

тијело своје у води, па он- | Мојсије како му заповједи

да нека дође у дво . Господ.

29. И ово нека вам буде

вјечна уредба : десети дан
ГЛАВА 17 .

седмога мјесеца мучите ду- | Јоште рече Господ Мојсију

ше своје , и не радите ни- говорећи :

какога посла , ни доморо 2. Кажи Арону и сино

дац ни дошљак који се ба- вима његовијем и свијем

ви међу вама. синовима Израиљевијем, и

30. Јер у тај дан бива реци им : ово је заповједно

очишћење за вас, да се о- | Господ говорећи :

чистите ; бићете очишћени 3. Ко год од дома Из

од свијех гријеха својих раиљева закоље вола или

пред Господом. јагње или козу у околу, и
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ли ко год закоље изван о- жртву паљеницу или другу

кола, жртву,

4. А не доведе на врата 9. А не би је довео на

шатора од састанка, да при- врата шатора од састанка

несе принос Господу пред да је принесе Господу, тај

шатором Господњим, крив човјек да се истријеби из

је за крв ; пролио је крв ; народа својега .

за то да се истријеби о 10. И ко би год од дома

нај човјек из народа ево- Израиљева или између

јега . странаца који се баве међу

5. Зато синови Израиље- њима јео какве год крви ,

ви нека доведу жртве своје, окренућу лице своје на су

које би клали у пољу, не- прoт oному човјеку који бу

ка их доведу Господу на де јео крви, и истријебићу

врата шатора од састанка га из народа његова.

к свештенику, и нека при 11. Јер је душа ти

несу жртве захвалне Го-| јелу у крви ; а ја сам вам

споду. је одредио за олтар да се

6. И свештеник нека по- чисте душе ваше ; јер је крв

крони крвљу по олтару Го- | што душу очишћа.

сподњем на вратима шато 12. За то рекох синови

ра од састанка, и сало нека | ма Израиљевим : нико из

запали на угодни мирис међу вас да неједе крви ;

Господу. ни дошљак који се бави

7. И нека више не при-1 међу вама да не једе крви.

носе жртве своје ђаволима, 13. И ко би год између

за којима они чине прељу- синова Израиљевих или из

бу. Ово нека им буде закон међу дошљака који се баве

вјечан од кољена на коље- 1 код њих уловио звјерку или

птицу, која се једе, нека

8. За то им реци : ко би исциједи крв из ње, и заспе

год од дома Израиљева и- је земљом.

ли између странаца који се 14. Јер је душа свакога

баве међу њима , принио Iтијела крв његова, то му

но .

—
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Ја самје душа. За то рекох сино- | живећи по њима.

вима Израиљевим : крви Господ Бог ваш.

ниједнога тијела не једите, 5. Држите уредбе моје и

јер је душа свакога тијела законе моје ; ко их врши,

крв његова . Ко би је год жив ће бити кроз њих. Ja

јео, да се истријеби. сам Господ .

15.Ако би јео месо од
6. Нико да не приступа

животиње која цркне или к родици својој по крви, да

коју раскине звијерка , био |открије голотињу њезину.

домородац или дошљак,
Ја сам Господ.

1. Голотиње оца својега
нека опере хаљине своје и

окупа се уводи , и биће ни голотиње матере своје

нечист до вечера , а послије не откриј ; мати ти је, не

ће бити чист. откриј голотиње њезине.

8. Голотиње жене оца

16. Ако ли их не опере, | својега не откриј; голоти

и тијела својега не окупа,

носиће безакоње своје.
ња је оца твојега .

9. Голотиње сестре своје,

кћериоца својега или кћери

ГЛАВА 18.
матере своје , која је рође

Још рече Господ Мојсију | нa у кући или изван куће,

говорећи :
не откријголотиње њихове.

2. Кажи синовима Изра 10. Голотињекћери сина

иљевим, и реци им : ја сам | својега , или кћери кћери

Господ Бог ваш.
своје не откриј ; јер је тво

3. Немојте чинити што ја голотиња.

се чини у земљи Мисирској, 11. Голотиње кћери же

у којој сте живјели, нити не оца твојега, коју је ро

чините што се чини у зе- дио отац твој, не откриј ;

мљи Хананској, у коју вас | сестра ти је.

водим, и по уредбама њи 12. Голотиње сестре оца

ховијем немојте живјети. својега не откриј, једна је

4. Него моје законе вр- крв с оцем твојим.

шите и моје уредбе држите 13. Голотиње сестре ма

16
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тере своје не откриј ; јер је 22. С мушкарцем не ле

једна крв с матером твојом . |зи као са женом ; гадно је.

14. Голотиње брата оца 23. Живинчета никакога

својега не откриј приступа-| немој облежати скврнећи

ући к жени његовој ; стри- 1 се с њим; и жена да не

на ти је. легне под живинче ; грди

15. Голотиње жене сина | ло је.

својега не откриј ; снаха ти 24. Немојте се скврнити

је, не откриј голотиње ње-і ниједном овом стварју ; јер

зине. су се свијем тијем стварима

16. Голотиње жене бра- оскврнили народи које ћу

та својега не откриј ; голо- | oдaгнати испред вас.

тиња је брата твојега . 25. Јер се оскврнила зе

17. Голотиње жене имља, и неваљалство ћу ње

кћери њезине не откриј ; зино походити на њој, и

кћери сина њезина ни кће- изметнуће земља становни

ри кћери њезине немој у- ке своје .

зети да откријеш голотињу 26. Него ви држите за

њихову;једна су крв;зло је. коне моје и уредбе моје, и

18. Немој узети жене пре- не чините ниједнога овога

ко једне жене, да је уцви- гада, ни домородац ни до

јелиш откривајући голоти- шљак који се бави међу

њу другој за живота њезина. вама ;

19. Kжени докле се о 27. Јер све ове гадове

дваја ради нечистоте своје чинише људи у овој земљи

не иди да откријеш голо- који су били прије вас, и

тињу њезину. земља је од тога осквpње

20. Са женом ближњега на ;

својега не лези скврнећи 28. Да не измeтне земља

се с њом . вас, ако је оскврните , као

21. Од сјемена својега | што је изметнула народ ко

не дај да се однесе Моло- |ји је био прије вас.

ху, да не оскврниш имена 29. Јер ко учини што

Бога својега ; ја сам Господ. / год од овијех гадова,истри

2
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јебиће се из народа својега | трећи дан, гад је, не ће би

душе које учине. ти угодна .

30. За то држите што 8. Ко би је год јео , но

сам наредио да се држи, да |сиће своје безакоње, јер о

не чините што од гаднијех | скврни светињу Господњу;

обичаја који су били прије за то ће се истријебити она

вас, и да се не скврниге о | душа из народа својега.

њих. Ја сам Господ Бог 9. А кад жањeте pод зе

вац.
мље своје, немој пoжeти са

свијем њиве своје, нити па
ГЛАВА 19 .

бирчи по жетви.

Још рече Господ Мојсију 10. Ни винограда својега

говорећи : немој пабирчити , и немој

2. Кажи свему збору си- | купити зрна која падну по

нова Израиљевих , и реци | винограду твојем ; него о

им : будите свега , јер сам | стави сиромаху и дошљаку.

ја свег, Господ Бог ванш . Ја сам Господ Бог ваш.

3. Сваки да се боји ма 11. Не крадите ; не ла

тере своје и оца својега ; и жите и не варајте ближње

држите суботе моје ; ја сам га својега .

Господ Бог ва . 12. Не куните се именом

4. Не обраћајте се видо- мојим криво;јер ћеш осквp

лима, и богова ливенијех нити име Бога својега . Ја

не градите себи ; ја сам Го- сам Господ.

спод Бог ваш. 13. Незакидај ближњега

5. А кад приносите кр- својега и не отимај му ;

тву захвалну Господу, при- плаћа надничарова да не

носите је драге воље. преноћи код тебе до југра.

6. У који је дан прине 14. Немој псовата глу

сете, нека се једе, и сјугра - ха , ни пред слијепца ме

дан ; а што остане до тре- і тати што да се спотакне ;

ћега дана, нека се огњем него се бој Бога својега ; ја

сажеже.
сам Господ.

7. А ако би се што јело 15. Не чините неправде

16+
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на суду, не гледај што је састанка , овна за прије

ко сиромах, нити се поводи |ступ .

за богатијем ; право суди 22. и нека га очисти

ближњему својему. пред Господом свештеник

16. Не иди као опадач | овном принесеним за при

по народу својем , и не у- јеступ од гријеха који је

стај на крв ближњега сво- | учинио ; и опростиће му се

јега ; ја сам Господ. гријех његов.

17. Немој мрзити на бра 23. А кад дођете у зе

та својега у срцу својем ; мљу, и насадите свакојако

слободно искарај ближњега га воћа, обрежите му окра

својега , и немој тријети јак, род његов ; три године

гријеха на њему. нека вам је необрезано, и

18. Не буди осветљив, и не једите га.

не носи срдње на синове 24. А четврте године

народа својега; него љуби нека буде сав род његов

ближњега својега као себе посвећен у хвалу Господу.

самога ; ја сам Господ. 25. Па тек пете године

19. Уредбе моје држите ; | jeдитe воће с њега , да би

живинчета својега не пу- вам се умножио род његов.

штај на живинче друге вр- Ја сам Господ Бог ваш.

сте ; не засијевај њиве своје 26. Ништа не једите с

Двојаким сјеменом, и не о- крвљу. Немојте врачати,

блачи на се хаљине од дво- | ни гaтaти по времену.

јаких ствари . 27. Не стризите косе сво

20. Ако би ко облежао је у округ, ни грдите браде

робињу, која је испрошена |своје.

али није откупљена ни о 28. За мртвацем не ре

слобођена, обоје да се ши- жите тијела својега , ни у

бају , али да се не погубе, дарајте на се каквих би

јер није била ослобођена. | њега . Ја сам Господ.

21. и он нека принесе 29. Немој скврнити кће

Господу жртву за пријеступ ри своје пуштајући је да се

свој на врата шатора од I курва, да се не би земља
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2

прокурвала и напунила се уредбе моје и све законе

безакоња .
моје, и вршите их. Ја сам

30. Држите суботе моје , Господ.

и светињу моју поштујте.

Ја сам Господ.
ГЛАВА 20.

31. Не обраћајте се ки рече Господ Мојсију го

врачарима и гатарима, ни- ворећи :

ти их питајте, да се не сквp 2. Још реци синовима

ните о њих. Ја сам Господ Израиљевим : ко год изме

Бог ваш.
ђу синова Израиљевих или

32. Пред сиједом главом између дошљака који се ба

устани, и поштуј лице стар- ве у Израиљу , даде од сје

чево, и бој се Бога својега.Імена својега Молоху, нека

Ја сам Господ. се погуби , народ у земљи

33. Ако је у тебе дошљак нека га заспе камењем.

у земљи вашој, не чини му 3. и ја ћу окренути лице

криво . своје на супрот таком чо

34. Ко је дошљак међу вјеку, и истријебићу га из

вама , нека вам буде као народа његова , што од сје

онај који се родио међу ва- мeна својега даде Молоху,

ма, и љуби га као себе са- и запрзни светињу моју и

мога ; јер сте и ви били до- і оскврни свето име моје .

шљади у земљи Мисирској. 4. Ако ли народ како

Ја сам Господ Бог ваш. год затвори очи да не види

35. Не чините неправде у тога човјека кад даде од

суду, ни мјером за дужину, својега сјемена Молоху, и

ни мјером за тежину, ни мје- не убију га,

ромза ствари које се сипају. 5. Ја ћу окренути лице

36. Mјерила нека су вам својена супротоном човјеку

права, камење право , ева и на супрот дому његову,

права, ин прав. Ја сам Го- истријебићу га, и све који

спод Бог ваш, који сам вас за њим чине прељубу, чи

извео из земље Мисирске. нећи прељубу за Молохом,

37. Дряжите дакле све | из народа њихова.

2
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6. Ако се обрати к вра- | гадну ствар обојица ; да

чарима и татарима да чи- | се погубе; крв њихова на

ни прељубу за њима, окре- | њих.

нућу лице своје на супрот
14. И ко би узео жену и

њему, и истријебићу га из | матер њезину, зло је , огњем

народа његова . да се спали он и она, да

7. За то посвећујте се, и не буде зла међу вама.

будите свети, јер сам ја Го 15. Ко би облежао жи

спод Бог ваш. винче, да се погуби ; убијте

8. И чувајте уредбе моје и живинче.

и вршите их. Ја сам Господ 16. Иако би жена легла

који вас посвећујем. под живинче, убиј и жену

9. Ко опсује оца својега и живинче, нека погину,

или матер своју, да се по- крв њихова на њих.

губи ; опсовао је оца својега 17. Ко би узео сестру

или матер своју ; крв ње- | своју, кћер оца својега или

гова на ж . кћер матере своје, видио би

10. А човјек који учини голотињу њезину и она би

прељубу стуђом женом, видјела голотињу његову,

што је учинио прељубу са | срамота је ; за то да се ис

женом ближњега својега , | тријебе испред синова на

да се погуби и прељубочи- рода својега ; открио је го

нац и прељубочиница . лотињу сестре своје , нека

11. Ко би спавао са же- носи безакоње своје.

ном оца својега , открио је 18. и ко би спавао са

голотињу оца својега : обо- | женом кад има вријеме и

је да се погубе ; крв њихо- открио голотињу њезину

ва на њих . откривши течење њезино, и

12. Ко би спавао са же- | она би открила течење кр

ном сина својега , обоје да ви своје , да се истријебе

се погубе; учинише срамо- | обоје из народа својега .

ту ; крв њихова на њих. 19. Голотиње сестре ма

13. Ко би мушкарца об- тере своје и сестре оца сво

лежао као жену, учинише I jега не откриј, јер би от

2

2
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крио своју крв ; нека носе 1 год што пуже по земљи,

безакоње своје . што сам вам одвојио да је

20. А ко би спавао са | нечисто.

женом стрица својега , от 26. и бићете ми свети,

крио би голотињу стрица јер сам свет ја, Господ , и

својега ; нека носе обоје одвојих вас од других на

тријех свој, нека помру без рода да будете моји .

дјеце. 27. А човјек или жена,

21. Ко би узео жену бра- у којима би био дух вра

та својега, ружно је, открио |чарски или гатарски, да се

је голотињу брата својега ; погубе, камењем да се за

без дјеце да буду. спу, крв њихова на њих.

22. Чувајте све уредбе
ГЛАВА 21.

моје и све законе моје, и

вршите их, да вас земља не Још рече Господ Мојсију :

измeтне, у коју вас водим кажи свештеницима сино

да живите у њој. вима Ароновијем , и реци

23. Немојте живјети по им : за мртвацем да се не

уредбама народа које ћу о-|скврни ниједан у народу

тјерати испред вас , јер су |својем ,

чинили све то , за то ми о 2. Осим за родом својим

мрзоше. по крви, за матером својом

24. И рекох вам : ви ће- или за оцем својим или за

те наслиједити земљу њи- сином својим или за кћерју

хову и ја ћу вам је дати у својом или за братом својим,

државу, земљу у којој тече 3. Или за рођеном се

млијеко и мед. Ја сам Го- |стром својом, дјевојком, која

спод
Бог ваш , који вас о- није имала мужа , за њом

двојих од других народа. |се може оскврнити.

25. За то разликујте сто 4. Ако је ожењен , да се

ку чисту од нечисте, и пти- не оскврни за женом сво

цу чисту од нечисте , и не- |јом у народу својем учи

мојте скврнити душа својих нивши се нечист.

стоком или птицом или чим 5. Да се не начине ће
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| 13. Он нека се жени дје

НИ

лави чупајући косу с главе својим ни за матером сво

своје и да не брију браде јом да се не оскврни.

своје , нити се режу по ти 12. и из светиње нека

јелу својем. не излази, да не би осквp

6. Нека буду свети Богу нио светињу Бога својега,

својему, и нека не скврне јер је на њему вијенац , уље

имена Бога својега, јер при- помазања Бога његова ; ја

носе жртве огњене Господ- сам Господ.

ње, xљеб Бога својега, за

то нека су свети.
војком .

7. Нека се не жене женом
14. Удовицом ни пуште

курвом или силованом ; ни
ницом ни силованом

пуштеницом нека се не же

не; јер су свети Богу сво- го дјевојком из народа сво

курвом да се не жени ; не

јему.
јега нека се ожени.

8. И теби нека је сваки

15. И нека не скврни сје
свет, јер приноси хљеб Бо

та твојега ; свет нека ти је, мeна својега у народу сво

јер сам ја свет, Господ, који |јем, јер сам ја Господ, који

та посвећујем.

вас посвећујем.

9. А кћи свештеничка
16. Опет рече Господ

која се оскврни курвајући| Мојсију говорећи :

се, скврни оца својега , не
17. Кажи Арону и реци :

ка се огњем спали . у кога би из сјемена твојега

10. А свештеник најви-Тод кољена до кољена била

ши између браће своје, ко- мана на тијелу , онај нека

јему ее на главу излило у- не приступа да приноси

ље помазања и који је по- xљеб Бога својега .

свећен да се облачи у свете 18. Јер нико на коме би

хаљине , нека не открива била мана не ваља да при

главе своје, и хаљина сво- |ступа, ни слијеп , ни хром,

јих нека не раздире. ни у кога би био који уд

11. и к мртвацу нијед- превећ мали или превећ ве

ном нека не иде, ни за оцем | лики ,
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19. Ни у кога је сломље- нова Израиљевих, да не би

на нога или рука , оскврнили свето име моје у

20. Ни грбав, ни дрљав, оном што ми они посвећу

ни ко има биону на оку, ју ; ја сам Господ.

ни шугав, ни лицајив , ни 3. Реци им : ко би год

просут. из сјемена вашега од ко

21. У кога би год из сје- | љена на кољено приступио

мена Арона свештеника би- к светијем стварима , које

ла кака мана на тијелу, | би посветили синови Изра

нека не приступа да при- иљеви Господу, кад је не

носи жртве огњене Госпо- чистота његова на њему,

ду ; мана је на њему ; да тај нека се истријеби ис

не приступа да приноси пред лица мојега ; ја сам

Хљеб Бога својега. Господ.

22. Али хеб Бога ево 4. Ко би год из сјемена

јега од ствари пресветих и Аронова био губав или би

од ствари светих нека једе ; ишло сјеме од њега , нека

23. Али за завјес нека не једе светијех ствари до

не улази ; колтару нека се кле не буде чист ; тако и

не приближује, јер је мана који би се дотакао кога не

на њему, па нека не сквр- чиста од мртва тијела или

ни светиње моје, јер сам ја |онога од кога је изашло

Господ, који их посвећујем. | cјеме,

24. и Мојсије каза то 5. Или ко би се дотакао

Арону и синовима његови- 1 чега што гамиже по земљи ,

јем и свијем синовима Из- од чега би се оскврнио, или

раиљевим. човјека од којега би се о

сквршио какве му драго ра

ГЛАВА 22.

ди нечистоте његове,

И рече Господ Мојсију го 6. Ко би се дотакао та

ворећи : кога чега, биће нечист до

2. Кажи Арону и сино- |вечера ; за то нека не једе

вима његовијем да се чу-|светијех ствари ако не оку

вају од светијех ствари си- на тијела својега у води.
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7. А кад зађе сунце, би- тињству својем , хлеб оца

ће чист , и онда може јести својега нека једе ; али нико

од светијех ствари ; јер му | другога племена да га не

је храна . једе.

8. Мрцинога или што 14.Ако би нехотице јео

раскине звјерка нека не |свету ствар, нека дометне

једе, да се њим не скврни ; | пети дие и накнади све

ја сам Господ. штенику свету ствар,

9. Тако нека држе што 15. Да не би сквонили

сам уредио да се држи , да светијех ствари синова Из

не навуку на се гријех и раилевих, које приносе Го

не умру од њега оскврнив- | споду,

ши се . Ја сам Господ , који 16. И да не би навлачи

их посвећујем. ли на њих кара за прије

10. Нико други да не је- | ступ једући свете ствари

де светијех ствари , ни уку- њихове , јер сам ја Господ,

ћанин свештеников ни на- који их посвећујем.

дничар да не једе светијех 17. Још рече Господ Moj

ствари.
сију говорећи :

11. А кад свештеник ку 18. Кажи Арону и сино

пи кога за новіце, тај нека вима његовијем и свијем

их једе, и који се роди у синовима Израиљевијем ,

кући његовој; они нека је- реци им : ко год од дома Из

ду јела његова. | раилева или између стра

12. Али кћи свештенич- наца који су у Израиљу хо

ка кад се уда за човјека ће да принесе жртву своју

другога племена , она да по каквом год завјету свом,

не једе од жртава подигну- или од добре воље своје

тијex, светијех ствари. дар, што се приноси Госпо

13. А кћи свештеничка ду на жртву паљенипу,

ако обудови , или је пусти 19. Нека принесе драге

муж, ако нема порода , не- всемушко здраво од гове

ка се врати кући оца сво- | да или од оваца или од коза .

јега као што је била у дје 20. На чем би била мана,

и
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оно не приносите , јер вам 26. Још рече Господ Moj

се не би примило. сију говорећи :

21. И кад ко хоће да при 27. Теле и јагње и јаре

несе жртву захвалну Го- | кад се омлади , нека буде

споду , извршујући завјет седам дана код мајке своје,

или од своје воље дајући па од осмога дана и послије

дар, од говеда или од сит- | биће угодно за жртву огње

не стоке, нека буде здраво, ну Господу.

да би било примљено ; ни 28. А краве ни овце ни

каке мане да нема на њему. | козе не кољите у један дан

22. Слијепо или којему |с младетом њезинијем.

је што сломљено или одби 29. И кад приносите Го

јено, ни гутаво, ни краста- |споду жртву ради хвале,

во ни лишајиво, што је та- принесите је драговољно.

ко не приносите Господу ; 30. Нека се једе истога

и не мећите их на олтар дана, и не остављајте ни

Господњи за жртву огњену. шта до јутра ; ја сам Господ.

23. Авола или овцу или 31. За то држите запо

козу судом којим превели- вијести моје, и вршите их ;

ким или премалим можеш ја сам Господ.

принијети за добровољни
32. и немојте скврнити

дар ; али за завјет не ће се светога имена мојега, и ја

примити. ћу се светити међу сино

24. Ујаловљено уврта- вима Израиљевим ; ја сам

њем,тучењем,кидањем или Господ.који вас посвећујем,

резањем, не приносите Го 33. Који сам вас извео из

споду ; и не чините тога у земље Мисирске да вам бу

земљи својој. дем Бог ; ја сам Господ.

25. и из руке туђинске

немојте узимати ниједне ГЛАВА 23.

ствари да принесете хљеб

Богу својему ; јер је квар Још рече Господ Мојсију

њихов у њима ; имају ману, говорећи :

не ће вам се примити.
2. Кажи синовима из
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раиљевим, и реци им: праз- |дођете у земљу коју ћу вам

ници Господњи , које ћете дати , и станете жети у њој,

звати свети сабори , ово су тада донесте сноп првина

празници моји : од жетве своје к свеште

3. Шест дана ради , а нику ;

седми дан, који је субота за 11. А он нека обрће сноп

почивање , нека буде свети пред Господом , да би вам

сабор, не радите ниједнога се примио ; сјутрадан по

посла ; субота је Господња суботи нека га обрће све

по свијем становима вашим.Іштеник.

4. Ово су празници Го
12. А исти дан кад бу

сподњи , сабори свети , на
дете обртали сноп , прине

које ћете се сабирати у ври- | сите јагње од године дана

јеме њихово :
здраво на жртву паљеницу

5. Четрнаестога дана пр- | Господу ;

вога мјесеца у вече пасха

је Господња.
13. И дар уза њ , двије

6. А петнаестога дана десетине еље бијелога бра

истога мјесеца празник је ) шна замијешена с уљем,

пријеснијеx xљебова Го- да буде жртва огњена Го

споду; седам дана једите | споду на угодни мирис; и

хљебове пријесне.
наљев уза њ , вина четврт

7. Први дан нека вам

буде сабор свети, никакога
14. Axљеба , ни зрна

посла ропскога не радите. | пржена ни зрна у класу

8. Него за седам дана| немојте јести до онога дана

приносите Господу жртве кад принесете жртву Богу

Огњене; а седми дан нека |својему; то да вам је вјечна

је сабор свети ; не радите уредба од кољена до ко

ниједнога посла ропскога .| љена по свијем становима

9. Још рече Господ мој- вашим.

сију говорећи : 15. По том од првога да

10. Кажи синовима Из- на по суботи , од дана кад

раиљевим, и реци им : кад принесете сноп за жртву

Ина .
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обртану, бројте седам не- |ниједнога посла ропскога

дјеља пунијех ; не радите законом вјечним

16. До првога дана по по свијем становима својим

седмој недјељи набројте пе- од кољена до кољена .

десет дана ; онда принесите 22. А кад станете жети

нов дар Господу. у земљи својој, немој са сви

17. Из станова својих јем пожети њиве своје , ни

донесите два хљеба за жр- пабирчи по жетви ; остави

тву обртану, од двије десе- сиромаху и дошљаку ; ја

тине еље бијелога брашна сам Господ Бог ваш.

да буду, с квасцем нека 23. Још рече Господ Moj

буду печени ; то су првине | сију говорећи :

Господу. 24. Кажи синовима Из

18. А с тијем xљебом раиљевим , и реци : први

принесите седам јагањаца | дан седмога мјесеца нека

од године здравијех, и јед-1 вам је одмор, спомен тру

но теле и два овна, да буде| бни, сабор свети.

жртва паљеница Господу с 25. Ниједнога посла роп

даровима својим и наљеви- |скога немојте радити, него

ма својим , да буде жртва принесите жртву огњену

Огњена на угодни мирис Го- Господу.

споду. 26. Још рече Господ Moj

19. Закољите и јарца |сију говорећи :

једнога за гријех и два јаг 27. А десети је дан тога

њета од године за жртву мјесеца седмога дан очиш

захвалну . ћења ; сабор свети нека вам

20. И свештеник нека то је, и мучите душе своје, и

обрне тамо и амо с хљебом принесите Господу жртву

од првина и са два јагњета | огњену.

на жртву обрану пред Го 28. У тај дан немојте ра

сподом ; и биће свете ствари дити ниједнога посла , jep

Господу за свештеника. је дан очишћења , да се

21. Исаберите се у тај | очистите пред Господом

дан, сабор свети да вам је ; | Богом својим.

2
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29. A свака душа која се| сите жртве огњене Госпо

не би мучила у тај дан, да ду ; празник је, ниједнога

се истријеби из народа сво- посла ропскога немојте ра

jera . дити .

30. и сваку душу која 37. То су празници Го

би радила какав посао у сподњи , које ћете празно

тај дан, ја ћу затрти душу вати на саборима светим да

ону у народу њезину. принесете жртве огњене

31. Ниједнога посла не- Господу : жртву паљеницу

мојте радити ; то да је вјеч- и дар ижртву захвалну и

на уредба од кољена до ко- наљев, све кад је чему дан,

љена у свијем становима 38. Осим субота Господ

вашим.
њих и осим дарова ваших

32. Субота почивања не- и осим свијех завјета ваших

ка вам буде, и мучите ду- и осим свијех добровољни

ше своје ; деветога дана јех приноса ваших , које

истога мјесеца кад буде ве- ћете давати Господу.

че, од вечера до вечера 39. Али петнаести дан

празнујте починак свој. тога мјесеца седмога , кад

33.Још рече Господ мој- саберете род земаљски ,

сију говорећи : празнујте празник Господу

34. Кажи синовима Из- седам дана ; у први је дан

раиљевим, и реци : петнае- | одмор и у осми је дан одмор.

стога дана седмога мјесеца 40. У први дан узмите

празник је сјеница за седам воћа с лијепијех дрвета , и

дана Господу. грана палмовијех и грана

35. Први дан нека буде с густијех дрвета, и врбе с

сабор свети , ниједнога по- потока, и веселите се пред

сла ропскога немојте ра- | Господом Богом својим се

дити . дам дана.

36. За седам дана при 41. И празнујте тај праз

носите жртве огњене Го- ник Господу седам дана

споду ; осми дан нека вам сваке године законом вјеч

буде сабор свети , и прине- | ним од кољена до кољена,

2
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седмога мјесеца празнујте 5. И узми бијелога бра

га . Шна , и испеци дванаест ко

42. И под сјеницама бу- лача, сваки колач да буде

дите седам дана, ко је год од двије десетине ефе.

рођен у Израиљу нека буде 6. и постави их у два

под сјеницама , реда, по шест у један ред,

43. Да би знали потомци на чистом столу пред Го

ваши да сам ја учинио да сподом.

живе под сјеницама синови 7. И на сваки ред метни

Израиљеви кад сам их из- када чистога , да буде за

вео из земље Мисирске. Ја сваки хљеб спомен, жртва

сам Господ Бог ваш. Огњена Господу.

44. и Мојсије каза праз 8. Сваке суботе нека их

нике Господње синовима поставља свештеник пред

Израиљевијем. Господом вазда узимајући

од синова Израиљевих за
ГЛАВА 24 .

коном вјечним .

Још рече Господ Мојсију 9. и биће Аронови и си

говорећи : нова његовијех, који ће их

2. Заповједи синовима јести на мјесту светом , јер

Израиљевим нека ти доне- им је то светиња над све

су уља маслинова чиста, | тињама од огњених жртава

цијеђена, за видјело , да Господњих законом вјеч

жишци горе вазда .
ним.

3. Пред завјесом свједо 10. А изађе син једне Из

чанства у штатору од са- | раиљке, којему је отац био

станка Арон ће их намје-| Мисирац, међу синове Из

штати да горе од вечера до | раиљеве, и свади се у око

јутра пред Господом вазда | ay син жене Израиљке с

законом вјечним од кољена неким Израиљцем.

до кољена. 11. И псујући син жене

4. На свијетњак чисти Израиљке похули име Бо

намјештаће жишке пред жије, те га доведоше к Moj

Господом вазда. сију ; а мати му беше по
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нова .

2

имену Саломита , кћи Да- око, зуб за зуб ; како оште

вријина, од племена Да- ти тијело човјеку, онако да

му се учини.

12. И метнуше га у за 21. Ко убије живинче,

твор докле им се каже шта | да врати друго ; али ко у

ће чинити с њим по ријечи | бије човјека, да се погуби .

Господњој. 22. Закон да вам је један ,

13. А Господ рече Мој- дошлаку да буде као и ро

сију говорећи : ђеном у земљи. Јер сам ја

14. Изведи тога псовача | Господ Бог ваш.

на поље из окола , и нека 23. и Мојсије каза си

сви који су чули метну ру- новима Израиљевим, а они

ке своје на главу његову, и изведоше псовача на поље

нека га сав народ засне ка- | из окола, и засуше га ка

мењем. мењем ; и учинише синови

15. А синовима Израи- Израиљеви како Господ за

љевим кажи и реци : ко би повједи Мојсију.

год похулио Бога својега ,

носиће гријех свој.
ГЛАВА 25.

16. Ко би ружио име Го

сподње , да се погуби , сав | Још рече Господ Мојсију на

народ да га заспе камењем ; гори Синајској говорећи :

и дошљак и домородац ко 2. Кажи синовима Из

ји би ружио име Господње, раиљевим , и реци им : кад

да се погуби. дођете у земљу коју вам ја

17. И ко убије човјека, | дајем, нека празнује земља

да се погуби. суботу Господњу.

18. Ако убије живинче, 3. Шест година засијевај

нека врати друго, живинче њиву своју, и шест година

за живинче. режи виноград свој, и са

19. И ко рани ближњега бирај род.

својега , како учини тако да 4. А седма година нека

му буде : буде субота за одмор земљи ,

20. Улом за улом, око за субота Господња ; немојси

5
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земљи.

јати у пољу својем ни ре- |вратите сваки на своју ба

зати винограда својега. штину, и сваки у род свој

5. Што само од себе роди вратите се .

иза жетве твоје немој жети, 11. Опросна година да

и грожђа у винограду сво- вам је та педесета година ;

јем нерезаном немојбрати ; немојте сијати , нити жањи

нека буде година одмора те што само роди те године,

нити берите грожђа у ви

16. Али што роди земља ноградима нерезаним .

за почивања својега , оно 12. Јер је опросна годи

нека вам буде храна , теби на ; нека вам је света ; са

и слузи твојему и слушки- | свакога поља једите род

њи твојој и најамнику тво- | његов.

јему и укућанину твојему 13. Те године опросне

који је код тебе, вратите се сваки на своју

7. И стоци твојој и сви- баштину.

јем животињама што су у 14. Иако продаш што

твојој земљи, сав род ње- ближњему својем у или ку

зин нека буде храна. пиш што од ближњега сво

8. И наброј седам сед- іега, не варајте један дру

мина година, седам пута по Ігога .

седам година , тако да ти 15. Према броју година

седам седмина година буде по опросној години купуј

четрдесет и девет година. | од ближњега својега, и пре

9. Тада заповеди нека | ма броју година у које ћеш

затруби труба у десети дан брати род нека ти продаје.

седмога мјесеца, на дан о 16. Што више буде го

чишћења нека труби труба | дина то ће цијена бити ве

по свој земљи вапној. ћа ономе што купујеш , а

10. И посветите годину што мање буде година , то

педесету, и прогласите сло- ће мања бити цијена, јер

боду у земљи свима који ти се продаје број љетина.

живе у њој ; то нека вам је 17. За то не варајте је

опросна година, и тада се 1 дан другога , него се бојте

2

17



258 ТРЕТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА , Гл, 25,

2

Бога својега ; јер сам ја Го- откупи што брат његов про

спод Бог ваш. даде.

18. Држите уредбе моје 26. Ако ли не би имао

и чувајте законе моје и вр- никога да откупи , него би

шите их, па ћете живјети у се помогао и зглавио ко

земљи без страха. лико треба за откуп,

19. И земља ће рађати 27. Онда нека одбије го

род свој, и је ћете га, и дине од како је продао, па

бићете сити, и живјећете у што остане нека исплати

њој без страха. ономе коме је продао, и та

20. И ако бисте рекли : ко нека опет дође до своје

шта ћемо јести седме годи- баштине.

не, ето не ћемо сијати нити 28. Ако ли нема колико

ћемо брати љетине ? би требало вратити , онда

21. Пустићу благослов остаје ствар продана у оно

свој на вас шесте године, га ко је купио до године

те ће родити за три године; | опросне , а опросне године

22. И сијаћете осме го- |оставиће се, и он ће се вра

дине, а jешћете летину ста- тити на своју баштину.

ру до девете године, докле 29. Ко прода кућу у ко

не приспије род њезин , јеш- јој се сједи у мјесту огра

ђену зидом , властан је от

23. Али земља да се не купити је докле се не на

продаје за свагда, јер је врши година дана од како

моја земља , а ви сте до- | je прода ; цијелу годину

шљаци и укућани код мене. | дана има власт откупити

24. За то по свој земљи | је.

државе ваше нека се отву 30. Ако је не откупи за

пљују земље. годину дана , онда остаје

25. Ако осиромаши брат кућа у мјесту ограђену зи

твој и прода нешто од ба- дом ономе ко је купио са

штине своје, а послије дође свијем од кољена на коље

ко од рода његова најбли- но, и не ће је оставити о

жи њему да откупи , нека I просне године.

ћете стари.

2
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вити .

31. Акуће по селима , 38. Ја сам Господ Бог

која нијесу ограђена зидом , ваш , који сам вас извео из

нека се узимају као њиве , земље Мисирске да вам дам

могу се откупити, и године земљу Хананcку и да вам

опросне враћају се. будем Бог.

32. А мјеста Левитска и
39. Иако осиромаши

куће у мјестима њиховијем, брат твој код тебе тако да

свагда могу откупити Ле- ти се прода , немој га др

жати као роба ;

33. Али ко купи од Ле
40. Као најамник и као

вита , нека опросне године дошљак нека буде код те

остави купљену кућу и што бе; до опросне године не

је имао у мјесту; јер куће ка служи код тебе.

по мјестима Левитским јесу
41. А онда нека иде од

њихове међу синовима Из- тебе са синовима својим,

раиљевим.
нека се врати у род свој, и

34. Али поље под мје
на баштину отаца својих

нека се врати.

стима њиховијем да се не

продаје ; јер је њихово до

42. Јер су моје слуге ,

стојање до вијека .

које сам извео изземље Ми

35. Ако осиромаши брат

сирске, нека се не продају

као робови.

твој и изнемогне рука ње
43. Немој господарити

гова поред тебе , прихвати
над њим жестоко , него се

га, и као странац и дошљала бој Бога својега .

нека поживи уз тебе.
44. A роб твој и робиња

36. Немој узимати од ње- твоја што ћеш имати нека

га камате ни добити ; него буду од онијех народа који

се бој Бога , да би поживио ће бити око вас, од њих

брат твој уз тебе. купујте роба и робињу.

37. Новаца немој му да 45. и између синова

вати на камату, нити му странаца који буду код вас,

хране своје позаимај ради између њих купујте и из по

добити.
родице онијех који буду

17 *
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нека

код вас, који се роде у зе- | ка му се рачуна вријеме

мљи вашој, и ти нека вам које је одслужио.

буду имање. 51. Ако остаје још много

46. Они ће постати ваши година, према њима нека

и синова ваших након вас, | плати откуп од цијене за

и биће вам достојање , да коју је купљен.

вам сваку службу врше до
52. Ако ли остаје мало

вијека ; али над браћом сво- |година до опросне године,

јом, синовима Израиљевим, нека се прорачуна с њим

нико над братом својим да и нека плати откуп према

не господари жестоко.
тијем годинама.

47. Ако ли се обогати

53. Као најамник годи
дошљак или гост који живи

с тобом , а брат твој осиро
шњи нека буде у њега , и

не господари над
маши код њега тако да се

њим жестоко на твоје очи.
прода дошњаку, који живи

тобом, или коме год од
54. Ако ли се овако не

туфега рода, откупи , нека отиде године

48. Кад се прода, може |опросне и он и синови ње

се откупити ; ко год од бра- гови с њим.

ће његове нека га откупи , 55. Јер су синови Изра

49. Или стриц његов, иљеви моје слуге, моје су

или син стрица његова нека слуге, које сам извео из зе

га откупи, или ко други од| мље Мисирске; ја сам Го

крви његове у роду његову | спод Бог ваш.

нека га откупи ; или ако
ГЛАВА 26 .

се помогне, нека се сам от

купи. Немојтеградити себи идола

50. И нека се прорачуна ни ликова резанијех , нити

с кущем својим од године | ступова подижите, ни ка

кад се продао до године мена са сликама мећите у

опросне, да цијена за коју својој земљи да му се кла

се продао дође према броју њате ; јер сам ја Господ Бог

година ; као надничару не- | ваш.

2
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ново .

2. Држите суботе моје, и умножићу вас, и утврди

и светињу моју поштујте ; hу завјет свој с вама.

ја сам Господ. 10. и јешћете жито ста

3. Ако уживите по мојим ро, од много година, и иза

уредбама, и заповијести мо- |сипаћете старо кад дође

је уздржите и ушчините,

4. Даваћу вам дажд на 11. и намјестићу стан

вријеме, и земља ће рађати свој међу вама, и душа моја

род свој, и дрвета ће у по не ће мрзити на вас.

љу рађати род свој. 12. И ходићу. међу вама,

5. И вршидба ће вам сти и бићу вам Бог, и ви ћете

зати бербу виноградску, а бити мој народ.

берба ће виноградска сти 13. Ја сам Господ Бог

зати сијање, и јешћетехљеб ваш , који вас изведох из

свој до ситости , и живје- |земље Мисирске да им не

ћете без страха у земљи робујете, и поломих палице

својој. јарма вашега , и исправих

6. Јер ћу дати мир зе- | вас да ходите право.

мљи , те ћете спавати а не 14. Ако ли ме не уза

ће бити никога да вас пла- | слушате, и не уiшчините све

ши ; учинићу, те ће неста- ове заповијести ,

ти зле звијери из земље , и 15. Ако повргнете уред

мач не ће пролазити преко бе моје и души вашој омрз

ваше земље. ну закони моји да не тво

7. Него ћете тјерати не- рите све заповијести моје,

пријатеље своје, и падаће и раскинете завјет мој,

пред вама од мача . 16. И ја ћу вама учини

8. Вас ће петорица тје- ти ово : пустићу на вас

рати стотину, а вас стотина | страх , суху болест и вру

тјераће десет тиеућа, и па- | ћицу, које ће вам очи ис

даће непријатељи ваши кварити и душу уцвијели

пред вама од мача . ти ; и залуду ћете сијати

9. И обратићу се к вама, | cјеме своје, јер ће га јести

и учинићу вам да растете, | непријатељи ваши.
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17. И окренућу лице сво- | седам пута за гријехе ва

је на супрот вама, и сјећи | ше.

ће вас непријатељи ваши, 25. Пустићу на вас мач ,

и који мрзе на вас бићевам који ће осветити мојзавјет ;

Господари, и бјежаћете кад а кад се слежете у градове

вас нико не тјера. своје, тада ћу пустити по

18. Ако ме ни тада не мор међу вас, и бићете пре

станете слушати , караћу дани у руке непријатељу.

вас још седам пута више за 26. и кад вам сломим

тријехе ваше. потпору у хљебу, десет ће

19. Потрћу понос силе жена пећихеб ваш у јед

ваше, и учинићу да небо ној пећи, и даваће вамхеб

над вама буде као гвожђе ваш на мјеру, и јешћете а

а земља ваша као мјед. не ћете се наситити.

20. Снага ће се ваша тро 27. Ако ме ни тако не

шити узалуд, јер земља ва- | станете слушати , него ми

ша не ће рађати рода сво- | узидете на супрот,

јега, и дрвета по земљи не 28. и ја ћу вама с гње

ће рађати рода својега . вом ићи на супрот, и седам

21. Ако ми узидете на пута већма караћу вас за

супрот и не хтјенете ме слу- Ігријехе ваше.

шати , додаћу вам седам пу 29. иjешћете месо од

та више мука према грије- | синова својих , и месо од

сима вашим. кћери својих јешћете.

22. Пустићу на вас зви 30. Развалићу висине ва

јери пољске , које ће вам ше, и оборићу идоле ваше,

дјецу изјести и стоку потр- и метнућутрупове ваше на

ти и вас умалати , и опу- трупове гадних богова ва

стјеће путови ваши. ших , и мрзиће душа моја

23. Ако се ни од тога не на вас.

поправите , него ми јоште 31. И обратићу градове

узидете на супрот, ваше у пустош, и разорићу

24. и ја ћу вама ићи на светиње ваше, и не ћу више

супрот , и бићу вас још | мирисати мириса вашега.

п

2



ТРЕТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА . ГЛ. 26 . 263

пани .

2

32. И опустићу земљу да
38. Него ћете изгинути

ће јој се чудити непријате-1 међу народима, и прождри

и ваши , који ће живјети јеће вас земља непријатеља

у њој.
ваших .

33. А вас ћу расијати 39. А који вас остану,

по народима, и учинићу да чиљеће за безакоње своје

вас гоне с голијем мачем ; у земљи непријатеља сво

и земља ће ваша бити пу- |јих , и за безакоње отаца

ста и градови ваши раско- | својих чиљеће.

40. Али ако признаду

34. Тада ће земљи бити безакоње своје и безакоње

Миле суботе њезине за све
отаца својих по гријесима,

вријеме докле буде пуста; којима ми гријешише и ко

и кад будете у земљи сво- |јима ми идоше на супрот,

јих непријатеља , земља ће
41. Те и ја њима идох

почивати , и биће јој миле

суботе њезине.

на супрот и одведох их у

35. За све вријеме докле

земљу непријатеља њихо

вијех ; ако се тада понизи
буде пуста почиваће , јер

срце њихово необрезано , и

боте, кад сте у њој живјели.Ібуде им право што су по

36. Акоји вас остану,

карани за безакоње своје,

метнућу страх у срца њи
42. Тада ћу се опоменути

хова у земљама непријате- завјета својега с Јаковом ,

ља њиховијех, те ће их го- и завјета својега с Исаком,

нити лист кад гушне заљу
и завјета својега с Аврамом

љавши се, и они ће бјежати |опоменућу се, и земље ћу

као испред мача , и падаће се опоменути ,

а нико их не ће тјерати. 43. Кад се земља опро

37. И падаће један пре- | cти њих и буду јој миле су

ко другога као од мача , а боте њезине кад опусти с

нико их не ће тјерати ; и њих , и њима буде право

не ћете се моћи држати | што су покарани за беза

пред непријатељима својим. Ікоње своје, јер судове моје

2
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повргоше и души њиховој 4. Ако буде женско, ци

омрзоше уредбе моје. јенићеш тридесет сикала.

44. А за то ни онда кад 5. Ако је од пет до два

буду у земљи непријатеља десет година , цијенићеш

својих не ћу их поврћи ни- мушко двадесет сикала а

ти ћу тако омрзнути на њих женско десет сикала.

да их потрем и раскинем
6. Ако је од једнога мје

завјет свој с њима; јер сам сеца до пет година, цијени

ја Господ Бог њихов. ћеш мушко пет сикала сре

45. Него ћу се њих ради бра, а женско ћеш цијени

опоменути завјета са ста
ти три сикла сребра.

рима њиховијем, које изве
7. Ако ли буде од шез

дох из земље Мисирске на- десет година и више, ако

родима на видику, да им је мушко, цијенићеш пет

будем Бог , ја Господ.
наест сикала , а женско де

сет сикала.

46. Ово су уредбе и су 8. Ако је сиромах да не

дови и закони, које постави
може платити цијене, онда

Господ између себе и си
нека дође к свештенику да

нова Израиљевих на гори га уцијени свештеник ,

Синајској преко Мојсија .
према ономе што може дати

ГЛАВА 27 . који се завјетовао , нека га

свештеник уцијени.

Још рече Господ Мојсију
9. Ако би завјетовао жи

говорећи :
винче од онијех што се при

2. Кажи синовима Изра- носе Господу, Ішто год да

иљевим, и реци им : кад ко Господу, свето је.

завјетује душу своју Госпо 10. Да га не промијени

ду, ти та уцијени :
ни даде друго за оно, ни

3. А овако ћеш цијени- добро за рђаво , ни рђаво

ти : мушко од двадесет го- за добро ; ако ли би како

дина до шездесет цијени- промијенио живинче , онда

ћеш педесет сикала сребра , ћебити свето и оно и друго

по сиклу светом. које је дао за оно.

и



ТРЕКА КЊИГА МОЈСИЈЕВА . гл. 27. 265

2

11. Ако ли би завјетовао сне године завјетује њиву

живинче нечисто од онијех своју, тада нека му свеште

што се не приносе Господу, ник прорачуна новце према

нека се доведе живинче броју година које остају до

пред свештеника ; опросне године, и нека се

12. И нека га прецијени одбије од твоје цијене.

свештеник, било добро или 19. И ако би хтио отку

рђаво ; и како га прецијени пити њиву своју онај ко је

свештеник , тако да буде. |завјетује, нека дометне на

13. Ако би га хтио от- цијену твоју још пети дио,

купити, нека на цијену тво- и нека буде његова.

ју дометне још пети дио. 20. Али ако не откупи

14. Кад би ко завјетовао њиве, и њива се прода дру

кућу своју, да је света Го- гоме, не може се више от

споду, нека је прецијени купити.

свештеник, била добра или 21. Него ће она њива ,

рђава ; како је прецијени кад се опрости опросне го

свештеник , тако да буде. дине, бити света Господу,

15. Ако би онај који за- као њива завјетована, све

вјетује хтио откупити кућу штеникова нека буде.

своју , нека на цијену твоју 22. Ако ли би ко завје

дометне још пети дио, па товао Господу њиву купље

нека је његова. ну, која није достојање ње

16. Ако би ко завјетовао | гово,

Господу дио њиве своје , 23. Свештеник нека му

цијенићеш је према усјеву : прорачуна цијену до године

гомер јечма гдје се посије, опросне, и нека у онај дан

цијенићеш педесет сикала даде ту цијену да буде

сребра. ствар света Господу.

17. Ако би од опросне 24. А године опросне да

године завјетовао њиву се врати њива ономе од кога

своју, нека остане по твојој је купљена, чије је досто

цијени. јање она њива.

18. Ако ли послије опро 25. А свака цијена твоја



266 ТРЕТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА. гл. 27.
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нека буде на сикле свете, |да се не откупљује, него да

ау сиклу има двадесет но- се убије.

ваца. 30. и сваки десетак зе

26. Али првина од стоке, маљски , од усјева земаљ

које су Господње, нико да скога и од воћа, Господњи

не завјетује , било говече је, светиња је Господу.

или ситна стока, јер је Го 31. Али ко би хтио от

сподње. купити што десетка својега ,

27. Ако ли би било од нека на цијену дометне још

животиња нечистијех, онда пети дио .

нека откупи по твојој ције- Г 32. И десетак од говеда

ни дометнув пети дио озго; и од ситне стоке, које дође

ако ли се не откупи , нека под штап пастирски десето,

се прода по твојој цијени. Іда је свето Господу.

28. Али ниједна ствар 33. Да се не бира добро

завјетована , што ко завје- ни рђаво, ни да се мијења ;

тује Господу од чега му |ако ли би се како год про

драго што има , од људи мијенило, онда нека буде

или од стоке или од њиве и оно и друго промијењено

своје , да се не продаје ни | света ствар, и да се не от

откупљује ; свака ствар за- купи.

вјетована светиња је над 34. Ово су заповијести

светињама Господу. које заповједи Господ Moj

29. Живинче завјетова-| сију за синове Израиљеве

но , које човјек завјетује, на гори Синајској.

2
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која се зове

БРОЈ Е В И.

их по четама њиховијем, ти
ГЛАВА 1 .

и Арон ;

Још рече Господ Мојсију у 4. и с вама нека буде

пустињи Синајској у шато-|по један човјек од свакога

ру од састанка први дан племена , који је поглавар

другога мјесеца друге го- у дому отаца својих.

дине по изласку њихову из 5. А ово су имена људи

земље Мисирске, говорећи: који ће бити с вама: од пле

2. Избројте сав збор си- мeна Рувимова Елисур син

нова Израиљевијех по по-| Седијуров ;

родицама њиховијем и по 6. Од Симеунова Сала

домовима отаца њиховијех | мило син Сурисадајев ;

и по именима њиховијем, 7. Од Јудина Насон син

све мушкиње, главу по гла- | Аминадавов ;

8. Од Исахарова Ната

3. Од двадесет година и наило син Согаров;

више, све који могу ићи на 9. Од Завулонова Ели

војску у Израиљу, избројте |јав син Хелонов ;

BY ,
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10. Од синова Јосифови 20. Ибјеше синова пр

јех : од племена Јефремова венца Израиљева Рувима,

Елисама син Емијудов ; од рода њихова по породица

Манасијина Гамалило син ма њиховијем и по домови

Фадасуров ; ма отаца њиховијех, кад се

11. Од Венијаминова А- изброји по именима с главе

видан син Гадеонијев ; на главу све мушкиње од

12. Од Данова Ахијезер двадесет година и више,

син Амисадајев ; што могаше ићи на војску,

13. Од Асирова Фагаило 21. Бјеше их избројених

син Expанов ; од племена Рувимова четр

14. Од Гадова ЕлисаФ| десет и шест тисућа и пет

син Рагуилов ; стотина.

15. Од Нефталимова А. 22. Синова Симеунови

хиреј син Енанов. јех, рода њихова по поро

16. То су који се сазива- дицама њиховијем и по до

ху на збор, кнезови у пле- мовима отаца њиховијех ,

менима отаца својих , ти- | кад се изброји по именима

сућници Израиљеви. с главе на главу све муш

17. И узе Мојсије и Арон | киње од двадесет година и

те љу де, који бише имено- више, што могаше ићи на

војску,

18. и сабраше вас збор 23. Бјеше их избројени

први дан другога мјесеца, јех од племена Симеунова

и преписаше их по поро- педесет и девет тисућа и

дицама њиховијем и по до- три стотине.

мовима отаца њиховијех и 24. Синова Гадовијех,

по именима њиховијем , од рода њихова по породица

двадесет година и више, ма њиховијем и по домови

главу по главу. ма отаца њиховијех, кад се

19. Како бјеше Господ избројице по именима од

заповједио Мојсију , тако двадесет година и више сви

их изброји у пустињи Си- | што могаху ићи на војску,

најској.
25. Бјеше их избројени

2

вани.
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ску,
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II шест стотина .

јех од племена Гадова че- више сви што могаху ићи

трдесет и пет тисућа, шест на војску,

стотина и педесет. 31. Бјеше их избројени

26. Синова Јудинијех, јех од племена Завулонова

рода њихова по породица- педесет и седам тисућа и

ма њиховијем и по домо- | четири стотине.

вима отаца њиховијех, кад
32. Од синова Јосифови

се избројише по именима | jex : синова Јефремовијех,

од двадесет година и више рода њихова по породица

сви што могаху ићи на вој- ма њиховијем и по домови

ма отаца њиховијех , кад

27. Бјеше их избројени- се избројише по именима

јех од племена Јудина се- 1од двадесет година и више

дамдесет и четири тисуће
сви што могаху иһи на вој

ску,

33. Бјеше их избројени

28. Синова Исахарови- јех од племена Јефремова

јех, рода њихова по поро- четрдесет тисућа и пет сто

дицама њиховијем и по до- і тина.

мовима отаца њиховијех ,
34. Синова Манасијиних,

кад се избројише по име
рода њихова по породица

нима од двадесет година и
ма њиховијем и по домови

више сви што могаху ићи
ма отаца њиховијех, кад се

на војску,
избројише по именима од

29. Бјеше их избројени- двадесет година и вишесви

јех од племена Исахарова што могаху ићи на војску,

педесет и четири тисуће и 35. Бјеше их избројени

четири стотине.
јех од племена Манасијина

30. Синова Завулонови- тридесет и двије тисуће и

јех , рода њихова по поро- двје ста.

дицама њиховијем и по до 36. Синова Венијамино

мовима отаца њиховијех , вијех , рода њихова по по

кад се избројише по име- родицама њиховијем и по

нима од двадесет година и домовима отаца њиховијех,

2
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кад се избројише по имени- кад се избројише по име

ма од двадесет година и нима од двадесет година и

више сви што могаху ићи више сви што могаху ићи

на војску, на војску,

37. Бјеше их избројени 43. Бјеше их избројени

јех од племена Венијами- јех од племена Нефталимо

нова тридесет и пет тиеућа ва педесет и три тисуће и

и четири стотине. четири стотине.

38. Синова Дановијех, 44. Ово су они које Moj

рода њихова по породица- сије и Арон избројише с

ма њиховијем и по домови- кнезовима Израиљским , с

ма отаца њиховијех, кад се дванаест људи, који биjaxy

избројише по именима од по један за сваки дом ота

двадесет година и више сви ца својих.

што могаху ићи на војску, 45. И свега бјеше синова

39. Бјеше их избројени- Израиљевијех избројенијех

јех од племена Данова шез- по домовима отаца својих

десет и двије тиеуће и се- 1 од двадесет година и више,

дам стотина. свијех Што могаху ићи на

40. Синова Асировијех, војску,

рода њихова по породица 46. Бјеше их избројени

ма њиховијем и по домови- јех шест стотина и три ти

ма отаца њиховијех, кад се суће и пет стотина и педе

избројише по именима од сет.

двадесет година и више сви 47. Али Левити по пле

што могаху ићи на војску, мену отаца својих не бише

41. Бјеше их избројени- |бројени међу њих.

јех од племена Асирова че 48. Јер Господ рече Мој

трдесет и једна тисућа и сију говорећи :

пет стотина . 49. Племена Левијева

42. Синова Нефталимо- | немој бројити , нити броја

вијех, рода њихова по по- | њихова саставити са сино

родицама њиховијем и по вима Израиљевијем.

домовима отаца њиховијех, 50. Него постави Левите
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над шатором од свједочан- ма отаца својих, према ша

ства и над свијем посуђем | тору од састанка унаоколо.

у њему и над свијем што 3. С истока нека стаје у

припада њему ; они нека око застава војске Јудине

носе шатор и све посуђе по четама својим , с војво

његово, нека служе у ње-| дом синова Јудинијех На

му, и стају око шатора. соном сином Аминадаво

51. И кад се шатор кре- вим ;

не, нека га сложе Левити ; 4.Ау војсци његовој се

и кад шатор стане , онда | дамдесет и четири тисуће и

нека гa рaзaпну Левити. А шест стотина избројенијех.

ко би други приступио , да 5. А до њега нека стаје

се погуби. у око племе Исахарово , с

52. И синови Израиљеви војводом синова Исахаро

нека стају сваки у свом о- | вијех Натанаилом сином

колу и сваки код своје за- Согаровијем ;

ставе по четама својим. 6. А у војсци његовој

53. AЛевити нека стају педесет и четири тисуће и

око шатора од свједочан- четири стотине избројени

ства , да не дође гњев на |jex.

збор синова Израиљевијех ; 7. Па онда племе Заву

и нека Левити раде што | лоново својводом синова

треба око шатора од свје- Завулоновијех Елијавом си

дочанства . ном Хелоновијем ;

54. и учинише синови 8. А у војсци његовој пе

Израиљеви; како Господ за- десет и седам тисућа и че

повједи, све тако учинише. І тири стотине избројенијех.

9. Свега избројенијех у

ГЛАВА 2 .
во јсци Јудиној сто осамде

По том рече Господ Мојси- сет и шест тисућа и четири

ју и Арону говорећи : стотине по четама њихови

2. Синови Израиљеви не- jем. Они нека иду напри

ка стају у око сваки код јед.

своје заставе са знаком до 10. А застава војске Ру
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вимове по четама својим |стају тако нека и иду,

нека буде с југа , с војво- ки својим редом под својом

дом синова Рувимовијех заставом.

Елисуром сином Седијуро 18. Застава војске Je

вијем ; фремове по четама својим

11. А у војсци његовој нека буде са запада , с воj

четрдесет и шест тисућа и водом синова Јефремови

пет стотина избројенијех . јех Елисамом сином Емију

12. А до њега нека стаје довим ;

у дко племе Симеуново с 19. А у војсци његовој

војводом синова Симеуно-| четрдесеттисућа и пет сто

вијех Саламилом сином Су- тина избројенијех.

рисадајевим ; 20. А до њега племе Ма

13. А у восци његовој насијино својводом сино

педесет и девет тисућа и ва Манасијиних Гамалилом

три стотине избројенијех. |сином Фадасуровим ;

14. Па онда племе Гадо 21. А у његовој војсци

во с војводом синова Гадо- тридесет и двије тисуће и

вијех ЕлисаФом сином Pa- | двје ста избројенијех.

гуиловим ; 22. Па онда племе Вени

15. А у војсци његовој јаминово с војводом синова

четрдесет и пет тиеућа и Венијаминовијех Авиданом

шест стотина и педесет из- | сином Гадеонијевим ;

бројенијех. 23. А у војсци његовој

16. А свега избројенијех |тридесет и пет тиеућа и че

у војсци Рувимовој сто и тири стотине избројенијех.

педесет и једна тисува и 24. А свега избројенијех

четири стотине и педесет у војсци Јефремовој сто и

по четама њиховијем. и осам тисућа и сто по чета

они нека иду други . ма њиховијем. И они нека

17. По том нека иде ша-| иду трећи.

тор од састанка с војском 25. Застава војске Да

синова Левијевих усред о- нове почетама својим нека

стале војске ; како у дко і буде са сјевера својводом
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синова Дановијех Ахијезе 33. Али Левити не биде

ром сином Амисадајевим ; |бројени међу синове Изра

26. А у војсци његовој иљеве, као што Господбје

шездесет и двије тиеуће и ше заповједио Мојсију .

седам стотина избројени 34. И учинише синови

jex. Израиљеви све ; како запо

27. А до њега нека стаје вједи Господ Мојсију, тако

у дко племе Асирово с вој- стајаху у дко, и тако иђа

водом синова Асировијех ху сваки по породици сво

Фагаилом сином Expaно- |јој и по дому отаца својих .

вијем ;

28. А у војсци његовој
ГЛАВА 3 .

четрдесет и једна тисућа А ово је племе Ароново и

и пет стотина избројенијех. Мојсијево, кад Господ го

29. За њима племе Неф- вори с Мојсијем на гори

талимово с војводом сино- Синајској.

ва Нефталимовијех Ахире 2. И ово су имена сино

јем сином Енановијем ; ва Ароновијех : првенац

30. А у његовој војсци | Надав, па Авијуд и Елеа

педесет и три тисуће и че- зар и Итамар .

тири стотине избројенијех. 3. То су имена синова

31. А свега избројенијех | Ароновијех , свештеника ,

у војсци Дановој сто педе- који бише помазани и по

сет и седам тисућа и шест |свећени да врше службу

стотина . И они нека иду | свештеничку.

најпослије уза заставе своје. 4. Али погибе Надав и

32. То су синови Изра- Авијуд пред Господом, кад

иљеви који бише избројени принесоше огањ туђ пред

по домовима огаща својих. | Господом у пустињи Синај

Свега избројенијех у ције- ској ; и не имаше дјеце ; за

лој војсци по четама њихо- то Елеазар и Итамар от

вијем шест стотина и три прављаху службу свеште -

тисуће и пет стотина и пе- Іничку за живота Арона о

десет. ца својега .

18
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5. А Господ рече Мојси-| љи Мисирској , посветих

ју говорећи: себи све првенце у Израи

6. Кажи нека приступи| љу од човјека до живин

цлеме Левијево, и постави | чета ; моји ће бити ; ја сам

та пред Ароном свештени- Господ.

ком, да му служе, 14. Још рече Господ

7. И да раде за њи за Мојсију у пустињи Синај

сав збор пред шатором од | ској говорећи :

састанка служећи шатору, 15. Изброј синове Леви

8. И да чувају све посуђе јеве по домовима отаца њи

у шатору од састанка, и да ховијех , по породицама

страже за синове Израиље- | њиховијем, све мушкиње

ве служећи шатору. од мјесеца дана и више из

9. Па ћеш дати Левите број.

Арону и синовима његови 16. и Мојсије их избро

јем ; они су даровани њему | jи по заповијести Господ

између синова Израиљеви- њој, како му би заповје

jex .
| фено.

10. A Арона и синове 17. Ибјеху синови Ле

његове постави да врше вијеви по имену ови : Гир

свештеничку службу своју; сон и Кат и Мерарије.

ако ли би ко други присту 18. А ово су имена си

пио, да се погуби. нова Гирсоновијех по по

11. Још рече Господ родицама њиховијем : Ло

Мојсију говорећи : веније и Семеј.

12. Ево узех Левите из 19. А синови Катови по

међу синова Израиљевијех породицама својим : Амрам

за све првенце што отво- и Исар, Хеврон и Озило.

рају материцу међу сино 20. А синови Мерарије

вима Израиљевијем ; за то ви по породицама својим :

ће моји бити Левити. Малије и Мусије. То су по

13. Јер је мој сваки пр-| родице Левитске по домо

венац ; од онога дана кад | вима отаца својих.

побих све првенце у зем 21. Од Гирсона породи
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светиње.

пет стотина.

ца Ловенијева и породица на број осам тисуһа и шест

Семејева . То су породице |стотина , који служаху око

Гирсонове.

22. А избројенијех међу 29. Породице синова Ка

њима , кад се изброји све товијех стајаху у око по

мушкиње од мјесеца дана ред шатора с jуга .

и више, бјеше их изброје
30. А старјешина од до

нијех свега седам тисућа и
ма отачкога у породицама

Катовијем бјеше Елисафан

23. Породице Гирсонове
син Озилов.

стајаху у дко иза шатора

31. А они чуваху ков
са запада.

24. А старјешина од до
чег и сто и свијетњак и ол

ма отачкога у породицама
тар и посуђе у светињи ко

Гирсоновим бјеше Елиса » | јим служе , и завјес, и све

син Даилов.

што припада њему.

25. А синови Гирсонови
31. А старјешина над

чувахуу шатору од састан- старјешинама Левитским

ка шатор и наслон, покри- бјеше Елеазар син Арона

вач његов и завјес на вра- свештеника, постављен над

тима шатора од састанка, онима који чувају светињу.

26. И завјесе од тријема 33. А од Мерарија бје

и завјес на вратима од три - ше породица Малијева и

јема што је око шатора и | породица Мусијева . То су

око олтара, и ужа његова породице Мераријеве.

за сваку потребу његову. 34. Ибјеше их избро

27. А од Ката беше по- |јенијех, кад се изброји све

родица Амрамова и поро- | мушкиње од мјесеца дана

дица Исарова и породица и више, пест тисућа и двје

Хевронова и породица 0- |cта.

То су породице 35. А старјешина од до

Катове.
ма отачкога у породицама

28. Свега мушкиња од | Мераријевим бјеше Сурило

мјесеца дана и више бјеше син Авихејев ; они стајаху

2

Зилова .

18+
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у дко поред шатора са сје- вима Израиљевијем, и сто

вера . ку Левитску мјесто свијех

36. И синови Мерарије- првенаца од стоке синова

ви чуваху даске од шатора Израиљевијех.

и пријеворнице његове и 42. И изброји Мојсије ,

ступце његове и стопице како му заповједи Господ,

његове и све справе њего- | све првенце међусиновима

ве и све што њему припада, Израиљевијем ;

37. И ступце од тријема 43. и свега првенаца

у наоколо и столице њихо- мушких, кад се избројише

ве и коље и ужа њихова. по именима од једнога мје

38. А пред шатором од сеца и више, бјеше избро

састанка с истока стајаху | јених двадесет и двије ти

у дко Мојсије и Арон и си- суће, двје ста и седамдесет

нови његови чувајући све- и три.

тињу за синове Израиљеве; 44. и Господ рече Мој

ако би други приступио, сију говорећи:

погинуо би. 45. Узми Левите мјесто

39. А свега Левита , кад свијех првенаца међу сино

их изброји Мојсије и Арон вима Израиљевијем, и сто

по заповијести Господњој по ку Левитску мјесто стоке

породицама њиховијем , све- | њихове, да буду моји Ле

га мушкиња од мјесеца да- вити ; ја сам Господ.

на и више бјеше двадесет 46.Ада се откупе они

и двије тиеуће. двје ста и седамдесет и три,

40. й Господ рече Мој- | што има првенаца међу си

сију : изброј све првенце новима Израиљевијем ви

мушке међу синовима Из- ше него Левита ,

раиљевијем од мјесеца да 47. Узми по пет сикала

на и више, и сабери број од главе ; узми по светом

имена њиховијех. сиклу (а у тај сикал иде по

41. И узми Левите за ме- двадесет гера).

не (ја сам Господ) мјесто 48. И подај те новце А

свијех првенаца међусино-Ірону и синовима његовијем,

2
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откуп за оне који прелазе 5. Кад полази војска, до

број њихов. ћи ће Арон са синовима

49. И узе Мојсије откуп својим, и скинуће завјес с

од онијех који осташе пре- врата , и покриће њим ков

ко онијех који бише про- чег од свједочанства.

мијењени за Левите. 6. Па ће по њему про

50. И узе новце од пр- |стријети покривач од кожа

венаца синова Израиљеви- јазавчјих, и озго ће про

јех, тисућу и три ста и шез- | стријети простирач од са

десет и пет сикала, по све- ме порфире, и провући ће

том сиклу. му полуге.

51. и даде Мојсије тај 7. И по столу за хљебо

откуп Арону и синовима ве постављене нека простру

његовијем по заповијести простирач од порфире, и не

Господњој, као што запо- | ка метну на њ здјеле и ча

вједи Господ Мојсију. ше и виједра и кутлиће, и

хљебсвагда нека је на њему.

ГЛАВА 4 .
8. Па врх тога нека про

Још
рече Господ Мојсију и стру простирач од црвца и

Арону говорећи : нека покрију покривачем

2. Изброј синове Катове од кожа јазавчјих, и нека

између синова Левијевих му провуку полуге.

по породицама њиховијем 9. И нека узму прости

и по домовима отаца њи- рач од порфире и покрију

ховијех , свијетњак и жишке његове

3. Од тридесет година и и усекаче његове и лопати

више до педесет година све це његове и све судове за

који су за посао да могу уље, којима служе око њега,

радати послове у шатору 10. И нека га са свијем

од састанка . справама његовијем завију

4. А ово ће бити посао у покривач од кожа јазав

синовима Катовијем у ша- чјих, и метну га на полуге.

тору-од састанка у свети 11. И по златном олтару

њи над светињама : нека простру простирач од
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2

порфире и покрију га по- кад мисирни, и за жртву

кривачем од кожа јазав- свагдашњу, и за уље по

чјих, и провуку му полуге. мазања , нека пази на сав

12. И нека узму све спра- шатор и на све што је у

ве за службу , којима слу- | њему, на светињу и на по

же у светињи , и нека их | суђе њезино.

метну у простирач од пор 17. И рече Господ Moj

Фире и завију у покривач | сију и Арону говорећи :

од кожа јазавчјих , и метну 18. Немојте да се истри

на полуге. јеби кољено породица Ка

13. И нека омету пепео товијех између Левита ;

с олтара и по олтару про 19. Него им учините ово,

стру простирачод скерлета, да би остали живи и не би

14. И нека метну на њпомрли кад приступају к

све справе његове, којима светињи над светињама :

служе на њему, машице, Арон и синови његови не

виљушке, лопатице и кот ка дођу и одреде свакому

лиће и све справе за олтар, | шта ће који радити и шта

и нека та покрију покри- ће носити .

вачем од кожа јазавчјих, 20. А они нека не до

па му провуку полуге. лазе да гледају кад се за

15. И кад то сврши А- I вијају свете ствари, да не

рон и синови његови и за- помру.

вију светињу и све справе 21. Опет рече Господ

за светињу да пође војска, Мојсију говорећи :

онда нека дођу синови Ка 22. Изброј и синове Гир

тови да носе, али нека се | Сонове по домовима отаца

не дотакну ни једне ствари њиховијех и по породица

свете , да не погину. То је ма њиховијем ,

посао синова Катовијех у 23. Од тридесет година

шатору од састанка. и више до педесет година

16. A Елеазар син Арона | изброј их све који су за

свештеника нека се стара | службу да могу служити у

за уље за свијетњак , и за I шатору од састанка.

п
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24. Ово је посао поро- и више до педесет година

дицама Гирсоновијем што изброј их све који су за слу

he радити и носити : жбу да могу служити у ша

25. Нека носе завјесе од тору од састанка.

наслона и шатор од састан 31. А ово им дужност

ка, покривач његов и по- носити осим све службе њи

кривач од кожа јазавчјих хове у шатору од састанка:

што је озго на њему, и за- даске од шатора и прије

вјес на уласку у шатор од ворнице његове и ступце

састанка , његове и стопице његове,

26. И завјесеод тријема и 32. И ступце од тријема

завјес на вратима од трије- ] унаоколо , и столице њи

ма што је око шатора ио- хове и коље њихово, и у

ко олтара, и ужа њихова | жа њихова , и све справе

и све посуђе за службу њи- њихове, и што год треба

хову, и што год треба око за те ствари ; а поимен це

тога радити нека раде. избројте све справе што ће

27. По наредби Ароно- |они носити.

вој и синова његовијех не 33. То је служба син ова

ка бива сва служба синова Мераријевих што су дуж

Гирсоновијех, шта ће но- |ни радити у шатору од са

сити и шта ће радити, и станка под руком Итам ара

оставите им нека чувају | сина Арона свештеника .

све што су дужни носити . 34. И изброји Мојсиј е и

28. То је служба поро- Арон с кнезовима народ

дица синова Гирсоновијех ним синове Катове по по

у шатору од састанка ; а родицама њиховијем и по

Итамар син Арона свеште- домовима отаца њиховијex,

ника нека управља њима. 35. Од тридесет годи на

29. Изброј и синове Ме- и више до педесет годи на

раријеве по породицама све који су за службу да

Њиховијем и по домовима могу служити у шатору од

отаца њиховијех, састанка .

30. Од тридесет година 36. и бјеше их избро

2
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јенијех по породицама њи- мовима отаца њиховијех

ховијем двије тиеуће и се- бјеше избројенијех ,

дам стотина и педесет. 43. Од тридесет година

37. То су избројени из и више до педесет година,

породица Катовијех што свијех што биjaxy за служ

бјеху за службу у шатору | бу да служе у шатору од

од састанка , које изброји | састанка,

МојсијеиАрон као што запо 42. Бјеше их избројени

вједи Господ преко Мојсија. |jех по породицама њихо

38. А синова Гирсоно- вијем три тисуће и двје ста .

вијех по породицама њихо
45. То су избројени из

вијем и по домовима отаца породица синова Мерари

њиховијех бјеше изброје- | јевих, које изброји Мојсије

нијех, и Арон, као што заповједи

39. Од тридесет година
Господ преко Мојсија .

46. А свега бјеше из

и више до педесет година, бројенијех Левита, које из

свијех што биjaxy за служ

бу да служе у шатору од
броји Мојсије и Арон с

кнезовима Израиљевим по
састанка ,

40. Бјеше их избројени- по домовима отаца њихо

породицама њиховијем и

јех по породицама њихо
вијех ,

вијем и по домовима отаца

47. Од тридесет година

њиховијех двије тисуће и
и више до педесет година,

шест стотина и тридесет.
што бјеху за службу да

41. То су избројени из| служе и да носе у шатору

породица синова Гирсоно- од састанка ,

вијех, што бјеху за службу 48. Свега их бјеше из

у шатору од састанка , ко- бројенијех осам тиеућа и

је изброји Мојсије и Арон пет стотина и осамдесет.

по заповијести Господњој. 49. Како Господ запо

42. А из породица сино- вједи преко Мојсија , бие

ва Мераријевих по поро- избројени, сваки

дицама њиховијем и по до- | што треба да ради и да

за оно
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2

носи ; и избројени бише чим је крив и нека домет

они које је Господ запо- те озго пети дио и даде о

вједио да се изброје. ному кому је скривио.

8. И ако онај нема ни

ГЛАВА 5 .
кога кому би припадала

И
рече Господ Мојсију го- накнада за штету , нека се

ворећи : даде Господу и нека буде

2. Заповједи синовима свештенику осим овна за

Израиљевијем нека истје- і очишћење, којим ће га о

рају из окола све губаве и чистити.

све којима тече сјеме и све 9. Тако и сваки принос

који су се оскврнилиомрт- између свијех ствари које

вада , посвећују синови Израиље

3. Био човјек или жена, | ви и доносе свештенику, ње

истјерајте , иза окола ис- гов нека буде ;

тјерајте их, да не скврне 10. И што год ко посве

окола онима међу којима ти , нека је његово, и то

год ко даде свештенику,

4. и учинише тако си- нека је његово .

нови Израиљеви, и истје 11. Јошрече Господ Moj

раше их из окола ; како сију говорећи :

Господ каза Мојсију тако 12. Кажи синовима Из

учинише синови Израи-- раиљевијем и реци им : чи

љеви . ја би жена застранила, те

5. Још рече Господ Moj- |би му згријешила,

сију говорећи : 13. И други би је обле

6. Реци синовима Изра- жао, а муж њезин не би

иљевијем : човјек или же- знао, него би она затајила

на кад учини какав гријех да се оскврнила , и не би

људски, те згријеши Госпо- било свједока на њу, нити

ду, и буде она душа крива , би се затекла,

7. Тада нека признаду 14. A њему би дошла

гријех који су учинили, и ко сумња љубавна, те би из

је крив нека врати цијело љубави сумњао на своју

наставам .
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жену, а она би била осквр- | закунe жену, и рече јој :

њена ; или би му дошла |ако није нико спавао с то

сумња љубавна те би из бом, и ако нијеси застрани

љубави сумњао на своју ла од мужа својега на не

жену, а она не би била о- чистоту, нека ти не буде

сквpњена , ништа од ове воде горке ,

15. Онда нека муж до- | која носи проклетство.

вeдe жену своју к свеште 20. Ако ли си застрани

нику, и нека донесе за њу ла од мужа својега и о

принос њезин, десети дио | скврнила се, и ко год други

ефе брашна јечменога , али | осим мужа твојега спавао с

нека га не полије уљем и тобом,

нека не метне на када , 21. Тада свештеник за

јер је принос за сумњу љу- | клињући жену нека је про

бавну, дар за спомен да се куне и рече жени : да те

спомене гријех ; Господ постави за уклин и

16. И нека је свештеник за клетву у народу. твом

приведе и постави пред учинивши да ти бедро

Господом. спадне а трбух отече.

17. И нека узме свеште 22. И нека ти ова вода

ник свете воде у суд зем- проклета уђе у цријева да

љани, и праха с пода у па- ти отече трбух, и да ти

тору нека узме и успе у бедро спадне. А жена нека

воду. рече : амин, амин.

18. И поставивши свеш * 23. Тада нека напише

теник жену пред Господом свештеник те клетве у књи

нека јој открије главу и гу, и нека их спере водом

метне јој на руке дар за горком.

спомен, који је дар за сум 24. И нека да жени да

њу љубавну ; а свештеник се напије горке воде про

нека драси у руци својој клете, да уђе у њу вода

горку воду, која но си про- проклета и буде горка.

клетство . 25. И нека узме свеште

19. и нека свештеникІник из руку жени дар за
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и

сумњу љубавну , и обрне

дар пред Господом и при
ГЛАВА 6 .

несе га на олтару. Још рече Господ Мојсију

26. И нека узме свеште- говорећи :

ник у шаку спомен, од да 2. Реци синовима Изра

ра, и запали на олтару, па иљевијем, и кажи им : кад

онда нека даде жени воду човјек или жена учини за

да попије. вјет назирејски , да буде

27. А кад јој даде воду назиреј Господу,

да пије, ако се буде осквp 3. Нека се уздржава од

нила и учинила невјеру вина и силовита пића,

мужу својему, онда ће ући нека не пије оцта винско

вода проклета у њу и по- га ни оцта од силовита пи

стаће горка, и трбух ће јој ћа нити какога пића од

отећи и спасти бедро, и она грожђа , и нека не једе

ће жена постати уклин у грожђа ни новога ни су

народу својем .
Хога .

28. Ако ли се не буде 4. Докле год траје ње

оскврнила жена, него буде гово назирејство , нека не

чиста, не ће јој бити ни- једе ништа од винове ло

шта, и имаће дјеце. зе, ни зрна ни љуске.

29. Ово је закон за су 5. Докле траје његово

мњу љубавну , кад жена назирејство, нека му брит

застрани од мужа својега и ва не пријеђе преко главе;

оскврни се , докле се не наврше дани

30. Или кад коме дође за које се учинио назиреј

сумња љубавна, те посум- Господу , нека буде свет, и

из љубави на жену | нека оставља косу на глави

своју и постави је пред Го- | својој.

сподом и сврши јој свеште 6. Докле трају дани за

ник све по овом закону. које се учинио назиреј Го

31. и муж да је прост |споду, нека не приступа к

од гријеха , али жена да мртвацу.

носи своје безакоње. 7. Ни за оцем својим ни

2

ња
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за матером својом ни за му се оскврнило назиреј

братом својим ни за сестром | ство.

својом , нека се за њима не 13. А ово је закон за на

скврни кад умру ; јер је зиреје : кад се наврше да

назирејство Бога његова ни назирејству његову, не

на глави његовој. ка дође на врата шатора

8. Докле год траје на- |од састанка,

зирејство његово , свет је
14. И нека донесе за

Господу. жртву Господу јагње мупІ

9. Ако ли би ко умрьо ко од године здраво за жрт

до њега на пречац, те би ву паљеницу, и јагње жен

ско од године здраво за
оскврнио назирејство главе

његове, нека обрије главу гријех, и овна здрава за

своју у дан чишћења сво- жртву захвалну,

јега, седми дан нека је о
15. И котарицу хљебова

брије .
пријеснијех, колача од би

јелога брашна замијешених

10. А осми дан нека до

с уљем, и погача пријесни

несе двије грлице или два јех намазаних уљем, с да

голубића свештенику на

ром њиховијем и снаље

врата шатора од састанка.
вом њиховијем.

11. и свештеник нека 16. А то ће свештеник

зготови од једнога жртву принијети пред Господом

за гријех а од другога жрт- и учинити жртву за гријех

ву паљеницу, и нека га о- његов и жртву његову па

чисти од онога што је згри- | њеницу.

јешио код мртваца ; тако 17. А овна ће принијети

ће посветити главу његову на жртву захвалну Госпо

у тај дан. ду с котарицом пријеснијех

12. И нека одијели Го- |xљебова ; принијеће све

споду дане назирејства сво-Іштеник и дар његов и на

јега , и донесе јагње од го- | љев његов.

дине за кривицу ; а пре 18. Тада назиреј нека

ђашњи дани пропадају, јер і обрије главу својега нази
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нека

рејства на вратима шатора |овако благосиљајте синове

од састанка ; и узев косу Израиљеве говорећи им :

назирејства својега нека је 24. Да те благослови Го

метне у огањ који је под спод и да те чува !

жртвом захвалном.
25. Да те обасја Господ

19. и свештеник нека лицем својим и буде ти ми

узме плеће куxано од овна лостив !

и један колач пријесан из
аз 26. Да Господ обрати

Котарице и једну погачу | лице своје к теби и даде

пријесну, и нека метне на ти мир!

руке назиреју, по што о
27. И нека призивљу и

брије назирејство своје.

ме моје на синове Израи

20. и свештеник
љеве, и ја ћу их благосло

обрће те ствари на жртву | вити.

обртану пред Господом ;

то је светиња, која припа ГЛАВА 7 .

да свештенику осим груди и онај дан кад Мојсије

обртаних и плећа подиг- |сврши и подиже шатор, и

нутога ; а послије тога на- кад га помаза и освети са

зиреј може пити вина.
свијем посуђем његовијем,

21. То је закон за нази- и олтар са свијем посуђем

реја који се завјетује, и то његовијем, кад помаза ио

је принос његов Господу за | свети,

назирејство његово, осим о 2. Донесоше кнезови Из

нога што би више могао раиљеви , старјешине у до

учинити; какав му буде мовима отаца својих, кне

завјет којим се завјетује, зови над племенима и по

тако нека учини осим за- главари од онијех који би

кона својега назирејства . ше избројени,

22. Још рече Господ Moj 3. Донесоше прилог свој

сију говорећи :
пред Господа , шестора ко

23. Реци Арону и сино- | да покривена и дванаест

вима његовијем и кажи : І волова , једна кола два кне

2
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за , и по једнога вола сваки, 12. И први дан донесе

и донесоше пред шатор. прилог свој Насон син А.

4. А Господ рече Мој- 1 минадавов од племена Ју

сију говорећи : дина ;

5. Узми то од њих да бу 13. А прилог његов бје

де за службу у шатору од ше: једна здјела сребрна од

састанка, и подај Левитима | сто и тридесет сикала, јед

свакому према служби ње- на чаша сребрна од седам

говој. - десет сикала , по сиклу све

6. И узе Мојсије кола и том , а обоје пуно брашна

Волове, и дадеих Левитима.| бијелога помијешана с у

7. Двоја кола и четири | љем за дар ;

вола даде синовима Гир 14. Једна кадионица

соновијем према служби златна од десет сикала, пу

њиховој. на када ;

8. А остала четвора ко 15. Једно теле, један о

да и осам волова даде си- ван, једно јагње од године

новима Мераријевим према за жртву паљеницу ;

служби њиховој под упра 16. Један јарац за гри

вом Итамара сина Арона јех ;

свештеника.
17. А за жртву захвал

9. А синовима Катовијем ну два вола , пет овнова,

не даде ништа ,јер им посао пет japaца, пет јагањаца од

бијаше служити светињи, године. То би прилог На

и ношаху на раменима . сона сина Аминадавова.

10. и донесоше кнезови 18. Други дан донесе

да се понови олтар кад би Натанаило син Согаров,

помазан, донесоше кнезови кнез племена Исахарова ,

прилоге своје пред олтар. 19. Донесе прилог свој :

11. А Господ рече Мој- једну здјелу сребрну од сто

сију : један кнез у један и тридесет сикала, једну

дан а други кнез у други чашу сребрну од седамде

дан нека доносе своје при- сет сикала, по сиклу све

логе да се понови олтар. том, обоје пуно бијелога
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брашна помијешана су 29. А за жртву захвалну

љем за дар ; два вола, пет овнова , пет

20. Једну кадионицу | japaца, пет јагањаца од го

златну од десет сикала пу- дине. То би прилог Елија

ну када ; ва сина Хелонова.

21. Једно теле, једнога 30. Четврти дан донесе

овна, једно јагње од годи- | кнез синова Рувимовијех

не за жртву паљеницу ; Елисур син Седијуров ;

22. Једнога јарца за гри 31. Прилог његов бјеше:

jex ; једна здјела сребрна од сто

23. А за жртву захвалну и тридесет сикала , једна

два вола, пет овнова , пет 1 чаша сребрна од седамде

japaца, пет јагањаца од го- | сет сикала, по сиклу све

дине . То би прилог Ната- том, обоје пуно бијелога

наила сина Согарова. брашна помијешана с уљем

24. Трећи дан донесе | за дар ;

кнез синова Завулоновијех, 32. Једна кадионицазла

Елијав син Хелонов; тна од десет сикала пуна

25. Његов прилог бјеше: када ;

једна здјела сребрна од сто 33. Једно теле, један о

и тридесет сикала , једна ван , једно јагње од године

чаша сребрна од седамде- за жртву паљеницу ;

сет сикала , по сиклу све 34. Један јарац за гри

том , обоје пуно бијелога јех ;

брашна помијешана суљем 35. А за жртвузахвалну

за дар ; два вола , пет овнова , пет

26.Једна кадионицазла- |japaца, пет јагањаца од го

тна од десет сикала, пуна | дине. То -би прилог Ели

када ; сура сина Седијурова.

27. Једно теле , један 36. Пети дан донесе кнез

ован, једно јагње од годи- | синова Симеуновијех Са

не за жртву паљеницу; ламило син Сурисадајев;

28. Један јарац за гри 37. Прилог његов бјеше:

jex ; једна здјела сребрна од сто
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2

и тридесет сикала, једна 46. Један јарац за гри

чаша сребрна од седамде- jex ;

сет сикала, по сиклу светом, 47. А за жртву захвал

обоје пуно бијелога брашна ну два вола , пет овнова,

помијешана с уљем за дар; пет japaца, пет јагањаца од

38. Једнакадионицазла- године. То би прилог Ели

тна од десет сикала пуна сафа сина Рагуилова.

када ; 48. Седми дан донесе

39. Једно теле, један о-і кнез синова Je®ремовијех

ван, једно јагње од године Елисама син Емијудов ;

за жртву паљеницу ; 49. Прилог његов бјеше:

40. Један јарац за гри- једна здјела сребрна од сто

jex ; и тридесет сикала, једна

41. А за жртву захвалну чаша сребрна од седам

два вола, пет овнова, пет десет сикала , по сиклусве

japaца, пет јагањаца од го- том, обоје пуно бијелога

дине. То би прилог Сала- брашна помијешана с уљем

мила сина Сурисадајева. за дар ;

42. Шести дан донесе 50. Једна кадионицазла

кнез синова Гадовијех Е- | тна од десет сикала пуна

лисаФ син Рагуилов ; када ;

43. Прилог његов бјеше: 51. Једно теле, један о

једна здјела сребрна од сто ван, једно јагње одгодине

и тридесет сикала, једна за жртву паљеницу ;

чаша сребрна од седамде 52. Један јарац за гри

сет сикала, по сиклу светом, |jex ;

обоје пуно бијелога брашна 53. А за жртву захвалну

помијешана с уљем за дар ; два вола, пет овнова, пет

44. Једна кадионица зла- japaца, пет јагањаца од го

тна од десет сикала пуна дине. То би прилог Ели

када ; саме сина Емијудова.

45. Једно теле, један о 54. Осми дан донесе

ван , једно јагње од године кнез синова Манасијиних

за жртву паљеницу ; Гамалило син Фаласуров ;
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55. Прилог његов беше 63. Једно теле, један о

једна здјела сребрна од сто | ван, једно јагње од године

и тридесет сикала, једна за жртву паљеницу ;

чаша сребрна од седамде 64. Један јарац за гри

сет си кала, по сиклу све- |jex ;

том, обоје пуно бијелога 65. А за жртву захвалну

брашна помијешана с уљем два вола, пет овнова , пет

за дар ; japaца, пет јагањаца од го

56. Једна кадионицазла-і дине. То би прилог Авида

тна од десет сикала пуна на сина Гадеонијева .

када ; 66. Десети дан донесе

57. Једно теле , један о- кнез синова Дановијех А

ван, једно јагње од године хијезер син Амисадајев ;

за жртву паљеницу ; 67. Прилог његов бјеше:

58. Један јарац за гри- једна здјела сребрна од

jex ; сто и тридесет сикала , je

59. А за жртву захвалну | дна чаша сребрна од седам

два вола, пет овнова, пет | десет сикала, по сиклу све

japaца, пет јагањаца од го- І том, обоје пуно бијелога

дине. То би прилог Гама- брашна помијешана с уљем

лила сина Фадасурова . за дар ;

60. Девети дан донесе 68. Једна кадионицазла

кнез синова Венијаминових
тна од десет сикала пуна

Авидан син Гадеонијев ; када ;

61. Прилог његов бјеше: 69. Једно теле, један о

једна здјела сребрна од сто ван, једно- јагње од године

и тридесет сикала , једна за жртву паљеницу ;

чаша сребрна од седамде 70. Један јарац за гријех;

сет сикала , по сиклусветом, 71. А за жртву захвалну

обоје пуно бијелога брашна два вола, пет овнова, пет

помијешана с уљем за дар; japaца, пет јагањаца од го

62. Једна кадионицазла- і дине. То би прилог Ахи

тна од десет сикала пуна ( језера сина Амисадајева.

када .; 72. Једанаести дан до

19
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несе кнез синова Асирови- 1тна од десет сикала пуна

јех Фагаило син Expанов ; када.

73. Прилог његов бјеше: 81. Једно теле, један о

једна здјела сребрна од сто ван, једно јагње од године

и тридесет сикала , једна |за жртву паљеницу ;

чаша сребрна од седамде 82. Један јарацзагријех;

сетскала, по сиклу све 83. А за жртву захвалну

том , обоје пуно бијелога два вола, пет овнова , пет

брашна помијешана с уљем japaца, пет јагањаца од го

за дар ; дине. То би прилог Ахи

74. Једна кадионица зла- реја сина Енанова.

тна од десет сикала пуна 84. То је прилог кне

када ; зова Израиљевијех да се

75. Једно теле, један о- понови олтар,по што би по

ван, једно јагње од године мазан: дванаест здјела сре

за жртву паљеницу ; брнијех , дванаест чаша

76. Један јарац за гри- сребрнијех, дванаест кади

jex ; оница златнијех ;

77. А за жртву захвалну 85. Свака здјела сребр

два вола , пет овнова , пет | нa од сто и тридесет сика

japaца , пет јагањаца од го- ла, и свака чаша од седам

дине. То би прилог Фага- десет сикала ; свега сребра

ила сина Expaнова. у тијем судовима двије ти

78. Дванаести дан 40- 1 суће и четири стотине си

несе кнез синова Нефтали- кала, по сиклу светом ;

мовијех Ахиреј син Енанов; 86. Дванаест кадионица

79. Прилог његов бјеше: златнијех пунијех када ,

једна здјела сребрна од сто свака кадионица од десет

и тридесет сикала , једна сикала , по сиклу светом ;

чаша сребрна од седамдесет |свега злата у кадионицама

сикала, по сиклу светом, о- | сто и двадесет сикала ;

боје пуно бијелога брашна 87. Свега стоке за жрт

помијешана с уљем за дар; ву паљеницу дванаест те

80. Једна кадионицазла- | лаца , дванаест овнова , два

-
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наест јагањаца од године | лици коју показа Господ

с даром својим , и јараца | Мојсију тако беше начи

дванаест за гријех ; нио свијетњак.

88. А свега стоке за жр 5. Још рече Господ Moj

тву захвалну двадесет и сију говорећи :

четири вола , шездесет ов 6. Узми Левите између

нова, шездесет japaца, шез-| синова Израиљевијех,ио

десет јагањаца године. | чисти их.

То би прилог да се понови 7. А учини им ово да их

олтар, по што би помазан. | очистиш : покропи их во

89. И кад Мојсије ула- | дом очишћења, а они нека

жаше у шатор од састанка обрију све тијело своје и

да говори с Богом , тада оперу хаљине своје , и очи

чујаше глас гдје му говори |стиће се.

са заклопща што беше на 8. По том нека узму те

ковчегу од свједочанства ле с даром уз њега, бије

између два херувима; и го- лим брашном помијешаним

ворапие му . с уљем ; и друго теле узми

за гријех.

ГЛАВА 8 .
9. Па доведи Левите пред

и
рече Господ Мојсију го- | шатор од састанка, и са

ворећи : зови сав збор синова Из

2. Кажи Арону и реци раиљевијех.

му : кад запалиш жишке, 10. И доведи Левитепред

седам жижака нека свијет- | Господа, и нека метну си

ли спријед на свијетњаку. нови Израиљеви руке сво

3. и учини Арон тако, |је на Левите.

и запали жишке да свијет 11.ИАрон нека при

ле спријед на свијетњаку, несе Левите Господуза при

као што Господ заповеди | нос од синова Израиљеви

Мојсију . јех да вршеслужбу Господу.

4. А свијетњак бјешеско 12. А Левити нека мет

ван од злата , и ступац му ну руке своје на главе те

и цвијеће сковано по при- 1оцима, па принеси једно

19 *
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теле за гријех а друго на сто синова Израиљевијех у

жртву паљеницу Господу шатору од састанка , и да

да се очисте Левити . буду откуп за синове Из

13. и постави Левите| раиљеве, да не би долазио

пред Ароном и синовима | помор на синове Израиље

његовијем, и принеси их за ве кад би приступали к

принос Господу.
светињи синови Израй

14. И одвој Левите из- љеви .

међу синова Израиљевијех 20. и учини Мојсије и

да буду моји Левити.
Арон и вас збор синова Из

15. А послије нека дођуі раиљевијех Левитима све

Левити да служе у шатору | што заповједи Господ Moj

од састанка , кад их очис- | сију за Левите, тако им у

тиш и принесеш за принос. | чинише синови Израиљеви.

16. Јер су мени дани из
21. И очистише се Леви

међу синова Израиљевијех ; ти и опраше хаљине своје,

за све што отвора матери- и принесе их Арон за при

цу, за све првенце између нос пред Господом, и очи

синова Израиљевијех узех | cти их Арон да би били чи

17. Јер је мој сваки пр

22. Ионда тек присту

венац међу синовима Изра
пише Левити да врше слу

иљевијем и од људи и од

стоке; онај дан кад побия| жбу своју у шатору од са

све првенце у земљи Ми- станка пред Ароном и си

сирској, посветио сам их
новима његовијем ; као што

себи. заповједи Господ Мојсију

18. AЛевите узех за све
за Левите, тако им учи

пр веще синова Израиље

вијех. 23. И опет рече Господ

19. И дадох Левите на Мојсију говорећи :

дар Арону и синовима ње 24. И ово је за Левите :

говијем између синова Из- | од двадесет и пет година

раиљевијех, да служе мје- и више нека ступају у слу

њих .
сти .

нише.
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састанка .

жбу да служе у шатору од дана у вече у пустињи Си

најској ; како бјеше Господ

25. А кад коме буде пе- заповједио Мојсију, све о

десет година, нека излази нако учинише синови Из

из те службе и више нека |раиљеви.

не служи. 6. Абијаху неки који се

26. Али нека служи бра-| оскврнише омртваца , те

ћи својој у шатору од са- І не могаху славити пасхе о

станка радећи што треба нај дан ; и дођоше исти дан

радити, а сам нека не вр- пред Мојсија и пред Арона.

ши службе . Тако учини 7. и рекоше му људи

Левитима за послове њи- они: ми смо нечисти од мрт

хове .
ваца ; за што да нам није

слободно принијети жртву

ГЛАВА 9 .
Господу у вријеме заједно

Још рече Господ Мојсију у са синовима Израиљевијем?

пустињи Синајској друге 8. A Мојсије им рече :

године по изласку њихову | станите да чујем шта ће

из земље Мисирске првога заповједиги Господ за вас.

мјесеца говорећи : 9. А Господ рече Мојси

2. Нека славе синови Из- |ју говорећи :

раиљеви пасху у одређено 10. Кажи синовима Из

вријеме. раиљевијем и реци : ко би

3. Четрнаестога дана о- |био нечист од мртваца или

вога мјесеца у вече слави- би био на даљном путу из

те је у одређено вријеме, по међу вас или између ваше

свијем законима и по сви- га потомства , нека слави

јем уредбама њезинијем пасху Господу ,

славите је. 11. Другога мјесеца че

4. Ирече Мојсијесинови- трнаестога дана у вече не

ма Израиљевијем да славе ка је славе, с пријеснијем

пасху. Хљебом ис горким зељем

5. И славише пасху пр- нека је једу.

вога мјесеца четрнаестога 12. Нека не остављају

2
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од ње ништа до јутра , и 18. По заповијести Го

кости да јој не преломе, сподњој полажаху синови

но свему закону за пасху Израиљеви, и по запови

нека је славе . јести Господњој устављаху

13. А ко је чист и није | се ; докле год стајаше об

на путу, па би пропустио лак над шатором , они ста

славити пасху, да се истри- |јаху у околу.

јеби душа она из народа 19. и кад облак дуго

својега , јер не принесе Го- стајаше над шатором, тада

споду жртве на вријеме ; свршиваху синови Израи

гријех свој нека носи онај | љеви што треба свршивати

човјек.
Господу и не полажаху.

14. И ако би међу вама
20. И кад облак бијаше

живио странац и славио би
над шатором мало дана, по

пасху Господу, по закону и
заповијести Господњој ста

уредби за пасху нека је сла- (јаху у околу и по запови

ви ; а закон да вам је јед- јести Господњој полажаху.

нак и странцу и оному ко

21. Кад би пак облак

се родио у земљи .

15. А у који дан би по- стајао од вечера до јутра,

дигнут шатор, покри облак |ау јутру би се подигао о

блак, тада полажаху ; било

шатор над наслоном од

свједочанства ; а у вече
дању или ноћу, кад би се

бјеше над шатором као о
облак подигао, они пола

жаху.

га до јутра.

16. Тако бијашеједнако:
22. Ако ли би два дана

облак га заклањаше, али | или мјесец дана или годи

ноћу бијаше као огањ. ну облак стајао над шато

17. И кад би се облак | poм, стајаху у околу синови

нодигао изнад шатора , та- Израиљеви и не полажаху;

да полажаху синови Изра- а како би се подигао, они

иљеви, а гдје би стао об-1 полажаху.

лак, ондје се устављаху 23. По заповијести Го

синови Израиљеви. сподњој стајаху у око, и по

2
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заповијести Господњој по- трубите , али не потреса

лажаху ; и свршиваху што јући.

треба свршивати Господу, 8. А нека трубе у трубе

као што бјеше заповједио | синови Аронови свештени

Господ преко Мојсија . ци ; то да вам је уредба

вјечна од кољена до ко

ГЛАВА 10. љена .

Још рече Господ Мојсију 9. И кад пођете на вој

говорећи : ску у земљи својој на не

2. Начини себи двије пријатеља који удари на

трубе од сребра, коване да вас, трубите у трубе по

буду ; њима ћеш сазивати тресајући ; и Господ Бог

збор и заповиједати да по- ваш опоменуће вас се , и

лази војска.
сачуваћете се од неприја

3. Кад обје затрубе, та
теља својих.

10. Тако и у дан весеља
да нека се скупља к теби

сав збор на врата шатора
својега и на празнике своје

и почетке мјесеца својих
од састанка.

трубите у трубе приносећи

4. А кад једна затруби,

та да нека се скупљају к те

паљенице ижртве своје

би кнезови, главари од ти- те вам спомен пред Богом

жртве своје захвалне, и би

сућа Израиљевијех.
вашим. Ја сам Господ Бог

5. А кад затрубите по- ваш.

тресајући, тада нека се кре 11. и у двадесети дан

ће дкд који лежи према и- | другога мјесеца друге го

стоку. дине подиже се облак из

6. А кад затрубите дру- над шатора од свједочан

ги пут потресајући, онда ства.

нека се креће око који је 12. И пођоше синови Из

према југу ; потресајући раиљеви својим редом из

нека се труби кад треба да | пустиње Синајске, и устави

пођу. се облак у пустињи Фаран

7. А кад сазивате збор, ској.
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13. Тако пођоше први | војске синова Јефремовијех

пут, као што Господ запо- у четама својим, а над вој

вједи преко Мојсија . ском њиховом бјеше Ели

14. И пође напријед за- | сама син Емијудов,

става војске синова Ју 23. А над војском пле

динијех у четама својим ;| мeна синова Манасијиних

и над војском њиховом бје- | Гамалило син Фадасуров,

ще Насон син Аминадавов; 24. А над војском пле

15. А над војском пле-імена синова Венијамино

мена синова Исахаровијех вих Авидан син Гадеонијев.

Натанаило син Согаров; 25. Најпослије пође за

16. А над војском пле- става војске синова Дано

мена синова Завулоновијех вијех у четама својим, зад

Елијав син Хелонов. ња војска, и над војском

17. и сложише шатор, њиховом бјеше Ахијезер

па пођоше синови Гирсо- |син Амисадајев,

нови и синови Мераријеви 26. А над војском пле

носећи шатор. синова Асировијех

18. По том пође застава Фагаило син Expанов,

војске синова Рувимовијех 27. А над војском пле

у четама својим, а над њи-Імена синова Нефталимови

ховом војском бјеше Ели- јех Ахиреј син Енанов.

сур син Седијуров, 28. Тијем редом пођоше

19. А над војском пле-| синови Израиљеви у чета

мена синова Симеуновијех ма својим, и тако иђаху.

Саламило син Сурисадајев, 29. A Мојсије рече Јо

20. А над војском пле- і ваву сину Рагуилову Ма

мена синова Гадовијех Е- | дијанину, тасту својему :

лисаФ син Рагуилов. идемо на мјесто за које ре

21. И пођошесинови Ка- че Господ : вама ћу га да

тови носећи светињу, да би ти. Хајде с нама, и добро

они подигли шатор докле ћемо ти учинити, јер је Го

ови дођу. спод обећао Израиљу мно

22. По том пође застава | го добра.

мена
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30. А он му рече : не ћу

ићи, него идем у своју зе
ГЛАВА 11 .

мљу и у род свој. Послије стаде се тужити

31. A Мојсије рече: не- народ да му је тешко ; а то

мој нас оставити , јер знаш не би по вољи Господу; и

мјеста у пустињи гдје би- кад Господ чу, разгњеви се;

смо могли стајати, па нам и распали се на њих оган

буди вођ. Господњи , и сажеже крај

32. И ако пођешс нама, ње у околу.

кад дође добро које ће нам 2. Тада завали народ к

учинити Господ, учиниће- Мојсију, а Мојсије се помо

мо ти добро. ли Господу, и угаси се огањ.

33. И тако пођоше од 3. И прозва се оно мје

горе Господње, и иђаху три сто Тавера, јер се распали

дни , и ковчег завјета Го- на њих огањ Господњи.

сподњега иђаше пред њи 4. А свјетина што бија

ма три дни тражећи мјесто | ше међу њима, бјеше врло

гдје би починули. лакома, те и синови Изра

34. и облак Господњи иљеви стадоше плакати го

бјеше над њима сваки дан ворећи : ко ће нас нахра

кад полажаху с мјеста , гдје нити меса ?

бијаху у околу. 5. Опоменусмо се риба

35. И кад полажаше што јеђасмо у Мисиру за

ковчег, говораше Мојсије : бадава, и краставаца и ди

устани Господе, и нека се њa и лука црнога и бије

разаспу непријатељи твоји , | лога.

и нека бјеже испред тебе 6. А сада посахну душа

који мрзе на те. наша , нема ништа осим ма

36. А кад се устављаше, не пред очима нашима.

говораше : уврати се, Го 7. А мана бјеше као сје

споде, в мноштву тисућа ме коријандрово, а боја му

Израиљевијех. бјеше као боја у бдела.

8. И излажаце народ, те

купљаху, и мељаху на жрв
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имана.

2

њима илитуцаху у аванима, ти са мном, убиј ме боље,

и кухаху, у котлу, или ми- ако сам нашао милост пред

јешаху погаче; а кус јој би- тобом , да не гледам зла

јаніе као кус од новога уља . |својега .

9. И кад падаше роса по 16. А Господ рече Мој

околу ноћу, падаше с њом сију : сабери ми седамдесет

људи између старјешина

10. И чу Мојсије гдје на- | Израиљевијех, које знаш да

род плаче у породицама |су старјешине народу и у

својим, сваки на вратима правитељи његови, и дове

од шатора својега ; и Го- |ди их к шатору од састан

спод се разгњеви врло, и ка, нека ондје стану с то

Мојсију би тешко.
бом.

11. Па рече Мојсије Го 17. Тада ћу сићи и го

споду : за што учини тако ворити ондје с тобом, и у

зло слузи својем у ? и за што зећу од духа који је на те

не нађох милости пред то- | би и метнућу на њих, да

бом, него метну на ме те- носе с тобом терет народни

рет свега народа овога ? и да не носиш ти сам.

12. Еда ли ја зачех сав 18. А народу реци : при

овај народ ? еда ли га ја правите се за сјутра да је

родих, кад ми кажеш: из- | дете меса , јер плакасте да

неси га у наручју својем Господ чу, и рекосте: ко

као што носи дојиља дијете, ће нас нахранити меса ?

у ону земљу за коју си се јер нам добро бијаше у

заклео оцима њиховијем. Мисиру. Даће вам дакле

13. Од куда мени меса Господ меса и јећете.

да дам свему овом народу ? 19. Не ћете јести један

јер плачу преда мном гово- | дан, ни два дана , ни пет

рећи:дајнам меса да једемо. дана , ни десет дана , ни

14. Не могу ја сам но- | двадесет дана ;

сити свега народа овога , 20. Него цио мјесец да

јер је тешко за мене. на, докле вам на нос не у

15. Ако ћеш тако чини- I дари и не огади вам се, за
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то што одбацисте Господа | Елдад, а другом Модад, на

који је међу вама и плака- које дође дух , јер и они

сте пред њим говорећи : за биjaxy записани али не до

што изидосмо из Мисира ? ђоше к шатору, и стадоше

21. A Мојсије рече : шест | пророковати у околу.

стотина тисућа пјешака и 27.И дотрча момак, те ја

ма народа, у којем сам, па ви Мојсију говорећи: Елдад

ти кажеш : даћу им меса и Модад пророкују у околу.

да једу цио мјесец дана . 28. A Исус син Навин,

22. Еда ли ће им се по- слуга Мојсијев, један од

клати овце и говеда да им момака његовијex, рече го

достане ? или ће им се по- | ворећи : Мојсије господару

купити све рибе морске да мој, забрани им.

им буде доста ? 29. A Мојсије му одго

23. А Господ рече Мој- | вори : зар завидиш мене

сију : зар рука Господња ради ? камо да сав народ

не ће бити довољна ? Ви- Господњи постану проро

дјећеш хоће ли бити што ци и да Господ пусти дух

ти рекох или не ће. свој на њих !

24. и Мојсије изиде и 30. По том се врати Moj

рече народу ријечи Господ- сије у око са старјешинама

ње ; и сабра седамдесет љу- Израиљевијем.

ди између старјешина на 31. Тада се подиже вје

роднијех, и постави их о- тар од Господа, и потјера

ко шатора. од мора препелице, и ра

25. и Господ сиђе у об- засу их по околу, на дан

лаку, и говори к њему, и у- хода одовуда и на дан хо

зевши од духа који бјешена да одонуда око окола, на

њему метну на онијех седам- два лакта од земље.

десет људи старјешина ; и 32. И уставши народ вас

кад дух дође на њих, про-|онај дан и сву ноћ и вас

роковаху, али више никад. | други дан купљаше пре

26. А два човјека осташе пелице: и ко накупи нај

у околу, једном бјеше име і мање накупи десет гомора;
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и повјешаше их себи ре 5. Тада сиђе Господ у

-Дом око окола. ступу од облака, и стаде

33. Али месо још им би- на вратима од шатора. и

јаше у зубима, јоште га не викну Арона и Марију, и

поједоше, а Господ се раз- | дођоше обоје.

гњеви на народ, и удари 6. И рече им : чујте сада

Господ народ помором вр- ријечи моје: пророк кад је

ло великим. међу вама, ја ћу му се Го

34. И прозва се оно мје-іспод јављати у утвари и

сто Коврот-атава , јер ондје говорићу с њим у сну.

укопаше народ који се бје 7. Али није таки мој слу

ще полакомио. га Мојсије , који је вјеран у

35. и пође народ од свем дому мојем.

Киврот-атаве у Асирот , и 8. Њему говорим из уста

стадоше у Асироту. кустима , и он ме гледа до

иста , а не утами нити у

ГЛАВА 12.
каквој прилици Господњој.

И стадоше викати Марија Како се дакле не побојасте

и Арон на Мојсија ради викати на слугу мојега, на

жене Мадијанке, којом се Мојсија ?

ожени, јер се ожени Мади 9. Игњев се Господњи

јанком. распали на њих, и он отиде.

2. И рекоше : зар је са 10. и облак се подиже

мо преко Мојсија говорио |са шатора ; и гле, Марија

Господ ? није ли говорио и бјеше губава, бијела као

преко нас ? И то чу Господ. | снијег. И Арон погледа Ма

3. А Мојсије бјеше човјек рију, а она губава .

врло кротак мимо све људе 11. Тада речеАрон Moj

сију : господару, молим те,

4. И одмах рече Господ не мећи на нас гријеха о

Мојсију и Арону и Марији : вога , јер лудо учинисмо и

дођите вас троје у шатор |згријешисмо.

од састанка . и отидоще 12. Немој да ова буде

њих троје . као мртво дијете , којем у је

на земљи .
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месо пола труло кад излази | људи бјеху главари синова

из утробе матере своје . Израиљевијех.

13. Ивапи Мојсије ка 5. А ово су им имена :

Господу говорећи : Боже, од племена Рувимова Са

молим ти се, исциjели је. муило син Захуров ;

14. Господ одговори Moj 6. Од племена Симеуно

сију : да јој је отац њезин ва Сафат син Сурин ;

пљунуо у лице, не би ли се 7.- Од племена Јудина

стидјела седам дана ? Нека Халев син Јефонијин ;

буде одлучена седам дана 8. Од племена Исахаро

изван окола, а послије не- ва Игал син Јосифов ;

ка буде опет примљена. 9. Од племена Јефремо

15. Тако би Марија өд- ва Авсије син Навин ;

лучена изван окола седам 10. Од племенаВенијами

дана ; и народ не пође о- нова Фалтије син РаФујев;

дандe докле Марија не би 11. Од племена Завуло

опет примљена. нова Гудило син Судин ;

12. Од племена Јосифо

ГЛАВА 13 .
ва , од племена Манасијина

А по том пође народ од Гадије син Сусин ;

Асирота, и стадоше упу 13. Од племена Данова

стињи Фаранској. Амило син Гамалин ;

2. и Господ рече Мојсију 14. Од племена Асирова

говорећи : Сатур син Михайлов;

3. Пошљи људе да уходе 15. Од племена Нефра

земљу Хананcку, коју ћу лимова Навије син Савин ;

дати синовима Израиљеви 16. Од племена Гадова

јем ; по једнога човјека од |Гудило син Махилов.

свакога племена отаца њи 17. То су имена људима

ховијех пошљите, све гла- | које посла Мојсије да уходе

варе између њих. земљу. И назва Мосије.Ав

4. И посла их Мојсије из сија сина Навина Исус.

пустиње Фаранске по за 18. И шаљући их Мојсије

повијести Господњој, и сви І да уходе земљу Хананску

2
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рече им : идите овуда на |јица на моци ; тако и ши

југ, па изидите на гору ; пака и смокава .

19. И видите земљу ка 25. И прозва се оно мје

ква је и какав народ живи сто поток Есхол од грозда,

у њој, је ли јак или слаб, који ондје одсјекоше сино

је ли мали или велик; ви Израиљеви.

20. и каква је земља у 26. и послије четрдесет

којој живи, је ли добра или | дана вратите се из зем.

рђава, и каква су мјеста у коју уходише.

којима живи, је ли под ша 27. и вративши се до

торима или у тврдим гра- ђоше к Мојсију и Арону и

довима ; ка свему збору синова Из

21. И каква је сама зе- раиљевијех у пустињу Фа

мља , је ли родна или не- Транску, у Кадис; и припо

родна, има ли у њој дрвета вједише њима и свему збо

или нема ; будите слобод- ру ствар , и показаше им

ни, и узмите рода оне зе- Прод оне земље.

мље. А тада бјеше вријеме 28. и приповиједајући

првом грожђу. им рекоше : Идосмо у зе

22. И отитавши уходи - мљу у коју си нас послао ;

ше земљу од пустиње Син- 1 доиста тече у њој млијеко

ске до Рова како се иде у и мед, и ево рода њезина.

Емат. 29. Али је јак народ ко

23. И идоше на југ , и ји живи у оној земљи, и

дођоше до Хеврона, гдје градови су им тврди и врло

бијаху Ахиман и Сесије и велики ; а видјесмо ондје

Теламин синови Енакови.Ти синове Енакове.

АХеврон бјеше сазидан на 30. Амалик живи на ју

седам година прије Танина | жној страни; а Хетеји и Je

Мисирскога. вусејии Амореји живе у пла

24. По том дођоше до нини, а Xaнaнеји живе на

потока Есхола, и ондје од- мору и на Јордану.

сјекоше лозу с гроздом јед 31. АХaлeв утишаваше

нијем, и понесоше га дво- І народ пред Мојсијем; и го
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вораше : хајде да идемо да |спод у ту земљу да изги

је узмемо, јер је можемо немо од мача, жене наше и

покорити . дјеца наша да постану ро

32. Али други људи ко- бље ? Није ли боље да се

ји идоше с њим говораху : вратимо у Мисир?

не можемо ићи на онај на 4. И рекоше међусобом :

род, јер је јачи од нас. да поставимо старјешину,

33. И просуше зао глас па да се вратимо у Мисир.

о земљи коју уходише међу 5. Тада Мојсије и Арон

синовима Израиљевијем го- | падоше ничице пред свијем

ворећи : земља коју про- |збором синова Израиље

фосмо и уходисмо земља је вијех.

која прождире своје ста 6. А Исус син Навин и

новнике, и сав народ који Халев син Јефонијин изме

видјесмо у њој јесу људи ђу онијех Іто уходише зе

врло велики . мљу, раздријеше хаљине

34. Видјесмо ондје и ди- |своје ,

вове, синове Енакове, рода 7. И рекоше свему збору

дивовскога, и чињаше нам |синова Израиљевијех гово

се да смо према њима као рећи : земља коју профосмо

скакавци, таки се и њима и уходисмо, врло је добра

чињасмо. земља .

8. Ако смо мили Госпо

ГЛАВА 14 .
ду, он ће нас одвести у ту

Тада се подиже сав збор и земљу, и даће нам је ; а то

стаде викати, и народ пла- |је земља у којој тече мли

каше ону ноћ. јеко и мед.

2. и викаху на Мојсија 9. Само се не одмећите

и на Арона сви синови Из- Господа, и не бојте се на

раиљеви ; и сав збор рече рода оне земље ; јер их мо

им : камо да смо помрли у жемо појести ; одступио је

земљи Мисирској или да од њих заклон њихов, ас

помремо у овој пустињи ! нама је Господ, не бојте

3. За што нас води Го- I их се .
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10. Тада рече сав збор | довести народа овога у зе

да их побију камењем; али мљу коју им је са заклетвом

се показа слава Господња | обећао, за то их поби у

свијем синовима Израиље- пустињи.

вијем у шатору од састанка. 17. Нека се дакле про

11. и рече Господ Moj- |слави сила Господња , као

сију : докле һе ме вријеђати | што си рекао говорећи :

тај народ ? кад ли ће ми 18. Господ дуго чека и

вјеровати послије толиких | oбилан је милошћу, праш

знака што сам учинио међу | та безакоње и гријех, али

њима ?
не правда кривога , него

12. Ударићу - га помо- | походи безакоње отачко на

ром, и расућу га ; а од те- | синовима до трећега и че

бе ћу учинити народ велик твртога кољена.

и јачи од овога.
19. Опрости безакоње

13. A Мојсије рече Го

споду : али ће чути Мисир- |милости своје, као што си

овому народу ради велике

ци, између којих си извео
праштао народу овому од

овај народ силом својом,
Мисира довде.

14. И рећи ће с људима 20. А Господ рече : пра

ове земље, који су чули да штам по ријечи твојој.

си ти, Господе, био усред

21. Али тако ја жив био,
народа и да си се очима ви

фао, Господе, и облак твој
и тако земља била пуна

да је стајао над њима, и у
славе Господње,

ступу од облака да сиишао 22. Ти људи који видје

пред њима дању и у ступу ше славу моју и знаке мо

Огњеном ноћу ; је што сам учинио у
Миси

15. Па кад побијеш овај ру и у овој пустињи, и ку

народ, све до једнога , гово- шаше ме већ десет пута , и

риће народи, који су чули не послушаше ријечи моје,

приповијест о теби , гово 23. Не ће видјети земље

риће : коју са заклетвом обећах

16. Није могао Господ | оцима њиховијем, не ће ви

)
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дјети ниједан од онијех ко- |сина Јефонијина и Исуса

ји ме увриједише.
сина Навина .

24. А слугу својега Ха 31. А дјецу вашу, за ко

лева, у којем бјеше други (ју рекосте да ће постати

дух и који се са свијем робље , њих ћу одвести, и

мене држао , њега ћу од- они ће познати земљу за

вести у земљу у коју је и-| коју ви не марите.

шао , и сјеме ће је његово 32. А ваша тјелеса мр

наслиједити. тва ће попадати у овој пу

25. Али Амалик и Ха- | стињи .

нанеј сједе у долини , за то 33. А дјеца ваша биће

се сјутра вратите натраг, и пастири по пустињи четр

идите у пустињу к црвеном | десет година, и носиће кар

мору. за прељубе ваше, докле не

26. Још рече Господ ] испропадају тјелеса ваша у

Мојсију и Арону говорећи : пустињи.

27. Докле ће тај зли 34. По броју дана, за

збор викати на ме ? Чуо | које уходисте земљу, четр

сам вику синова Израиље- десет дана, на сваки дан

вијех , којом вичу на ме. по годину,носићете гријехе

28. Кажи им : тако ја |своје, четрдесет година ,

жив био, каже Господ , учи- познаћете да сам прекинуо

нићу вам онако како сте с вама.

говорили и ја чух. 35. Ја Господ рекох , и

29. У овој ће пустињи тако ћу учинити свему том

попадати мртва тјелеса ва- збору злому, који се сабрао

ша , и сви између вас који на ме : у пустињи ће про

су избројени у свем броју | пасти и ту помријети.

вашем од двадесет година 36. A људи које беше

и више, који викасте на ме, послао Мојсије да уходезе..

30. Не ћете ући у земљу, мљу , и који вративши се

за коју подигав руку своју побунише сав збор да ви че

заклех се да ћу вас насе- на њ , просувши зао глас о

лити у њој , осим Халева )земљи,

и

2

20
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37. Ти људи, који про- | њега и Мојсије не изађоше

суше зао глас о земљи , по- из окола.

мријеше од помора пред 45. Тада сиђе Амалик и

Господом ; Хананеј, који живљаху у

38. A Исус син Навин и оној гори, и разбише их и

Халев син Јефонијин оста- бацише чак до Орме.

ше живи између људи који

су или да уходе земљу.
ГЛАВА 15.

39. и Мојсије каза све

Орет рече Господ Мојсију

ове ријечи свијем синовима говорећи :

Израиљевијем, и народ пла
2. Реци синовима Изра

ка веома . иљевијем и кажи им : кад

40. А сјутрадан уставши дођете у земљу гдје ћете

пођоше наврх горе, и ре- наставати, коју ћу вам ја

Копе : ево нас, идемо на дати,

мјесто за које је говорио
3. и станете приносити

Господ, јер згријешисмо. жртву огњену Господу, жp

41. Али Мојсије рече :
тву паљеницу или жртву

за што преступати запови- завјета ради или од драге

јест Господњу ? Од тога не
воље , или о празницима

ће бити ништа .
својим, готовећи мирис" у

42. Не идите горе, јер или од ситне стоке,

годни Господу од крупне

Господ није међу вама ; не
4. Тада ко принесе при

мојте да вас побију непри- нос своjГосподу, нека доне

јатељи ваши.
се уза њдар, десети дио ефе

43. Јер је Амалик и Ха- бијелога брашна помијета

нанеј тамо пред вама, и из- на счетвртином ина уља.

гинућете од мача, јер оду
5. И вина четвртина за

стависте Господа, па не ће наљев донеси уз жртву па

ни Господ бити с вама.
љеницу или уз другу жp

44. Али они ипак нава- тву, на свако јагње.

лише да иду на врх горе ; 6. Ауз овна донеси дар,

али ковчег завјета Господ- двије десетине бијелога
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:

брашна помијешана с тре- ка чини онако како ви чи

тином ина уља , ните.

7. И вина за наљев тре 15. Зборе ! вама и дош

тину инa пpинијећеш за | Баку који је међу вама је

мирис угодни Господу. дан да је закон, закон вје

8. А кад приносиш теле чан од кољена на кољено ;

на жртву паљеницу или нa | дошљак ће бити као и ви

жртву ради завјета или на пред Господом.

жртву захвалну Господу, 16. Један закон и једна

9. Онда нека се донесе .|уредба да буде вама и дош

уз теле дар , три десетине Баку, који је међу вама.

еље бијелога брашна поми 17. Још рече Господ

јешана с по ина уља , Мојсију говорећи :

18. Кажи синовима Из
10. И вина донеси за на

љев по ина ; то је жртва
раиљевијем и реци им : кад

дођете у земљу, у коју ћуОгњена за мирис угодни

Господу.
вас ја одвести ,

11. Тако нека буде уза
19. Па станете јести

хљеб оне земље, тада при
свакога вола и уза свакога

овна и уза свако живинче
носите принос Господу,

20. Од првина тијеста
између оваца или коза.

својега приносите у принос

12. Према броју колико
колач, као принос од гумна

принесете , учините тако у- тако на приносите.

за свако, колико их буде.
21. Од првина тијеста

13. Сваки домородац та- |својега дајите Господу при

ко нека чини приносећи нос од кољена до кољена.

жртву паљеницу за мирис 22. А кад бисте погри

угодни Господу. јешили, те не бисте учини

14. Тако ако буде међу ли свијех овијех заповије

вама и дошљак или ко би сти, које каза Господ Moj

се бавио међу вама, па би сију ,

принио жртву огњену за 23: Све што вам је за

мирис угодни Господу, не- повједио Господ преко Moj

20 *
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сија, од дана кадзаповједи 29. и за рођенога у зе

Господ и послије од коље- мљи синова Израиљевијех

на до кољена, и за дошљака, који се бави

24. Ако се буде учинило међу вама, један закон да

погрјешком, да збор не зна, буде кад ко згријеши не

онда сав збор нека прине- |знајући.

се на жртву паљеницу за 30. Али ко од силезгри

мирис угодни Господу теле јеши између рођенијех у

с даром његовијем и с на- земљи или између дошља

љевом његовијем по уредби, ка, он ружи Господа ; нека

и једно јаре на жртву за |се истријеби она душа из

гријех. народа својега .

25. и свештеник нека 31. Јер презре ријеч

очисти сав збор синова Из- Господњу , и заповијест ње

раиљевијех, и опростиће им гову погази; нека се истри

се, јер је погрјешка и они |јеби она душа ; безакоње

донесоше пред Господа свој је њезино на њој.

принос за жртву огњену 32. А кад биjаху синови

Господу и принос за гријех Израиљеви у пустињи, на

свој ради погрјешке своје. ђоше једнога гдје купи др

26. Опростиће се свему ва у суботу.

збору синова Израиљевијех 33. и који га нађоше

и дошњаку који се бави гдје купи дрва, доведоше

међу њима, јер је погрјешка га к Мојсију ик Арону и

свега народа . ка свему збору.

27. Ако ли једна душа 34. и метнуше га под

згријеши не знајући, нека стражу, јер небеше казано

принесе козу од године на шта ће се чинити с њим .

жртву за гријех. 35. А Господ рече Мој

28. и свештеник нека о- |сију : нека се погуби тај

чиста душу која буде згри-I човјек ; нека га заспе ка

јешила не знајући пред Го- мењем сав збор иза окола.

сподом , и кад је очисти о 36. и сав збор изведе

простиће јој се. га иза окола, и засуше га
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нека

камењем, и умрије, као што та сина Рувимова побуни

заповједи Господ Мојсију.Іше се,

37. Још рече Господ 2. И усташе на Мојсија,

Мојсију говорећи :
ис њима двје ста и педесет

38. Реци синовима Из- људи између синова Изра

раиљевијем и кажи им , не

иљевијex , главара народ

ка ударају ресе по скуто збор и биjaxy људи знатни.

нијех, који се сазиваху на

вима од хаљина својих од

кољена до кољена , и над
3. И скупише се на Moj

pece
мећу врвцу | сија и на Арона, и рекоше

плаву.
им : доста нек вам је ; сав

39. А имаћете ресе за то овај народ, сви су свети, и

да се гледајући их опоми- међу њима је Господ ; за

њете свијех заповијести Го- што се ви подижете над

сподњих и творите их, и да

збором Господњим ?

се не заносите за срцем сво
4. Кад то чу Мојсије ,

јим и за очима својима , за паде ничице.

којима чините прељубу. 5. По том рече Кореју и

40. Него да памтите и свој дружини његовој гово

творите све заповијести мо- рећи : сјутра ће показати

је, и будете свети Богу сво- Господ ко је његов, и ко је

јему.
свет, и кога је пустио к се

41. Ја сам Господ Бог би, јер кога је изабрао о

ваш, који сам вас извео из

нога ће пустити к себи.

земље Мисирске, да вам
6. Ово учините : узмите

будем Бог. Ја сам Господ кадионице, Кореј са свом

дружином својом.

7. Иметните сјутра у

ГЛАВА 16 .
њих огња и метните у њих

A Кореј син Исара сина када пред Господом, и ко

Катa cина Левијева, и Да- га избере Господ онај ће

тан и Авирон синови Ели- бити свет. Доста нек вам

јавови, и Авнан син Фале- Iје, синови Левијеви !

Бог ваш.
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га зла.

8. И рече Мојсије коре- |ма да ископаш ? Не ћемо

ју : чујте синови Левијеви! да идемо.

9. Мало ли вам је што 15. Тада се расрди Moj

вас је Бог Израиљев одво- |сије врло, и рече Господу :

јио од збора Израиљева немој погледати на дар њи

пустивши вас к себи да вр- хов; ни једнога магарца ни

шите службу у шатору Го- јесам узео од њих, нити сам

сподњем и да стојите пред | коме од њих учинио како

збором и служите за њ .

16. По том рече Мојсије
10. Пустио је к себи те

бе и сву браћу твоју, сино- Кореју : ти и сви твоји ста

ве Левијеве , с тобом, а ви
ните сјутра пред Господом,

тражите још и свештенство ? | ти и они и Арон.

17. И узмите сваки сво

11. За то ти и сва дружи- ју кадионицу , и метните

на твоја скупиете се на Го

у њих када и станите пред

спода . Јер Арон шта је да |Господом сваки са својом

вичете на њ ?

кадионицом, двје ста и пе

12. И посла Мојсије да | десет кадионица , и ти и

дозову Датана и Авирона Арон, сваки са својом ка

синове Елијавове. А они дионицом.

одговорише : не ћемо да и 18. И узеше сваки своју

демо.
кадионицу, и метнувши у

13. Мало ли је што си њих огња метнуше у њих

нас извео из земље у којој | када, и стадоше на врата

тече млијеко и мед да нас | шатора од састанка с Moj

побијеш у овој пустињи, не- сијем ис Ароном.

го још хоћеш да владан 19. А Кореј сабра на

над нама ?
њих сав збор на врата ша

14. Јеси ли нас одвео у | тора од састанка ; тада се

земљу гдје тече млијеко и показа слава Господња све

мед ? и јеси ли нам дао да му збору.

имамо њива и винограда ? 20. и рече Господ Moj

хоћеш ли очи овијем људи- I cију и Арону говорећи :
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21. Одвојте се из тога | овако ћете познати да ме

збора, да их одмах сатрем. |је Господ послао да чиним

22. А они падоше ни- | сва ова дјела, и да ништа

чице и рекоше : Боже, Бо- не чиним од себе :

же духовима и сваком ти 29. Ако ови помру као

јелу! овај је један згрије- 1 што мру сви људи, и ако

шио, и на сав ли ћеш се буду покарани као што би

збор гњевити ? вају покарани сви људи,

23. Опет рече Господ ) није ме послао Господ ;

Мојсију говорећи : 30. Ако ли го ново у

24. Реци збору и кажи : чини Господ, и земља отво

одступите од шатора Коре- ри уста своја и прождре их

јева и Датанова и Авиро- |са свијем што је њихово , и

нова . сиђу живи у гроб , тада знај

25. и уставши Мојсије те да су ови људи уврије

отиде к Датану и Авирону, дили Господа.

а за њим отидоше старје 31. А кад изговори ри

шине Израиљеве . јечи ове, расједе се земља

26. и рече збору гово- под њима,

рећи : Одступите од шато- 32. и отворивши земља

ра тијех безбожника ; и не уста своја прождрије их, и

додијевајте се ничега што домове њихове и све људе

је њихово, да не изгинете са | Корејеве и све благо њи

свијех гријеха њиховијех. хово;

27. И одступише са сви 33. и тако сиђоше са

јех страна од шатора Ко- свијем што имаху живи у

рејева и Датанова и Ави-Ігроб, и покри их земља , и

ронова ; а Датан и Авирон нестаде их из збора.

изашавши стадоше сваки 34. А сви Израиљци ко

на врата од шатора својега | ји бијаху око њих побјего

са женама својим и са си-Іше од вике њихове, јер го

новима својим и с дјецом | вораху : да нас не прождре

својом. земља .

28. Тада рече Мојсије : 35. И изађе огањ од Го
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спода , и сажеже онијех двје на говорећи : побисте на

ста и педесет људи који род Господњи.

принесоше кад . 42. А кад се стјецаше

36. Тада рече Господ народ на Мојсија и на А

Мојсију говорећи: рона , погледаше на шатор

37. Кажи Елеазару сину од састанка, а то облак на

Арона свештеника нека по- њему, и показа се слава Го

купи кадионице из тога га- | сподња.

ришта, и угљевље из њих 43. И дође Мојсије и А

нека разбаци, јер су свете ; poн пред шатор од састанка .

38. Кадионице онијех 44. и рече Господ Moj

који огријепише душе сво- сију говорећи :

је, нека раскују на плоче 45. Уклоните се из тога

да се окује олтар, јер ка- збора да их одмах потрем.

дише њима пред Господом ,| А они падоше ничице.

за то су свете, и нека бу 46. И рече Мојсије Аро

ду синовима Израиљевијем | ну: узми кадионицу, и мет

знак.
ни у њу огња солтара , и

39. и покупи Елеазар| метни када, и иди брже ка

свештеник кадионице мје- | збору, и очисти их ; јер гњев

дене, којима бјеху кадили і жесток изађе од Господа, и

они што изгорјеше, и рас- помор поче.

Коваше их на оков олтару, 47. и узевший Арон ка

40. За спомен синовима | дионицу, као што му рече

Израиљевијем, да не при- Мојсије, отрча усред збора,

ступа нико други који није и гле, помор већ бјеше по

рода Аронова да кади пред | чео у народу ; и окадиво

Господом , да му не буде чисти народ.

као Кореју и дружини ње 48. И стајаше међу мрт

говој, као што му беше ка- | вима и живима , и устави

зао Господ преко Мојсија . | се помор.

41. А сјутрадан викаше 49. А онијех који по

сав збор синова Израиље- мријеше од тога помора бје

вијех на Мојсија и на Аро- | ше четрнаест тиеућа и се
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дам стотина, осим онијех | синовима Израиљевијем, да

што изгибоше с Кореја. доше му сви кнезови њихо

50. и врати се Арон к | ви палице, сваки кнез по

Мојсију на врата шатора од палицу од дома оца својега,

састанка, кад се устави по- і дванаест палица, и палица

мор. Аронова бјеше међу пали

цама њиховијем .
ГЛАВА 17.

7. и остави Мојсије па

По том рече Господ Мојси- 1 лице пред Господом у ша

ју говорећи : тору од свједочанства .

2. Реци синовима Изра 8. А сјутрадан дође Moj

иљевијем, и узми од њих | сије у шатор од свједочан

по једну палицу од свакога |ства, и гле, процвјетала па

дома отаца њиховијех, од лица Аронова од дома Ле

свијех кнезова њиховијех, вијева ; бјеше напупила и

по домовима отаца њихо- цвјетала, и бадеми зрели

вијех дванаест палица,ии- на њој.

ме свакога напиши на па 9. и изнесе Мојсије све

лици његовој. оне палице испред Господа

3. А на палици Левије- к свијем синовима Изра

вој напиши име Ароново, иљевијем, и разгледавши их

јер је свака палица за јед- узеше сваки своју палицу.

нога поглавара од дома о
10. А Господ рече Мој

тaца њиховијех. сију : донеси опет палицу

4. И остави их у шатору |Аронову пред свједочан

од састанка пред свједо- |ство да се чува за знак не

чанством, гдје се састајем покорнима, да престане ви

свама . ка Њихова на ме, да не из

5. И кога изберем, ње- гину.

гова ће палица процвјетати ; 11. и учини Мојсије, ка

тако ћу утишати пред со- | ко му заповједи Господ та

бом вику синова Израиље- ко учини.

вијех што вичу на вас. 12. Тада рекоше синови

6. Кад то рече Мојсије | Израиљеви Мојсију говоре
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ћи : помријесмо, пропадо- на олтару, да више не дође

смо, сви пропадосмо . гњев на синове Израиљеве.

13. Ко се год приближи 6. Јер ево ја узех браћу

к шатору Господњему, ги- вагу Левите између сино

не; хоћемоли сви изгинути? ва Израиљевијех, и вама су

дани на дар за Господа, да
ГЛАВА 18.

врше службу у шатору од

A Господ рече Арону : ти састанка.

и синови твоји и дом оца 7. А ти и синови твоји с

твојега с тобом носите гри- тобом вршите свештеничку

јехе о светињу ; ти и сино- службу своју у свему што

ви твоји с тобом носите гри- припада к олтару и што

јехе свештенства својега. бива иза завјеса, и служите;

2. и браћу своју, племе |свештенство даровах вама,

Левијево, племе оца своје- за то ко би други присту

га узми к себи да буду уза пио, да се погуби .

те и служе ти, а ти ћеш и 8. Још рече Господ Аро

синови твоји с тобом слу- ну: ево, дајем ти и приносе

жити пред шатором од са- | своје што се у вие подижу,

Станка . између свијех ствари које

3. Нека добро слушају за- посвећују синови Израиље

повијести твоје и раде што ви дајем их теби ради по

треба у свем шатору ; али мазања и синовима твојим

к судовима од светиње и к законом вјечним.

олтару нека не приступају 9. То нека је твоје од

да не изгину и они иви. ствари посвећенијех , које

4. Нека буду дакле уза се не сажижу ; сваки при

те, и нека раде све пІто | нос њихов између свијех

треба у шатору од састанка дарова њиховијех и између

у свакој служби у њему; a- Ісвијех приноса за гријех и

ли нико други да не при- 1 свијех приноса за кривицу,

ступа с вама. које ми донесу, светиња

5. А ви радите што тре- | над светињама да је твоја

ба у светињи и што треба I и синова твојих.



ЧЕТВРТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА . Гл. 18 . 315

10. У светињи га једи , | де кад буде од мјесеца да

све мушкиње нека га једе, на по твојој цијени пет си

света ствар да ти је . кала сребра, по сиклу све

11. Твоје су дакле жрт-І том ; у њему је двадесет

ве дарова њиховијех које гера .

се у вис подижу ; и сваку 17. А првенца од краве

жртву синова Израиљеви- или првенца од овце или

јех која се обрће теби да- првенца од козе не дај да

јем и синовима твојим и се откупи; свете су ствари;

кћерима твојим с тобом за- крвљу њиховом покропи ол

коном вјечним ; ко је год тар, и сало њихово запали,

чист у дому твојем , нека да буде жртва огњена за

једе. мирис угодни Господу.

12. Најбоље од уља и 18. А месо од њих да је

најбоље од вина и жита , твоје, као груди што се о

првине које дају Господу, брћу и као плеће десно,да

теби дајем. је твоје.

13. Првине од свега што 19. Све приносе што се

роди у земљи њиховој, ко- подижу од посвећенијех

је донесу Господу, твоје не- | ствари, што приносе сино

ка буду ; ко је год чист у ви Израиљеви Господу, да

дому твојем нека једе. јем теби и синовима твојим

14. Све завјетовано Богу и кћерима твојим с тобом

у Израиљу, твоје нека је. законом вјечним ; то ће би

15. Што год отвора ма- ти завјет осољен , вјечан

терицу између свакога ти- пред Господом теби и сје

јела које приносе Господу, мену твојему с тобом.

и између људи и између 20. Још рече Господ А

стоке, твоје да буде; али рону : у земљи њиховој да

првенац човјечји нека се немашнашљедства, ни ди

откупљује ; и првенац не- јела међу њима да немаш;

чисте стоке нека се откуп-| ја сам дио твој и твоје на

љује . шљедство међу синовима

16. А откуп нека му бу- I Ираиљевијем.
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21. А синовима Левије- | што се подиже Господу, де

вијем ево дајем у нашљед- |сето од десетога.

ство све десетке од Изра 27. и примиће вам се

иља за службу њихову што принос ваш као жито с гум

служеуішаторуод састанка . І на и као вино из каце.

22. А синови Израиљеви
28. Тако и ви приноси

нека више не приступају к те што се подиже Господу

шатору од састанка, да се од свијех десетака својих,

не огријеше и изгину. које ћете узимати од сино

23. Него сами Девяти ва Израиљевијех, и дајите

нека служе службу у ша- 1од њих принос Господњи

Арону свештенику.
тору од састанка , и они не

ка носе гријех свој законом
29. Од свега што вам се

вјечним од кољена до ко- даде приносите сваки при

љена , па да немају на
нос што се подиже Господу,

шљедства међу синовима
од свега што буде најбоље

свети дио.
Израиљевијем.

30. И реци им : кад при

24. Јер десетке синова
несете најбоље од тога, та

Израиљевијех, што ће до- да ће се примити Левитима

носити Господу на жртву као доходак од гумна и као

што се подиже, дајем Ле
доходак од каце .

Витима у нашљедство ; то

31. Aјести можете то на

га ради рекох за њих :
сваком мјесту и ви и поро

међу синовима Израиљеви- дице ваше, јер вам је пла

јем да немају нашљедства. І та за службу вашу у Шато

25. Још рече Господ Мон ру од састанка.

сију говорећи : 32. И не ћете за то на

26. Реци Левитима и ка- вући на се гријеха , кад

жи им : кад узмете од си- станете приносити што је

нова Израиљевијех десетак најбоље, и не ћете осквp

који вам дадох од њих за нити светијех ствари сино

напљедство ваше , онда ва Израиљевијех, и не ћете

принесите од њега принос изгинути.

2
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уђе у око, и нека будесве

ГЛАВА 19. Іштеник нечист до вечера .

Још рече Господ Мојсију и 8. Тако и ко је спали, не

Арону говорећи : ка опере хаљине своје во

2. Ово је уредба и закон дом, и тијело своје нека о

што заповједи Господ го- | пере водом , и нека буде

ворећи : реци синовима Из- нечист до вечера.

раиљевијем нека ти доведу
9. А чист човјек нека

јуницу црвену здраву, на покупи пепео од јунице и

којој нема мане, и која још изручи га иза окола на чи

није била у јарму ;
сто мјесто да се чува збору

3. И подајте је Елеазару
синова Израиљевијех за во

свештенику , а он нека је ду очишћења ; то је жртва

за гријех.
Изведе на поље из окола ,

10. И онај који покупи

да је закољу пред њим.

пепео од јунице нека опе

4. И узевши Елеазар кр- | ре хаљине своје, и нека бу

ви њезине на прст свој не
де нечист до вечера. То не

ка покропи крвљу према | ка је синовима Израиље

шатору од састанка седам | вијем и дошљаку који се

пута ,
бави међу њима вјечан за

5. По том нека заповје- | кон.

ди да се спали јуница пред 11. Ко се дотакне мртва

његовијем очима ; кожу ње- тијела човјечијега, да је не

зину и месо њезино и крв чист седам дана.

њезину с балегом нека спа 12. Он нека се очисти о

ном водом трећи дан и сед

6. И свештеник узевши ми дан, и биће чист ; ако

дрвета кедрова , исопа и ли се не очисти трећи дан

црвца , нека баци у огањ и седми, не ће бити чист.

гдје гори јуница. 13. Ко се дотакне мртва

7. По том нека опере ха- тијела човјечијега па се не

љине своје и опере тијело очисти , онај је оскврнио

своје водом, па онда нека I шатор Господњи; за то да се

де .
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истријеби она душа из Из- ми дан, нека опере хаљине

раиља ; јер није покропљен своје и себе нека опере во

водом очишћења, за то је дом, и биће чист у вече.

нечист, и нечистота је ње 20. А ко буде нечист па

гова на њему. се не очисти , да се истри

14. Ово је закон кад чо- јеби она душа из збора ;

вјек умре у шатору : ко год јер је светињу Господњу

уђе у онај шатор и ко год оскврнио, а није покроп

буде у шатору, нечист да, љен водом очишћења ; не

је седам дана. чист је .

15. и сваки суд откри 21. И ово нека им је за

вен, који не буде добро за- кон вјечан : и који покро

клопљен, нечист је . пи водом очишћења, нека

16. И ко се год дотакне опере хаљине своје ; и ко

у пољу посјеченога мачем се год дотакне воде очиш

или умрлога или кости чо- | ћења ,даје нечист до вечера.

вјечије или гроба, нечист 22. И чега се год дота

да је седам дана . кне ко је нечист, да је не

17. И нека за нечистога |чисто ; и ко се њега дотак

узму пепела од јунице спа- не, да је нечист до вечера.

љене за гријех, и нека на

лију на њ воде живе у суд.
ГЛАВА 20.

18. По том нека узме и синови Израиљеви , сав

чист човјек исопа, и замо- збор њихов, дођоше упу

чи у ону воду, и покропи стињу Синску првога мје

њом шатор и све суде и сеца , и стаде народу Кади

људе који су у њему били; су ; и ондје умрије Марија

тако и онога који би се до- и би погребена ондје.

такао кости или човјека 2. А ондје немаше збор

посјечена или умрла или воде, те се скупише на Moj

гроба .
сија и на Арона.

19. Чисти нечистога не 3. И свађаше се народ с

ка покропи трећи и седми Мојсијем, и говораху: камо

дан ; и кад та очисти сед- 1 да смо помрли кад помри

п

2
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јеше браћа наша пред Го-і метници ! хоћемо ли вам из

сподом ! ове Стијене извести воду ?

4. За што доведосте збор 11. И диже Мојсије руку

Господњи у ову пустињу | своју и удари у стијену шта

да изгинемо овдје и ми и пом својим два пута ; и из

стока наша ?
иде вода многа , те се на

5. И за што нас изведо- | поји народи стока њихова .

сте из Мисира да нас до 12. А Господ рече Мој

ведете на ово зло мјесто , сију и Арону : Што ми не

гдје не роди ни жито ни вјеровасте и не прослависте

смоква ни грожђе, ни ши- ме пред синовима Израиље

пак, а ни воде нема за пи- | вијем, за то не ћете одвести

ће ?
збора тога у земљу коју сам

6. И дође Мојсије и Арон | им дао .

испред збора на врата ша 13. То је вода од свађе ,

тора од састанка, и падоше гдје се свађаше синови Из

ничице ; и показа им се раиљеви с Господом, и он

слава Господња. се прослави међу њима.

7. И рече Господ Мојси 14. Иза тога посла Moj

ју говорећи : сије посланике из Кадиса к

8. Узми штап, и сазовите цару Едомском да му ре -

збор ти и Арон брат твој, |ку : овако каже брат твој

и проговорите стијени пред Израиљ : ти знаш све не

њима, те ће дати воду сво- воље које нас снађоше :

ју ; тако ћеш им извести 15. Како наши оци си

воду из стијене, и напоји- |ђоше у Мисир. и бијасмо у

ћеш збор и стоку њихову. | Мисиру дуго времена, и ка

9. и Мојсије узе штап ко Мисирци зло чините

испред Господа, како му за- нама и оцима нашим ;

повједи Господ . 16. И викасмо ка Госпо

10. и сазваше Мојсије | ду, и Господ чу гласнаш, и

и Арон збор пред стијену, | посла анђела, који нас из

и он им рече : слушајте од- веде из Мисира ; и ево смо

п
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у Кадису, граду на твојој 23. и Господ рече Мој

међи. сију и Арону на гори Ору

17. Пусти нас да прође- код мeђе Едомске говорећи :

мо кроз твоју земљу; не ће 24. Арон ваља да се при

мо ићи преко поља ни пре- бере к роду својему , јер не

ко винограда , нити ћемо ћеући у земљу коју сам дао

пити воде из којега студен-| синовима Израиљевијем, јер

ца ; ићи ћемо царским пу- не послушасте заповијести

тем, не ћемо свртати ни на моје на води од свађе .

десно ни на лијево док не 25. Узми Арона и Елеа

пријеђемо међу твоју. зара сина његова , и изведи

18. AEдом му одговори: | их на гору Ор.

не иди преко моје земље, 26. и свуци Арону ха

да не изидем с мачем пре-| љине његове и обуци их

да те. Елеазару сину његову, па

19. А синови Израиљеви |ће се Арон прибрати и у

рекоше му: ићи ћемо утре- | мријеће ондје.

ником, и ако се напијемо 27. И учини Мојсије ка

воде твоје , ми или стока ко заповједи Господ ; и из

наша, платићемо је ; ништа идоше на гору Ор пред

више, само да пјешице про- |свијем збором.

фемо. 28. и свуче Мојсије с

20. А он им одговори: | Арона хаљине његове ио

не ћете проћи. И изиде Е- буче их Елеазару сину ње

дом пред њих с много на- гову, и умрије ондје Арон

рода и с великом силом. наврх горе, а Мојсије и

21. И кад не хтје Едом Елеазар сиђоше с горе.

допустити Израиљу да при 29. А кад видје сав збор

јеђе преко мeђе његове, Из- да умрије Арон, плака сав

раиљ отиде од њега . дом Израиљев за Ароном

22. и кренувши се од тридесет дана.

Кадиса дођоше гинови Из

раиљеви, сав збор њихов,

ка гори Ору.
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7. Тада дође народ к

ГЛАВА 21.
Мојсију и рекоше : згрије

А кад чу Хананеј цар А- | шисмо го викасмо на Го

радски, који живљаше на спода и на тебе; моли Бо

југу, да иде Израиљ путем | га нека уклони змије од

којим идоше уходе, он се нас. и Мојсије се помоли

поби с њима и зароби их |за народ.

неколико. 8. и Господ рече Мојси

2. Тада се Израиљ за- ју : начини змију ватрену,

вјетова Господу и рече : ако и метни је на мотку, и ко

даш овај народ мени у ру- га уједе змија, нека погле

ке, до темеља ћу раскопа- да у њу, па ће оздравити.

ти градове њихове. 9. И начини Мојсије зми

3. И услиши Господ глас |ју од мједи, и метну је на

Израиљев и даде му Хана- мотку, и кога год уједе

неје, а он затр њих и гра- |змија он погледа у змију

дове њихове, и прозва оно| од мједи, и оздрави.

мјесто Орма.
10. По том пођоше си

4. По том пођоше од го- | нови Израиљеви , и стадо

ре Ора к црвеном мору о- | ше у дкд у Овоту.

билазећи земљу Едомску,

11. И из Овота отишав

и ослаби дух народу од

Іши стадоше у дко на брди

пута .

5. и викаше народ на
ма Аваримским у пустињи

Бога и на Мојсија : за што
која је према Моавској с

нас изведосте из Мисира

да изгинемо у овој пусти
12. Оданде Отишавши

њи ? Јер нема ниxљеба ни |стадоше у дкд у долини

воде, а овај се никакихеб |Зареду.

већ огадио души нашој. 13. И одатле отишавши

6. А Господ пусти на на- |стадоше у дкд на броду на

род змије ватрене, које их | Арнону, који је у пустињи

Уједаху, те помрије много и излази од мeђе Амореј

народа у Израиљу. ске. Јер је Арнон међа Мо

истока .

21
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авска између Моаваца и 22. Пусти да прођемо

Аморејаца . кроз твоју земљу, не ћемо

14. За то се каже у књи- | свртати ни у поље ни у ви

зи о ратовима Господњим : ноград, нити ћемо пити во

на Вајева у Суфи и на по-| де из студенаца ; ићи ћемо

токе Арнонске. царским путем докле не

15. Јер ти потоци, који пријеђемо међу твоју.

Допиру до мјеста Ара , те 23. Али не даде Сион

ку покрај међе Моавске. Израиљу да прође кроз зе

16. А отуда дођоше к мљу његову , него сабра

Виру ; то је студенац за | Сион сав народ свој, и иза

који бјеше рекао Господ је на Израиља у пустињу,

Мојсију : скупи народ , и и дође у Јасу, и поби се

даћу им воде. с Израиљем.

17. Тада пјева Израиљ
24. Али га исијече Изра

пјесму ову : Дижи се, сгу- |иљ оштрим мачем, и освоји

денче ; припијевајте га ;
земљу његову од Арнона

18. Студенче, који копа- | па до Јавока , до синова

ше кнезови , који ископаше| Амоновијех, јер тврда бје

поглавари народни с они
ше међа синова Амонови

јем, који постави закон,
jex .

лицама својим. А из пу

25. И узе Израиљ сва о

стиње отидоше у Манта

на мјеста , и насели се у
найл ,

19. А из Мантанаила у
свијем градовима Амореј

Надил, а из Надила у Ва-1ским, у Есевону и у свијем

селима његовијем.
мот,

20. А из Вамота у доли 26. Јер Есевон бјеше

ну која је у пољу Моавском град Сиона цара Амореј

код горе Фазге и гледа у I cкога , који бјеше први за

пустињу .
војштио на цара Моавскога

21. Тада посла Израиљ и бјеше му узео сву земљу

посланике в Сиону цару његову до Арнона.

Аморејском говорећи : 27. За то говоре у причи

па

2
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Ходите у Есевон, да се гра- | учинио Сиону цару Амо .

ди и подигне град Сионов. рејском који живљаше у

28. Јер огањ изађе из Е- Есевону.

севона , пламен из града 35. и побише га и сино

Сионова , и спали Ар Мо- ве његове и сав народ ње

авски и становнике на ви- гов, да не оста ни један, и

сини Арнонској. освојиіне земљу његову.

29. Тешко теби , Моаве ;

пропао си , народе Хамо ГЛАВА 22 .

сов ; дао је синове своје Одатле се подигоше сино

који утекоше и кћери своје ви Израиљеви , и стадоше

У ропство Сиону цару А у око у пољу Моавском с

морејском.
ону страну Јордана према

30. Али их постријеља-| Јерихону.

смо, пропаде Есевон до
2. и видје Валак син

Девона , и потремо их до | СеФоров све што учини Из

Ноље, која допире до Ме

рай . Амореју.
деве.

31. И тако живје Изра
3. И уплаши се Моав од

иљ у земљи Аморејској.

народа веома, јер га бјеше

32. Потом посла Мојсије много , у притужи Моаву од

да уходе Јазир , и узеше
синова Израиљевијех.

села око њега , и изагнаше
4. Па рече Моав старје

Аморејце који биjaxy ондје. | шинама Моавским : сада ће

33. По том обративши ова множина појести све

се пођоше у Васан ; и изи- што је око нас као во траву

де Ог цар Васански пред у пољу. А Валак син Се

њих, он и сав народ његов Форов бјеше у оно вријеме

на бој у Едрајин.

34. A Господ рече Мој 5. И посла посланике к

сију : не бој га се; ја сам Валаму сину Веорову , у

га дао у твоје руке и сав | Фатуру, која је на ријеци у

народ његов и земљу ње- | земљи народа његова, гово

гову ; и учини му како сиГрећи : ево народ изиде из

цар Моавски.

21 *
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кога

Мисира, ево прекрилио је не иди с њима, нити куни

земљу, и стоји према мени. |тога народа, јер је благо

6. Него ходи , прокуни словен.

ми овај народ , јер је јачи 13. и ујутру уставши

од мене, еда бих му одо- Валам рече кнезовима Ва

лио и побио га или истје- лаковијем : вратите се у

рао из земље ове ; јер знам, своју земљу, јер ми не да

благословиш биће Бог да идем с вама.

благословен , а кога проку 14. И уставши кнезови

неш биће проклет. Моавски дођоше к Валаку,

7. И отидоше старјешине и рекоше: не хтје Валам

Моавске и старјешине Ма- поћи с нама.

дијанске носећи дарове за 15. Тада опет посла Ва

врачање ; и дођоше к Ва- лак више кнезова и веће

ламу, и казаше му ријечи од првијех.

Валакове. 16. и они дошавши к

8. А он им рече : оста- Валаму рекоше му : овако

ните овдје ову ноћ, и од- вели Валак син Сефо

говорићу вам како ми Го- ров: немој се затезати,

спод каже. И осташе кне- | молим те, него дођи к мени .

зови Моавски код Валама. 17. Јер ћу те добро да

9. А Бог дође к Валаму| ривати , и што ми год ре

и рече му : какви су то чеш чинићу ; за то доћи,

молим те, прокуни ми овај

10. И рече Валам Богу : народ.

Валак син Сефоров , цар 18.АВалам одговори и

Моавски посла их к мени рече слугама Валаковијем :

говорећи : да ми даде Валак кућу сво

11. Ево народ изиде из ју пуну сребра и злата, не

Мисира и прекрили земљу; бих могао преступити ри

него ходи, прокуни ми га, јечи Господа Бога својега

едa бих га надбио и отје- да учиним што мало или

велико.

12. АБог рече Валаму : 19.Али опет останите ов

људи код тебе ?

рао га .
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Што

дје и ви ову ноћ, да видим | штe ногу Валаму о зид ; а

што ће ми сада казати Го- | он је стаде опет бити.

спод. 26. По том анђео Господ

20. и дође Бог ноћу к њи отиде даље, и стаде у

Валаму и рече му : кад су тјеснацу, гдје не бјеше мје

дошли ти људи да те зову, 1 ста да се сврне ни на дес

устани, иди с њима, али но ни на лијево.

што ти кажем оно да чи 27. И магарица видећи

ниш.
анђела Господњега паде

21. и у јутру уставши под Валамом, а Валам се

Валам осамари магарицу врло ражљути, и стаде би

своју, и пође с кнезовима ти магарицу својим штапом.

Моавским . 28. Тада Господ отвори

22. Али се разгњеви Бог уста магарици, те она рече

он пође; и стаде Валаму : шта сам ти учи

анђео Господњи на пут да нила, те ме бијеш већ тре

му не да ; а он сјећаше ћи пут ?

на магарици својој и има 29.АВалам рече мага

ще са собом два момка сво- | рици : што ми пркосиш ?

ја . да имам мач у руци , сад

23. А кад магарица ви-| бих те убио.

дје анђела Господњега гдје 30. А магарица рече Ва

стоји на путу с голијем ма- ламу : нијесам ли твоја ма

чем у руци,сврну магарица гарица ? jaшeш ме од како

с пута и пође преко поља . І сам постала твоја до данас;

А Валам је стаде бити да јесам ли ти кад тако учи

је врати на пут. нила ? А он рече : нијеси.

24. А анђео Господњи 31. Тада Господ отвори

стаде на стазу међу вино- | очи Валаму, који угледа

градима , а бијаше зид и анђела Господњега гдје

одовуд иодонуд. стоји на путу с голијем ма

25. И магарица видећи чем у руци. И он сави гла

анђела Господњега приби і ву и поклони се лицем сво

се уз други зид , и прити-Iјим.

2
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32. И рече му анђео Го 38. Валам рече Валаку :

сподњи : за што си био ма- | ево сам дошао к теби ; али

гарицу своју већ три пута ? | хоћу ли моћи што го

ево ја изидох да ти не дам, говорити ? Што ми Бог ме

јер твој пут није мени по тне у уста , оно ћу гово

вољи.
рити .

33. Кад ме угледа ма 39. И отиде Валам с Ва

тарица, она се уклони ис- | лаком, и дођоше у град У

пред мене већ три пута ; зот.

а да се није уклонила ис
40. и накла Валак во

пред мене , тебе бих већ

лова и оваца, и посла Вала

убио а њу бих оставио у
му и кнезовима, који бија

животу .

34. А Валам рече анђелу

ху с њим .

Господњему: згријешио сам ,

41. А ујутру узе Валак

јер нијесам знао да ти сто

Валама и одведе га на ви

јиш преда мном на путу ;
сину Валову , и оданде

ако теби није по вољи, ја | му показа један крај на

ћу се вратити .
рода.

35. А анђео Господњи
ГЛАВА 23.

рече Валаму : иди с тијем

И рече Валам Валаку: на
људима , али само оно по

вори што ти ја кажем. Та-І чини ми овдје седамолтара,

да Валам отиде с кнезови
и приправи ми овдје седам

ма Валаковим.
телаца и седам овнова .

36. А кад чу Валак да 2. И учини Валак како

иде Валам, изиде му на су- му рече Валам ; и принесе

срет у град Моавски на Валак с Валамом на сва

међи Арнонскојнакрајмеђе.| ком олтару по једно теле

37. И рече Валак Вала- и овна.

ламу : нијесам ли слао к 3. Па рече Валам Вала

теби и звао те ? за што ми ку : стој код своје жртве

не дође ? еда ли те не могу паљенице, а ја идем еда бих

даривати ? се срео с Господом, па што



ЧЕТВРТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА, гл . 28. 327

2

ми јави казаћу ти. И он о- | 11. Тада рече Валак Ва

Тиде сам. ламу : шта то радиш од ме

4. И срете Бог Валама, а не ? Ја те дозвах да проку

он му рече : седам олтара неш непријатељемоје ,агле,

спремих, и принесох по те- І ти благосиљаш једнако,

ле и овна на сваком олтару. 12. А он одговори и ре

5. А Господ метну рије- 1че : зар не ћу пазити и го

чи у уста Валаму, и рече : | ворити оно што ми је Го

врати се к Валаку и тако | спод метнуо у уста ?

му реци. 13. Тада му рече Валак :

6. И врати се к'њему, а ходи са мном на друго мје

он стајаше код жртве сво- | сто , одакле ћеш га видјети ;

је паљенице и сви кнезови само му крај видиш, а све

Моавски .
га га не видиш ; прокуни

7. А он отвори причу сво- ми та оданде.

ју , и рече : из Арама доведе 14. И одведе га у поље

мевалак цар Моавскиспла- | ЗоФим, наврх Фазге, и на

нине источне , говорећи : | чини седам олтара и при

ходи, прокуни ми Јакова , несе на сваком олтару по

ходи наружи Израиља. једно теле и овна.

8. Како бих клео онога 15. Тада Валам рече Ва

кога не куне Бог? или ка- | лаку : стој ту код жртве

ко бих ружио онога кога своје паљенице, а ја идем

Господ не ружи ? онамо на сусрет Господу.

9. Јер сврх стијена ви 16. И срете Господ Ва

дим га , исхумовагледам га . | лама, и метну му ријеч у

Гле, овај ће народ наста- | уста , и рече : врати се к

вати сам, и с другим наро- | Валаку, и тако говори.

дима не ће се помијешати. 17. и дође к њему, а он

10. Ко ће избројити прах | стајаще код жртве своје

Јаковљев и број од четврти паљенице и с њим кнезови

Израиља ? Да бих ја умрьо Моавски ; и рече Валак :

смрћуправедничком, и крај | шта вели Господ ?

мој да би био као њихов ! 18. А он отвори причу

2
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овнова .

своју, и рече : устани Вала- | Валаку : нијесам ли ти ка

че и послушај, чуј ме си- зао да ћу чинити што ми

не СеФоров ! год Господ каже ?

19. Бог није човјек да 27. А Валак рече Вала

лаже, ни син човјечији да му : ходи , одвешћу те на

се покаје. Што каже не ће друго мјесто; да ако Богу

ли учинити, и што рече не буде воља да ми га оданде

ће ли извршити ?
прокунеш.

20. Гле, примих да бла
28. И одведе Валак Ва

гословим ; јер је он благо- | лама на врх Фегора, који

словио, а ја не ћу порећи.

гледа у пустињу.
21. Не гледа на безако

ње у Јакову ни на нева

29. И рече Валам Вала

љалство у Израиљу; Гос- ку: начини ми овдје седам

под је његов с њим, и гра
олтара , и приправи ми ов

ја у њем у као цар кад над
дје седам телаца и седам

влада.

22. Бог га је извео из 30. И учини Валак како

Мисира, он му је као снага | рече Валам , и принесе на

једнорогова .
жртву по теле и овна на

23. Јер нема чини на Ја-| сваком олтару.

кова ни врачања на Изра

иља ; у ово доба говориће и видјевши Валам даје Бо

ГЛАВА 24.

се о Јакову и о Израиљу,

шта је учинио Бог.
жија воља да благосиља Из

24. Ево, народ ће уста- раиља, не хтје више ни ићи

ти као силан лав, и као као прије по врачање, него

лавић скочиће ; не ће ле-Ice oкрeтe лицем Епустињи,

ћи докле не поједе лова и 2. И подигавши очи сво

попије крви побијених. је угледа Израиља гдје сто

25. Тада рече Валак Ва-| jи по племенима својим ; и

ламу: немој та ни клети | дух Божји дође на њ.

ни благосиљати.
3. И отвори причу своју ,

26. А Валам одговори и рече : каже Валам син
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Веоров ; каже човјек које 10. Тада се разгњеви Ва

му су отворене очи ; лак на Валама, и пљесну

4. Каже онај који чује се рукама , и рече Валак

ријечи Божје, који види у- Валаму : дозвах те да про

твару свемогућега, који кад кунеш непријатеље моје,

падне отворене су му очи : ) а ти си благословио ето

5. Како су лијепи шато- | већ три пута.

ри твоји , Јакове, и колибе 11. Одлази у своје мје

твоје, Израиљу ! сто ; рекох да ћу те дари

6. Пружили су се као вати, а ето Господ не да ти,

потоци , вртови крај| дара.

ријеке, као мирисава др 12. А Валам рече Вала

вета која је посадио Го- ку : нијесам ли и послани

спод , као кедри на води. цима твојим које си послао

7. Потећи ће вода из ви- к мени рекао говорећи :

једра његова , и сјеме ће 13. Да ми даде Валак

његово бити међу великим кућу своју пуну сребра и

водама, и цар ће се његов злата , не бих могао престу

подигнути сврх Гога , и пити ријечи Господње да

царство ће се његово узви- учиним што добро или зло

од себе ; што каже Господ

8. Бог га је извео из Ми- |оно ћу казати.

сира, и он му је као снага 14. Ја сада ево идем к

једнорогова ; појешће на- народу својему, али да ти

роде који су му непријате- кажем шта ће тај народ у

љи, и кости ће њихове по- чинити народу твојем у нај

трти, и стријелама својим послије.

постријељати их. 15. По том отвори при

9. Спустио се , лежи као |чу своју, и рече : каже Ва

лавић и као љути лав ; ко лам син Веоров, каже чо

ће га пробудити ? Ко тебе вјек коме су отворене очи,

благосиља , биће благосло 16. Каже који чује ри

вен ; ако тебе куне, биће јечи Божје, и који зна зна

проклет. ње о вишњем, и који види

сити .



330 ЧЕТВРТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА. гл. 24. 25 .

утвару свемогућега и кад | Јеврејима ; али ће и сами

паднеотворене су му очи. пропасти .

17. Видим га , али не 25. По том уставши Ва

сад ; гледам га , али не из лам отиде , и врати се у

близа : изаћи ће звијезда из |своје мјесто ; и Валак оти

Јакова и устаће палица из де својим путем .

Израиља , која ће разбити

кнезове Моавске и разори ГЛАВА 25.

ти све синове Ситове. и живљаше Израиљ у Си

18. и Едома ће освојити | тиму, и народ стаде чинити

и Спра ће освојити непри- прељубу с кћерима Моав

јатељи његови ; јер ће Из- | ским.

рай » радити јуначки. 2. Оне позиваху народ

19. И владаће који је од на жртве својих богова , и

Јакова , и затрће остатак народ јеђаше, и клањаше

од града. се боговима њиховијем.

20. А угледав Амали 3. и Израиљ приону уз

ка, отвори причу своју , ВелФегора ; и разгњеви се

и рече : Амалик је почетак | Господ на Израиља.

народима, али ће најпо 4. И рече Господ Мојси

слије пропасти . ју : узми све кнезове наро

21. А угледав Кенеја , о- дне, и објеси их Господу

твори причу своју, и рече : према сунцу, да се одврати

тврд ти је стан, и на сти- гњев Господњи од Изра

јени си савио тнијездо иља.

своје . 5. И рече Мојсије суди

22. Али ће бити изагнан јама Израиљевијем : побиj

Кенеј; Асур ће га заробити . те сваки своје који су при

23. И опетотвори причу | онули уз ВелФегора.

своју, и рече : jaox ! ко ће 6. И гле , један између

бити жив кад то учини Бог! |синова Израиљевијех дође

24. И лађе из земље Ки- и доведе к браћи својој је

тимске доплoвиће и доса- дну Мадијанку на очи Moj

диће Асирцима и досадиће сију и на очи свему збору
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синова Израиљевијех ; а 14. А човјеку Израиљцу

они заплакаше на вратима убијеноме, који би убијен

шатора од састанка . с Мадијанком , бјеше име

7. А кад то видје Финес Замврије син Салмонов,

син Елеазара сина Арона кнез од дома оца својега од

свештеника , уста усред племена Симеунова.

збора и узе копље у руку ; 15. А убијеној жени Ма

8. И уђе за човјеком Из- дијанци беше име Хазвија

раиљцем у шатор и пробо- кћи Сура кнеза народнога

де их обоје, човјека Изра- у дому оца својега међу

изтца и ону жену кроз тр- Мадијанцима.

бух, и преста погибија ме
16. И рече Господ Moj

фу синовима Израиљеви- сију говорећи:

јем .

9. А изгибе их од те по
17. Завојштитена Мади

гибије двадесет и четири
јанце, и бијте их ;

тисуће.
18. Јер они завојштише

10. Тада рече Господ на вас пријеварама својим,

Мојсију говорећи :
и преварише вас ВелФего

11. Финес син Елеазара ром и Хазвијом кћерју кне

сина Арона свештеника за Мадијанскога , сестром

одврати гњев мој од сино- својом, која би убијена у

ва Израиљевијех отворив- 1 дан погибије која дође с

ши ревност за ме међу њи- Фегора.

ма, да не бих истријебио

синове Израиљеве у ревно
ГЛАВА 26.

сти својој.
А послије те погибије рече

12. За то му кажи : ево Господ Мојсију и Елеазару

дајем му свој завјет мирни. | сину Аронову свештенику

13. И имаће он и сјеме говорећи :

његово након њега завјет 2. Избројте сав избор си

свештенства вјечнога , јер нова Израиљевијех од два

ревнова за Бога својега и десет година и више по до

очисти синове Израиљеве . І мовима отаца њиховијех,
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све који могу ићи на вој- 1буни Корејевој, кад бјеше

ску у Израиљу. буна на Господа ;

3. И рече им Мојсије и 10. И земља отворивши

Елеазар свештеник у по- уста своја прождрије њих

љу Моавском на Јордану и Кореја , и изгибе та го

према Јерихону говорећи : мила, и спали их огањ двје

4. Да се изброје од два-Icта и педесет људи, који

десет година и више, како посташе углед.

заповједи Господ Мојсију и 11. А синови Корејеви

синовима Израиљевијем , не погибoше.

који изађоше из земље Ми 12. Синови Симеунови

сирске.
по породицама својим : од

5. Рувим бјеше првенац Намуила породица Намуи

Израиљев; а синови Руви-| лова ; од Јамина породица

мови : од Еноха породица | Јаминова ; од Јахина по

Енохова ; од Фалуја по- родица Јахинова ;

родица Фалујева ; 13. Од Заре породица

6. Од Асрона породица Зарина ; од Саула породи

Асронова ; од Хармије по- ца Саулова.

родица Хармијина. 14. То су породице Си

7. То су породице Руви- меунове; од њих бјеше два

мове ; а избројених бјеше десет и двије тисуће и дви

међу њима четрдесет и три је стотине.

тиеуће и седам стотина и 15. Синови Гадови по

тридесет. породицама својим : од Са

8. Син Фалујев бјеше Е- | Фона породица Сафонова ;

лијав. од Агина породица Аги

9. А синови Елијавови : нова ; од Сунина и поро

Намуило и Датан и А вирон. | дица Сунинова ;

Овај Датан и овај Авирон, 16. Од Азена породица

који биjaxy од онијех што | Азенова ; од Ирије поро

се сазиваху на збор, уста- дица Иријина ;

ше на Мојсија и Арона у 17. Од Ароада породица
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тина.

Ароадова ; од Арила поро- |избројенијех шездесет и че

дица Арилова. тири тисуће и три стотине.

18. То су породице си 26. Синови Завулонови

нова Радовијех, а међу по породицама својим : од

њима бјеше избројенијех | Сареда породица Cape

четрдесет тискућа и пет сто- дова ; од Алона породица

Алонова ; од Алила поро

19. Синови Јудини : Ир | дица Алилова .

и Авнан ; али умријеше 27. То су породице За

Ир и Авнан у земљи Ха- вулонове, а међу њима бје

нанској. ше избројенијех шездесет

20. Бијаху пак синови тисућа и пет стотина.

Јудини по породицама сво 28. Синови Јосифови по

јим : од Силома породица породицама својим : Мана

Силомова ; од Фареса по-| сија и Јефрем ;

родица Фаресова ; од Заре 29. Синови Манасијини :

породица Зарина .
од Махира породица Ма

21. А синови Фаресови хирова ; а Махир роди Га

бјеху : од Асрона породи- лада, од којега је породи

ца Асронова ; од Јамуила ца Галадова .

породица Јамуилова. 30. Ово су синови Гала

22. То су породице Ју- дови:од Ахијезера породи

дине, а међу њима бјеше да Ахијезерова ; од Хелека

избројенијех седамдесет и
породица Хелекова ;

шест тисућа и пет стотина.

23. А синови Исахарови
31. Од Есрила породица

по породицама својим : од
Есрилова ; од Сихема по

Толе породица Толина ; од
родица Сихемова ;

Фуве породица Фувина ; 32. Од Симаера породи

24. Од Јасува породица ца Симаерова ; од Офера

Јасувова ; од Амрама по- | породица ОФерова ;

родица Амрамова. 33. A Солпад син ОФе

25. То су породице Иса- | poв немаше

харове, а међу њима бјеше | кћери , којима су имена

синова него
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Малае и Нуја и Егла и Мел- ва ; од Нојемана породица

ха и Терса. Нојеманова.

34. То су породице Ма 41. То су синови Вени

насијине, а од њих бјеше јаминови по породицама

избројенијех педесет и дви-|својим, а међу њима бјеше

је тисуће и седам стотина. | избројенијех четрдесет и

35. Синови пак Јефре- пет тиеућа и шест стотина.

мови по породицама сво 42. А ово су синови Да

јим : од Сутала породица нови по породицама сво

Суталова ; од Вехера по- |јим: од Самеја породица

родица Вехерова ; од Та- | Самејева ; то је род Данов

хана породица Таханова. по породицама својим .

36. А ово су синови Су 43. У свијем породица

талови : од Ерана породи- ма Самејевијем бјеше из

ца Еранова . бројенијех шездесет и чети

37. То су породице си- ри тисуће и четири стотине.

нова Јефремовијех, а међу 44. Санови Асирови по

њима бјеше избројенијех породицама својим : од Ја

тридесет и двије тиеуће и мина породица Јаминова ;

пет стотина. То су синови од Јесуја породица Јесује

Јосифови по породицама ва ; од Верије породица

својим. Веријина.

38. А синови Венијами 45. Синови Веријини: од

нови по породицама својим: Ховера породица Ховеро

од Веле породица Велина ; ва ; од Мелхила породица

од Асвира породица Асви- Мелхилова.

рова ; од Ахирама породи 46. А кћери Асировој

ца Ахирамова ; бјеше име Сара.

39. Од СуФана породица 47. То су породице си

Суфанова ; од Уфима горо- нова Асировијех , а међу

дима УФимова. њима бјеше избројенијех

40. А Велини синови педесет и три тисуће и че

бјеху : Адер и Нојеман ; тири стотине.

од Адера породица Адеро 48. Синови Нефталимови
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по породицама својим : од подијели свакоме племену,

Асила породица Асилова ; било велико или мало.

од Гунија породица Гуни 57. А ово су избројени

јева ; између Левита по породи

49. Од Јесера породица цама својим : од Гирсона

Јесерова ; од Селима по- породица Гирсонова ; од

родица Селимова . Ката породица Катова ;

50. То је род Нефтали- од Мерарија породица Ме

мов по породицама својим раријева

а међу њима бјеше избро 58. Ово су породице Ле

јених четрдесет и пет ти- вијеве: породица Ловеније

сућа и четири стотине. ва, породицаХевронова, по

51. То су избројени ме- родица Малијева, породи

ђу синовима Израиљеви- ца Мусијева , породица Ко

јем, шест стотина и једна рејева . А Кат је родио Ам

тисућа и седам стотина и рама.

тридесет. 59. А имеје жени Амра

52. А Господ рече Мој- мовој Јохавета, кћи Леви

сију говорећи : јева, која му се родила у

53. Тим нека се подије- Мисиру ; а она роди Ам

ли земља у нашљедство раму Арона и Мојсија , и

према броју имена ; Марију сестру њихову.

54. Којих има више по 60. A Арону се роди На

дај им веће нашљедство; а дав и Авијуд и Елеазар и

којихима мање, њима мање; Итамар.

сви према броју избројени 61. Али Надав и Авијуд

јех својих нека имају на- погибoше кад принесоте

шљедство . ту огањ пред Господом .

55. Али ждријебом не 62. И бјеше их изброје

ка се подијели земља : по нијех двадесет и три ти

именима племена отаца |cуће, свега мушкиња од

својих нека добију наш.љед- једнога мјесеца и више; и не

бише бројени међу синове

56. Ждријебом нека се | Израиљеве, јер им није да

ство .
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но нашљедство међу сино 3. Отац наш умрије у

вима Израиљевијем. пустињи, али не бјеше у

• 63. То су избројени, кад друштву с онима који се

Мојсије и Елеазар свеште- | побунише на Господа у бу

ник избројише синове Из- ни Корејевој, него умрије

раиљеве у пољу Моавском | од гријеха својега, а не о

на Јордану према Јери- стави синова.

хону. 4. За што да се истрије

64. А међу њима не бје- би име оца нашега из поро

ше ни један од онијех које дице његове за то што није

избројише Мојсије и Арон имао сина ? Дај нам на

свештеник кад бројише си- шљедство међу браћом оца

нове Израиљеве упустињи нашега .

Синајској.
5. И изнесе Мојсије ствар

65. Јер Господ бјеше ре- њихову пред Господа.

као за њих : помријеће у

6. А Господ рече Мојси
пустињи. И не оста их ни

један осим Халева сина Је. Јју говорећи :

Фонијина и Исуса сина На 7. Право говоре кћери

Салпадове ; подај им право

да имају нашљедство међу

ГЛАВА 27. браћом оца својега , и пре

Тада дођоше кћери Сал- неси нашљедство оца њи

пада сина ОФера сина Га- хова на њих.

лада сина Махира сина 8. А синовима Израиље

Манасијина, од племена вијем кажи и реци : кад

Манасије сина Јосифова,ако умре а нема сина, онда

имена им бјеҳy Maлa, Hyја, пренесите нашљедство ње

Етла, Мелха и Терса. гово на кћер његову ;

2. И стадоше пред Moj 9. Ако ли ни кћери не

сија и пред Елеазара све- | ма, онда подајте нашљед

штеника и пред кнезове | ство његово браћи његовој;

и сав збор на вратима ша 10. Ако ли ни браће не

тора одсастанка, и рекоше: ма, онда подајте нашљед

вина .

}
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гова .

2

ство његово браћи оца ње- (зити пред њима, који ће их

изводити и опет доводити ,

11. Ако ли нема ни бра- да не би био збор Господ

ће очине, онда подајте на- њи као овце које немају па

Шљедство његово оному ко | стира .

му је најближи у роду ње 18. А Господ рече Мој

гову, и нека је његово. И то сију: узми к себи Исуса си

нека буде синовима Израи-1 на Навина, човјека у ком је

љевијем законза суђење, ка- дух мој , и метни руку сво

козаповједи ГосподМојсију. | ју на њ ,

12. Још рече Господ Moj 19. и изведи га пред

сију : изиди на гору ову Елеазара свештеника и пред

Аваримску , и види земљу | сав збор, и подај му запо

коју сам дао синовима Из- вијести пред њима .

раиљевијем. 20. И подај му од славе

13. И кад је видиш, при-|своје, да га слуша сав збор

браћеш се к роду својему и синова Израиљевијех.

ти , као што се прибрао 21. и нека стаје пред

Арон брат твој. Елеазара свештеника да га

14. Јер не послушаете пита за суд Урим пред Го

ријечи моје у пустињи Сину |сподом ; по заповијести ње

у свађи народној , кад је говој нека полазе и по за

требало да ме прославите повијести његовој нека до

на води предочима њихови-| лазе он и сви синови Из

јем. То је вода од свађе у раиљеви с њим и сав збор.

Кадису у пустињи Сину. 22. и учини Мојсије ка

15. И рече Мојсије Гос- | ко му заповједи Господ ; и

поду говорећи : узев Исуса постави га пред

16. Господе Боже духо- | Елеазара свештеника

вима и сваком тијелу, по- |пред сав збор.

стави човјека над овијем 23. И метну руке своје

збором , на њ , и даде му заповије

17. Који ће излазити | сти, како беше заповједио

пред њима и који ће дола- | Господ преко Мојсија .

и
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си у вече ; дар као у јутру
ГЛАВА 28.

и наљев његов принеси за

Још рече Господ Мојсију жртву огњену, за угодни

говорећи : мирис Господу.

2. Заповједи синовима 9. А у суботу два јаг

Израиљевијем , и реци им : њета од године здрава , и

приносе моје,xљеб мој, жр- двије десетине бијелога

тве што ми се сажижу за брашна смијешана с уљем

угодни мирис, пазите да ми за дар с наљевом његови

приносите на вријеме. јем.

3. Реци им дакле : ово 10. То је суботна жртва

је жртва огњена што ћете паљеница сваке суботе, осим

приносити Господу : два свагдашње жртве паљени

јагњета од године здрава, це и наљева нeзина.

сваки дан на жртву паље 11. И у почетак мјесеца

ницу без престанка : својих приносите Господу

4. Једно јагње принеси жртву паљеницу, по два те

у јутру, а друго јагње при- лета и једнога овна и седам

неси у вече, јагањаца од године здрави

5.Идесети диоење бијело- |jex ;

га брашназа дар смијешана 12. И три десетине бије

с четвртим дијелом ина чис- лога брашна помијешана с

тога уља. уљем за дар на свако теле,

6. То је жртва паљени- и двије десетине бијелога

ца свагдашња, која би при- брашна помијешана с уљем

несена на гори Синајскојзa зa дaр на овна ;

мирис угодни, жртва огње
13. И по једну десетину

на Господу. бијелога брашна помијеша

7. И наљев 1њезин да бу- на суљем за дар на свако

де четврти дио ина на сва- јагње ; то је жртва паљени

ко јагње ; у светињи при- ца на угодни мирис, жртва

носи наљев добра пића Го- | огњена Господу.

споду. 14. А наљев њихов да

8. А друго јагње прине- 1 буде вина по ина на теле,
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третина ина на овна , и гријех , ради очишћења.

четврт ина на јагње. То је вашега .

жртва паљеница у почетак 23. То принесите осим

мјесеца , свакога мјесеца у јутрење жртве паленице ,

години . која је жртва свагдашња.

15. и јарца једнога за 24. Тако приноситесва

гријех , осим свагдашње ки дан за онијех седам да

жртве паљенице, приносите на , да буде јело , жртва

Господу с наљевом њего- | Огњена на угодни мирис

вијем .
Господу , осим свагдашње

16. А првога мјесеца жртве паљенице и њезина

четрнаести дан да је пасха наљева приносите .

Господу ;
25. и седми дан да има

17. А петнаести дан то

те свети сабор ; посла роп
та мјесеца празник : седам 1скога ниједнога не радите.

дана једите пријесне хље
26. и на дан првина

бове.

18. Први дан нека је са- кад приносите нов дар Го

бор свети ; никакога посла споду послије својих недје

ља , да имате сабор свети ,
ропскога не радите.

19. Него принесите Го- ниједнога посла ропскога

не радите.

споду жртву паљеницу, два

телета и једнога овна и се
27. Hero принесите жр

дам јагањаца од године , тву паленицу за угодни

све да вам је здраво ; мирис Господу , два теле

20. А дар уз њих бије- та , једнога овна , седам

лога брашна помијешана с jаrањаца од године ;

уљем три десетине уза сва 28. и дар уз њих : бије

ко теле и двије десетине уз | лога брашна помијешана

овна принесите. с уљем по три десетине уз

21. По једну десетину теле, двије десетине уз овна,

принесите уза свако јагње 29. По једну десетину

од онијех седам јагањаца ; [уза свако јагње од онијеҳ

22. и једнога јарца за |седам јагањаца;

п

22 *
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30. Једнога јарца, ради ( јех по уредби њиховој, за

очишћења вашега. мирис угодни , за жртву ог

31. Принесите то , осим | њену Господу.

свагдашње жртве паљени 7. и десети дан тога

нице и дара њезина ; а све мјесеца седмога да имате

нека вам је здраво с наље- |свети сабор ; и мучите ду

вом својим. ше своје ; не радите ника

кога посла .

ГЛАВА 29 .
8. Него принесите Го

А седмога мјесеца први дан |споду за мирис угодни жр

да имате свети сабор ; по- тву паљеницу , једно теле,

сла ропскога ниједнога не једнога овна, седам јагања

радите ; то да вам је труб- ца од године, а нека вам је

ни дан. | здраво ;

2. и принесите жртву 9. И дар уз њих бијело

паљеницу за мирис угодни га брашна помијешана с

Господу, једно теле, јед- уљем три десетине уз теле,

нога овна , седам јагањаца двије десетине уз овна,

од године здравијех ; 10. По једну десетину

3. А дар уз њих бијело- уза свако јагње од онијеҳ

та брашна смијешана су- | седам јагањаца ;

љем три десетине уз теле и 11. Јарца једнога

двије десетине уз овна , гријех, осим жртве за гри

4. И по једну десетину | јех ради очишћења, и осим

уза свако јагње од седам |свагдашње жртве паљенице

јагањаца ; и дара њезина и наљева

5. и једнога јарца за њиховијех .

гријех, ради очишћења ва 12. И петнаести дан то

шега ; га мјесеца седмога да има

6. Осим жртве паљени- те свети сабор ; ниједнога

це у почетку мјесеца и да- посла ропскога не радите ;

pa њезина, и осим свагдаш- | него празнујте празник Го

ње жртве паљенице и дара | споду седам дана .

њезина и наљева њихови 13. и принесите жртву

за
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паљеницу , огњену жртву 21. и дарове њихове и

за угодни мирис Господу, наљеве њихове , уз теоце,

тринаест телаца, два овна, | уз овнове и уз јагање по

четрнаест јагањаца од го- броју њихову како је уре

дине, а нека су здрави ; фено ;

14. И дар уз њих брашна 22. и једнога јарца за

бијелога смијешана с уљем | гријех , осим свагдашње

по три десетине уза свако | жртве паљенице и дара ње

теле од тринаест телаца , по зина и нaжeвa нeзина .

двије десетине уза свакога 23. А четврти дан десет

овна од она два овна, телаца, два овна , четрнаест

15. И по једну десетину јагањаца од године здра

уза свако јагње од онијех вијех ;

четрнаест јагањаца ; 24. и дар њихов и на

16. и једнога јарца за љеве њихове, уз теоце, уз

гријех , осим свагдашње овнове и уз јагањце по бро

жртве паљенице и дара ју њихову како је уређено;

њезина и наљева њезина. “ 25. и једнога јарца за

17. А други дан двана- гријех , осим свагдашње

ест телаца, два овна , четр- жртве паљенице и дара

наест јагањаца од године њезина и наљева њезина.

здравијех, 26. А пети дан девет

18. И дар њихов и наљев телаца, два овна , четрна

њихов,уз теоце, уз овнове и ест јагањаца од године

уз јагањце по броју њихову, здравијех ;

како је уређено. 27. И дар њихов и на

19. и јарца једнога за љеве њихове, уз теоце , уз

гријех , осим свагдашње овнове и уз јагањце по бро

жртве паљенице и дарају њихову како је уређено;

њезина и наљева њезина. 28. и једнога јарца за

20. А трећи дан једа- гријех , осим свагдашње

наест телаца, два овна и че- 1 жртве паљенице идара ње

трнаест јагањаца од годи- зина и наљева њезина.

не здравијех ;
29. А шести дан осам

2

п
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телаца, два овна, четрнаест на и уз јагањце по броју

јагањаца од године здра- | њихову како је уређено ;

вијех , 38. и једнога јарца за

30. И дар њихов и на-| гријех, осим свагдашње жp

љеве њихове, уз теоце, уз тве паљенице и дара њези

овнове и уз јагањце по бро- | на и наљева њезина.

ју њихову како је уређено; 39. То приносите Госпо

31. и једногә јарца за ду на празнике своје , осим

тријех, осим свагдашње жр- | онога што бисте по завјету

тве паљенице и дара њези- или од своје воље прини

на и наљева њезина. јели за жртве паљенице или

32. A седми дан седам | дарове или наљеве или

телаца , два овна, четрнаест жртве захвалне.

јагањаца од године здра

вијех ,
ГЛАВА 30.

33. И дар њихов и на- и каза Мојсије синовима

љеве њихове, уз теоце, уз Израиљевијем све што му

овнове и уз јагањце, по бро- заповједи Господ.

ју њихову како је уређено ; 2. И рече Мојсије кне

34. йјарца за гријех , | зовима од племена синова

осим свагдашње жртве па- Израиљевијех говорећи :

љенице и дара њезина и ово је заповједио Господ :

наљева њезина . 3. Кад који човјек учи

35. А осми дан да вам ни завјет Господу, или се

је празник ; ниједнога по- закуне везавши се душом

сла ропскога не радите. својом , нека не погази ри

36. Него принесите жр- |јечи своједі,него нека учини

тву паљеницу , жртву ог- |све што изађе из уста ње

њену за угодни мирис Гос- говијех.

поду, једно теле, једнога 4. А кад жена учини

овна , седам јагањаца од завјет Господу или се веже

године здравијех , у младости својој, докле је

37. и дар њихов и на- у кући оца својега ,

љеве њихове , уз теле, уз ов 5. И чује отац њезин за

2
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завјет њезин или како се ћи мужа својега учинила

везала душом својом, па јој завјет и за што везала ду

отац не рече ништа , онда шу своју заклетвом,

да су тврди сви завјети 12. И муж њезин чувши

њезини , и све чим је веза- |оћути и не порече, тада да

ла душу своју да је тврдо . | су тврди сви завјети њези

6. Ако ли отац њезин ни, и да је тврдо све за што

порече то онај дан кад чује , је везала душу своју.

завјети њезини и чим је 13. Ако ли то порече

год везала душу своју , ни- муж њезин онај дан кад

шта да није тврдо ; и Го- I чује, сваки завјет који би

спод ће јој опростити , јер изашао из уста њезинијех

отац њезин порече. и све чим би везала душу

7. Ако ли сe удa па има своју да није тврдо ; муж је

на себи завјет или изрече њезин порекао, и Господ

што на уста своја чим би ће јој опростити.

се везала , 14. Сваки завјег и све

8. А муж њезин чувши |за што би се везала заклет

не рече јој ништа онај дан вом да мучи душу своју, муж

кад чује, онда да су тврди њезин потврђује и укида.

завјети њезини, и тврдо да 15.Ако би муж њезин од

јесве чим је везала душу | дана до данаћутао, онда по

своју . тврђује свезавјете њезине и

9. Ако ли муж њезин | све за што би се везала ; по

кад чује онај дан порече, тврђује, јер јој не порече у

укида се завјет који је био онај дан кад чу.

на њој или што је изрекла 16. Ако ли порече по

на уста своја те се везала ;| што чује , сам ће носити

и Господ ће јој опростити . | гријех њезин.

10. А завјет који учини 17. Ово су наредбе, ко

удовица или пуштеница , је заповједи Господ Мојси

и све чим вeжe дуппу своју, ју за мужа и жену , за оца

да јој де тврдо. и кћер у младости њезиној,

11. Али ако буде у ку- докле је у кући оца својега.
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њем.

ГЛАВА 31 . царева Мадијанских, и Ва

Опет рече Господ Мојсију | лама сина Веорова убише

говорећи :
мачем.

2. Освети синове Израи 9. и заробише синови

љеве на Мадијанцима, пак | Израиљеви жене Мадијан

ћеш се онда прибрати к на- | ке и дјецу њихову, и за

роду својему.
плијенише сву стоку њихо

3. и Мојсије рече наро- ву, крупну и ситну , и све

ду говорећи : опремите из- благо њихово.

међу себе људе на војску
10. А мјеста њихова у

да иду на Мадијанце да| којима живљаху и градове

учине освету Господњу на
њихове све попалише ог

Мадијанцима,

4. По тисућуод племена,
11. и све робље и вас

од свакога племена Израи- |плијен, људе и стоку , узе

љева опремите на војску.
ше ;

5. И дадоше од тисућа
12. И поведоше в Moj

Израиљевијех потисућу од сију ик Елеазару свеште

свакога племена , дванаест
нику и ка збору синова Из

тисућа опремише на војску.
раиљевијех , и робље и ос

6. И посла Мојсије по
тали плијен и добит, у дко

ти сућу од свакога племена на пољу Моавском, које је

на војску, и с њима Фине
на Јордану према Јери

са сина Елеазара свеште
хону.

ника, и у њега бјеху су

13. A Мојсије и Елеазар
ди свети и трубе.

7. И завојлітише на Ма- | свештеник и сви кнезови

дијанце , како заповједи| од збора изидоше им на

Господ Мојсију, и побише сусрет иза окола.

14. и Мојсије се раз
све мушкиње.

8. Побише и цареве Ма- гњеви на војводе, на тисућ

дијанске с другима које им нике и стотинаре, који се

побише, Евина и Рокома и враћаху с војске;

Сура и Ура и Ровока , пет 15. И рече им Мојсије :
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а што остависте у животу тру, и очистиће се, али

све жене ? по што се очисти водом

16. Та оне по ријечи | очишћења ; а што год не

Валамовој навратише си- подноси ватре , пропустите

нове Израиљеве да згрије- | кроз воду.

ше Господу с Фегора , те 24. и оперите хаљине

дође она погибија на народ своје седми дан , и бићете

Господњи. чисти ; и онда ћете ући у

17. За то сада побијте око.

сву дјецу мушку, и све же 25. Још рече Господ

не побијте , које су познале Мојсију говорећи :

човјека. 26. Изброј све што је

18. А дјевојке, које не заплијењено, људе и стоку,

познаше човјека, оставите ти и Елеазар свештеник и

у животу. поглавари од племена на

19. А ви останите изван роднијех.

окола седам дана ; сваки 27. И раздијели све за

који је убио кога и који се плијењено на двоје : на вој

дотакао убијенога очисти- нике који су ишли на вој

тесетрећи дан и седми дан, 1 ску и на сав збор.

себе и робље своје . 28. И узми дио за Гос

20. И све хаљине и све пода од војника који су иш

ствари кожне и све што је ли на војску , по једну ду

од костријети и све судове шу од педесет, и од људи

дрвене очистите. и од говеда и од магараца

21. И рече Елеазар све- и од оваца.

штеник војницима, који би- 29. Од њихове полови

јаху ишли на војску : ово не то узмите , и подајте

је наредба и закон што је Елеазару свештенику за

Господ заповједио Мојсију: принос Господу.

22. Злато, сребро, мјед, 30. И од половине која

гвожђе, коситер и олово, допадне синовима Израи

23. ПІто год подноси | љевијем узми по једно од

ватру, пропустите кроз ва- | педесет , и од људи и од
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говеда и од магараца и од 39. И тридесет тиеућа и

оваца и од сваке стоке, и пет стотина магараца , а од

то подај Левитима који ра- тога дио Господу шездесет

де што треба за шатор Го- и један ;

сподњи . 40. и шеснаест тисућа

31. и учини Мојсије и душа људских , а од тога

Елеазар свештеник како за- дио Господу тридесет и дви

повједи Господ Мојсију. је душе .

32. и бјеше плијена , 41. и даде Мојсије Еле

што оста од плијена који азару свештенику дио за

заплијени војска: шест сто- принос Господу , као што

тина и седамдесет и пет | му заповједи Господ.

тисућа оваца , 42. А од друге половине,

33. И седамдесет и дви- која допаде синовима Из

је тиеуће говеда, раиљевијем, коју узе Moj

34. и шездесет и једна сије од људи који бјехуиш

тисућа магараца, ли на војску,

35. И женскиња, што не 43. ( А и у тој половини,

бјеше познало човјека, све- која додаде збору, бјеше

га тридесет и двије тисуће три стотине и тридесет и

душа. седам тисућа и пет стотина

36. А у половини, у ди- | оваца,

јелу онијех који бијаху иш 44. Тридесет и шест ти

ли на војску, бјеше на број сућа говеда,

три стотине и тридесет и 45. Тридесет тиеућа и

седам тисућа и пет стотина пет стотина магараца,

оваца, 46. и шеснаест тиеућа

37. А од тога дио Гос- душа људских)

поду бјеше шест стотина и 47. Од те половине, ко

седамдесет и пет оваца ; ја допаде синовима Израи

38. И тридесет и шест| љевијем, узе Мојсије по јед

тисућа говеда, а од тога но од педесет, и од људи и

дио Господу седамдесет и од стоке, и даде Левитима

два ; који раде што треба за ша

—
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•
•

тор Господњи, као што му

Господ заповједи .
ГЛАВА 32.

48. И приступише в Мој- А синови Рувимови и си

сију војводе , тисућници и нови Гадови имаху врло

стотинари, много стоке, и видјешезем

49. И рекоше му: cлyгe | љу Јазирску и земљу Га

твоје пребројише војнике ладску да је добра застоку.

који биjaxy под нашом ру 2. и дошавши синови

ком, и ниједнога није мање. Гадови и синови Рувимови

50. За то приносимого- | рекоше Мојсију и Елеаза

споду принос,сваки што је ру свештенику и кнезови

козадобио ,златнијех закла- ма од збора говорећи :

да , копача , наруквица ,
3. Атарот и Девон и Ја

прстена, ободаца и ланчи
зир и Намра и Есевон и

ћа, да би се очистиле ду- Елеалија и Севама и На

ше наше пред Господом.
вав и Веан ,

51. и узе Мојсије и

Елеазар свештеник од њих
4. Та је земља, коју Го

злато, свакојаке закладе.
спод покори збору Ираиљ

52. Абјеше свега злата
ском, добра за стоку,аслуге

твоје имају стоке.

принесенога, што принесо

ше Господу тисућници и
5. Ако смо, рекоше, на

стотинари , шеснаест тиеу- шли милост пред тобом,

ћа и седам стотина и педе- нека се та земља даде слу

сет сикала. гама твојим у нашљедство,

53. А војницизадржаше немој нас водити преко

себи што који бјешезапли- |Јордана .

јенио . 6. A Мојсије рече сино

54. И узевши Мојсије и вима Гадовијем и синовима

Елеазар злато од тисућни- Рувимовијем : браћа ћева

ка и стотинара, унесоше га ша ићи на војску, а ви хо

у шатор од састанка за спо- ћете овдје да останете ?

мен синовима Израиљеви 7. За што обарате срце

јем пред Господом. синовима Израиљевијем да

2
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не пријеђу у земљу коју им жавате жестину гњева Го

је дао Господ ? сподњега на Израиља.

8. Тако су учинили оци 15. Ако се одвратите од

ваши, кад их послах из Ка- њега , он ћегајош оставити у

дис- Варне да уходе земљу; пустињи, и тако ћете упро

9. И отидоше до потока пастити сав онај народ.

Есхола, и уходише земљу; 16. А они приступише

и оборише срце синовима | опет к њему, и рекоше му :

Израиљевијем да не иду у ми смо ради само торове

земљу коју им даде Господ; начинити овдје за стада

10. И разгњеви се онда | своја и градове за дјецу

Господ , и закле се гово- і своју.

рећи : 17. Асами ћемо наору

11. Не ће ти људи који жани јуначки поћи пред

изађоше из Мисира, од два- |синовима Израиљевијем ,

десет година и више, ви- | докле их не одведемо на

дјети земље, за коју се за- њихово мјесто; а наша дје

Клех Авраму, Исаку и Ја- цa нека стоје у градовима

кову, јер се не држаше ме- тврдијем ради становника

не са свијем, те земље .

12. Осим Халева сина 18. Не ћемо се вратити

Јефонијина Кенезеја и Ису- | кућама својим докле сино

са сина Навина , јер се са | ви Израиљеви не приме

свијем држаше Господа. сваки своје нашљедство.

13. и разгњеви се Го 19. Нити ћемо узети на

спод на Израиља , и учини шљедства с њима сонустра

те се потуцаше по пустињи ну Јордана ни даље, ако

четрдесет година, докле не нам допадне нашљедство с

помрије сав онај нараштај ову страну Јордана према

који чињаше зло пред Го- истоку.

сподом. 20. Тада им рече Мојси

14. А ви сада изађосте је: ако ћете учинити тако

на мјесто отаца својих, род и ићи под оружјем пред

грјешнијех људи, да умно- | Господом на војску,
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ни

21. Ако сваки од вас као што говори господар

под оружјем пријеђе преко наш.

Јордана пред Господом, 28. Тада Мојсије запо

докле не отјера испред се- вједи за њих Елеазару све

бе непријатеља својих , Іштенику и Исусу синуНави

22. И докле се не поко- ну, и главарима од домова

ри земља пред Господом, отачких међу синовима Из

па се онда вратите и не раиљевијем,

згријешите Господу 29. И рече им : ако при

Израиљу , онда ће ова зем-| јеђу синови Гадови и сино

ља припасти вама у на- ви Рувимови с вама преко

шљедство пред Господом. | Јордана, сви оружани , да

23. Ако ли не учините се бију пред Господом, и

тако , гле , згријешићете кад вам буде земља поко

Господу, и знајте да ће вас рена, онда подајте њима

гријех ваш стићи. земљу Галадску у нашљед

ство .

24. Градите себи градо

ве за дјецу своју и торове
30. Ако ли не пријеђу

за стоку своју ; и што је
с вама под оружјем, онда

нека им буде нашљедство
изашло из уста ваших, учи

међу вама у земљи Ханан

ској.

25. и рекоше Мојсију
31. и одговорише сино

синови Гадови и синови Py
ви Гадови и синови Руви

вимови говорећи : слуге ће
мови говорећи : како је

твоје учинити како госпо
Господ казао слугама тво

дар наш заповиједа.
јим тако ћемо учинити.

26. Дјеца наша и жене 32. Пријећи ћемо под

наше , стада наша и сва оружјем пред Господом у

стока наша овдје ће оста- |земљу Хананску, а наше

ти у градовима Галадским ; нашљедство да буде с ову

27. А слуге ће твоје страну Јордана.

пријећи, сваки наоружан, 33. И даде Мојсије си

да се бије пред Господом, | новима Гадовијем и сино

ните.
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оне

2

2

вима Рувимовијем и поло-| ва, и прозва их села Јай

вини племена Манасије си- рова.

на Јосифова царство Сиона 42. и Навав отиде и узе

цара Аморејскога и царство Кенат са селима његовијем,

Ога цара Васанскога, зем- и прозва га Навав по име

љу и градове по међама ну својему.

њезинијем , градове

земље унаоколо. ГЛАВА 33.

34. И саградите синови Ово су путови синова Из

Гадови Девон и Атарот и раиљевијех кад изађоше из

Ароир,
земље Мисирске у четама

35. и Атрот-Софан и својим под управом Мојси

Јазир и Јогвеју ,
јевом и Ароновом.

36. и Вет- нимру и Вет
2. и Мојсије пописа ка

аран, градове тврде, и то
ко изидоше и гдје стајаше

рове за стоку.

по заповијести Господњој ;

37. А синови Рувимови
и ово су путови њихови ка

саградише Есевон и Елеа
ко путоваше.

лију и Киријатајим,

38. и Навон и Велмеон
3. Пођоше из Рамесе пр

предјенувши им имена, и
вога мјесеца петнаести дан,

Сивму;и надјеше друга име- сјутрадан послије пасхе, и

на градовима које сагра
изидове синови Израиљеви

руком подигнутом пред
дипе.

39. А синови Махира
очима свијех Мисираца.

сина Манасијина отидоше 4. А Мисирци погреба

у Галад, и узеше га, и иза- ваху првенце које поби

гнаше Амореје који биjaxy Господ међу њима, кад и

ондје .
на боговима њиховијем из

40. и Мојсије даде Га- врши Господ судове .

лад Maxиру сину Манаси 5. и отишавши синови

јину, који се ондје насели. | Израиљеви из Рамесе ста

41. и Јайр син Манаси- доше у дво у Сохоту.

јин отиде и узе села њихо 6. А из Сохота отишав
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ши стадоше у око у Етаму, 16. А из пустиње Синај

који је накрај пустиње. ске отишавши стадоше у

7. А из Етама отишав- око у Киврот-атави.

ши савише к Ироту, који 17. А из Киврот-атаве

је према Велсефону, и ста- отишавши стадоше у око

доше у око пред Магдалом. у Асироту.

8. А од Ирота отишав 18. А из Асирота оти

ши пријеђоше преко мора шавши стадоше у око у Pa

у пустињу , и ишавши три таму.

дни преко пустиње Етама 19. А из Ратама оти

стадоше у око у Мери. шавши стадоше у око у

9. А из Мере отишавши Ремнон- Фаресу.

дођоше у Елим, гдје бија 20. А из Ремнон- Фареса

ше дванаест студенаца и отишавши стадоше у око у

седамдесет палмовијех др- Лемвoну.

вета, и ондје стадоше у око. 21. А из Демвoнa oти

10. А из Елима отипав- шавши стадоше у око у

ши стадоше у око код цр- Ресану.

венога мора. 22. А из Ресана отишав

11. И отишавши од цр- 1 ши стадоше у око у Маке

венога мора стадоше у око лату.

у пустињи Сину.
23. А из Макелата оти

12. А из пустиње Сина тавши стадоше у око код

отишавши стадоше у око у горе Сафера.

РаФаку. 24. А од горе Сафера

13. А из Рафака отишав- отишавши стадоше у око у

ши стадоше у око у Елусу. Хараду.

14. А из Елуса отишав 25. А из Харада оти

ши стадоше у око у Рафи- | шавши стадоше у око у

дину, гдје немаше народ Макидоту.

воде да пије. 26. А из Макидота оти

15. А из РаФИдина оти- шавши стадоше у око у

шавши стадоше у око у Катaту.

пустињи Синајској. 27. А из Катата отишав



352 ЧЕТВРТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА. гл. 33.

ши стадоше у око у Та-Іштеник на гору Ор по за

рату. повијести Господњој, и ум

28. А из Тарата отишав-Ірије ондје четрдесете годи

Іши стадоше у око у Метеку. І не по изласку синова Из

29. А из Метека оти- раиљевијех из земље Ми

шавши стадоше у око у сирске , први дан петога

Аселмону. мјесеца.

30. А из Аселмона оти 39. A Арону бјеше сто

шавши стадоше у око у и двадесет и три године

Масуруту. кад умрије на гори Ору.

31. А из Масурута оти 40. Тада чу Хананеј цар

шавши стадоше у око у Арадски, који живљаше на

Ванакану. југу у земљи Хананској, да

32. А из Ванакана оти- | иду синови Израиљеви.

шавши стадоше у око у 41. Потом отишавши од

планини Гададу. горе Ора стадоше у око у

33. А из планине Гада- Селмону.

да отишавіки стадоше у око 42. А из Селмона оти

у Етевати. шавши стадоше у око у

34. А из Етевате оти- | Финону.

шавши стадоше у око у 43. А из Финона оти

Еврону. шавши стадоше у око у

35. А из Еврона оти- | Овоту.

шавши стадоше у око у
44. А из Овота отишав

Гесион- Гаверу.
ши стадоше у око на хумо

36. А из Гесион- Гавера | вима Аваримским на међи

отишавши стадоше у око у | Моавској.

пустињи Сину, а то је Ка 45. А од тијех хумова

дис. отипавши стадоше у око у

37. А из Кадиса оти- Девон-Гаду.

шавій стадоше у око код 46. А из Девон-Гада оти

горе Opa нa мeђи земље шавши стадоше у око у

Едомске. Гелмон- Девлaтaиму.

38. и изиде Арон све 47. А из Гелмон - Девла
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ском . очима

тайма отишавши стадоше мање, њима подајте мање

у око у планинама Аварим- нашљедство ; које мјесто

ским према Нававу. коме ждријебом допадне,

48. А из планина Ава- оно нека му буде ; на пле

римских отишавши стадо- менa отаца својих раздије

ше у око у пољу Моавском лите нашљедство.

на ЈорданупремаЈерихону. 55. Ако ли не отјерате

49. и стајаху у околу | од себе оне који живе у

крај Јордана од Есимота оној земљи , онда ће они

до Велсатима у пољу Моав- које оставите бити трње

вашима и остани

50. И рече Господ Moj- вашим боковима, и пакос

сију у пољу Моавском на тиће вам у земљи у којој

Јордану према Јерихону | ћеге живјети.

говорећи : 56. и што сам мислио

51. Кажи синовима Из- учинити њима , учинићу

раиљевијем и реци им : кад вама.

пријеђете преко Јордана у

земљу Хананску ,
ГЛАВА 34.

52. Отјерајте од себе све Још рече Господ Мојсију

који живе у оној земљи, и говорећи :

потрите све слике њихове 2. Заповједи синовима

резане, и све слике њихо- Израиљевијем и реци им :

ве ливене потрите, и све кад дођете у земљу Ханан

висине њихове оборите. ску, та ће вам земља при

53. А кад их истјерате пасти у нашљедство , земља

из земље, населите се у Хананска с међама својим.

њој ; јер сам вама дао ону 3. Јужни крај да вам је

земљу да је ваша . од пустиње Сина уз међу

54. и раздијелите је у Едомску, и да вам је јужна

нашљедство ждријебом на међа од бријега сланога мо

породице своје ; којих има ра на исток ;

више, њима веће нашљед 4. И та међа нека се са

ство подајте ; а којих има I вије од југа к Акравиму и

2

23
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и де до Сина, и нека се пру- изађе на слано море. Та

жи од југа преко Кадис- ће земља бити ваша сме

Варне, а отуда нека изиде ђама својим унаоколо.

на село Адар и иде до 13. и каза Мојсије си

Аселмона ; новима Израиљевијем го

5. По том нека се савије ворећи : то је земља коју

та међа од Аселмона до по- ћете добити у нашљедство

тока Мисирскога и иде до ждријебом , за коју је за

мора . повједио Господ да је до

6. А западна међа да бије девет племена и по.

вам буде велико море; то 14. Јер племе синова

да вам је западна међа. Рувимовијех по породица

7. А сјеверна међа ово ма отаца својих, и племе

да вам буде: од великога |синова Гадовијех по поро

мора повуците себи међу дицама отаца својих, и по

до горе Ора ; ловина племена Манасији

8. А од горе Ора пову- на примише своје наш

ците себи међу како се иде љедство,

у Емат, и та међа нека иде 15. Ова два племена и

на Седад ; по примише нашљедство

9. И нека иде та међа своје с ову страну Јордана

до Зефрона, и крај нека јој према Јерихону с источне

буде код села Енана ; то | стране.

да вам буде сјеверна међа. 16. Опет рече Господ

10. А с истока повуците Мојсију говорећи :

себи међу од села Енана 17. Ово су имена људи

до СеФама ; који ће вам раздијелити у

11. А од Севама нека нашљедство земљу : Елеа

иде та међа к Ривли, с зар свештеник и Исус син

истока Аину ; и нека иде Навин.

даље та међа докле дође 18. И по једнога кнеза

до мора Хинерота к истоку; | из свакога племена узмите

12. И нека се спусти та да дијели земљу.

међа ка Јордану, и нека 19. А ово су имена ти

—
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нов ,

хове .

јех људи : од племена Ју
ГЛАВА 35 .

дина Халев син Јефонијин, Још рече Господ Мојсију у

20. Од племена синова пољу Моавском на Јордану

Симеуновијех Самуило син према Јерихону говорећи:

Емијудов, 2. Заповједи синовима

21. Од племена Венија- Израиљевијем нека даду од

минова Елдад син Хасло- | нашљедства својега Леви

тима градове, гдје ће жи

22. Од племена синова вјети ; и подграђа око гра

Дановијех кнез Вокор син | дова подајте им,

Јеклинов , 3. Да у градовима живе,

23. Од синова Јосифо- а у подграђима њиховијем

вијех : од племена синова | да им стоји стока и имање

Манасијиних кнез Анило њихово и све животиње њи

син CyФидов ,

24. Од племена синова 4. А подграђа која дате

Јефремовијех кнез Камуило | Левитима нека буду на ти

син СаФТанов, сућу лаката далеко од зи

25. Од племена синова дова градских унаоколо.

Завулоновијех кнез Елиса 5. За то измјерите иза

Фан син Харнахов , свакога града на

26. Од племена синова двије тисуће лаката , и на

Исахаровијех кнез Фалти- југ двије тисуће лаката, и

ло син Озаинов, на запад двије тисуће ла

27. Од племена синова | ката , и на сјевер двије ти

Асировијех кнез Ахиор |cуће лаката , тако да град

син Селемијин, буде у сриједи. Толика не

28. И од племена Неф- ка буду подграђа њихова.

талимова кнез Фадаило син 6. А од градова које да

Амијудов. те Левитима одвојте шест

29. Овима заповеди Го- градова за уточиште, да

спод да раздијеле напљед- | онамо утече во би кога

ство синовима Израиљеви- убио ; и осим њих подајте

јем у земљи Хананској. им четрдесет и два града.

исток
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п

7. Свега градова,које ће- I дајте с ову страну Јорда

те дати Левитима да буде на а три града подајте у

четрдесет и осам градова, земљи Хананској, ти гра

сваки са својим подграђем. І дови нека буду уточишта .

8. А тијех градова што 15. Синовима Израиље

ћете дати од нашљедства | вијем и дошњаку и стран

синова Израиљевијех , од цу, који се бави међу њи

онијех који имају више по- | ма, нека тијех шест гра

дајте више , а од онијех дова буду уточишта, да

који имају мање подајте утече у њих ко годубије ко

мање ; сваки према на- га нехотице.

Ішљедству које ће имати 16. Али ако гвожђем

нека даде од својих гра- удари кога , те онај умре,

дова Левитима.
крвник је, нека се погуби

9. Још рече Господ Moj- таки крвник.

сију говорећи :
17. Иако каменом из

10. Реци синовима Из- руке , од којега може чо

раиљевијем и кажи им: кад вјек погинути , удари кога ,

пријеђете преко Јордана у те онај умре, крвник је, не

земљу Хананску, ка се погуби таки крвник.

11. Од градова који вам 18. Или ако дрветом из

допадну одвојте градове за руке, од којега може човјек

уточиште да у њих утече погинути , удари кога , те

крвник који убије кога не- онај умре, крвник је , нека

хотице. се погуби таки крвник.

12. И ти ће вам градови 19. Осветник нека погу

бити уточишта од осветни- | би крвника ; кад га удеси,

ка , да не погине крвник | нека га погуби.

докле не стане на суд пред 20. Ако га из мржње

збор. тури, или се баци чим на њ

13. И тако од тијех гра- навалице, те онај умре,

дова које дате шест градо 21. Или ако га из не

ва биће вам уточишта . пријатељства удари руком,

14. Три така града по- | те онај умре, нека се погу
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би таки убојица, крвник умре поглавар свештенич

је ; осветник нека погуби ки ; па кад умре поглавар

тога крвника кад га удеси. | свештенички , онда треба

22. Ако ли га нехотице да се врати крвник у зем

тури без непријатељства, | љу нашљедства својега.

или се баци на њ чим не 29. Ово да вам је уред

хотице, ба за суђење од кољена до

23. Или каменом, од ко- кољена по свијем станови

јега може човјек погинути , | ма вашим.

ако се баци на њ нехотице, 30. Ко би хтио погуби

те онај умре, а није му не- ти човјека, по свједоцима

пријатељ, нити му тражи нека погуби крвника ; али

зла, један свједок не може свје

24. Тада да суди збор дочити да се ко погуби.

између убојице и осветника 31. Не узимајте откупа

по овом закону. за крвника, који заслужи

25. И збор нека избави смрт, него нека се погуби.

крвника из руке осветни 32. Ни од онога не узи

кове и врати га у уточиште мајте откупа који утече у

његово, куда је утекао, и уточиште, да би се вратио

ондје нека остане докле не да живи у својој земљи при

умре поглавар свештенич- | је него умре свештеник ;

ки, који је помазан светим 33. Да не бисте скврни

уљем. ли земље у којој сте , јер

26. Ако крвник како год крв она скврни земљу, а

изиде преко мeђе својега земља се не може очистити

уточишта , у које је утекао, 1 од крви која се пролије на

27. И нађе га осветник њој друкчије него крвљу

преко мeђе уточишта њего- | онога који је пролије.

ва, ако крвника убије о 34. За то не скврните

светник, не ће бити крив за земље у којој наставате и у

крв. којој ја наставам, јер ја

28. Јер у уточишту сво- Господ наставам усред си

јем ваља да стоји, докле не і нова Израиљевијех.
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је се буду удале, и тако ће

ГЛАВА 36. од нашљедства племена

Тада приступише старје- | отаца наших остати отки

шине из породице синова | нуто нашљедство њихово .

Галада сина Махира сина 5. Тада заповеди Moj

Манасијина од племена си- | сије синовима Израиљеви

нова Јосифовијех, и реко- | јем по заповијести Господ

ше пред Мојсијем и пред њој говорећи : право гово

кнезовима , главарима од ри племе синова Јосифо

домова отачких међу сино- | вијех.

вима Израиљевијем ,
6. Ово заповједи Господ

2. и говорише: госпо- | за кћери Салпадове и ре

дару нашему заповједи Го
че : нека се удаду за кога

спод да подијели ждријебом
им буде воља, али у поро

земљу у нашљедство сино
дици племена својега нека

вима Израиљевијем ; и го
се удаду,

сподар наш има заповијест

од Господа да даде на
7. Да се не би преноси

шљедство Салпада брата

ло нашљедство синова Из

нашега кћерима његовијем. раиљевијех од једнога пле

3. Ако се оне удаду заІмена на друго ; јер ће си

нови Израиљеви држати
кога из другога племена

синова Израиљевијех, онда

сваки нашљедство племена

ће се нашљедство њихово
отаца својих.

8. И свака кћи у племени
откинути од нашљедства

отаца наших и додаће се ма синова Израиљевијех ко

нашљедству онога племена | јој допадне нашледство,не

у које се удаду , и тако ће ка се удаје за кога из поро

се дио наш окрњити . дице племена оца својега ,

4. И кад буде опросна| да би синови Израиљеви др

година синовима Израиље- 1 жали
нашљедство

вијем , опет ће остати на- | отаца својих ,

шљедство њихово снашљед 9. Да се не би преноси

ством онога племена у ко- | ло нашљедство од једнога

сваки
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Племена на друго , него 12. У породице синова

сваки из племена синова Манасије сина Јосифова

Израиљевијех да држи сво - удадоше се , и оста нашљед

је нашљедство. ство њихово у племену по

10. Како заповједи Го- родице оца њихова.

спод Мојсију,тако учинише 13. То су заповијести и

кћери Салпадове. закони, које заповеди Го

11. Јер Мала и Терса испод преко Мојсија синови

Егла и Мелха и Нуја , кће- ма Израиљевијем у пољу

ри Салпадове, удадоше се Моавском на Јордану пре

за синове стричева својих, | ма Јерихону.

ПЕТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА

која се вове

ЗА КОни поновљЕНИ.

| године први дан једанае

ГЛАВА 1 .
|стога мјесеца, кад Мојсије

Ово
су ријечи које говори | каза синовима Израиљеви

Мојсије свему Израиљу с |јем све што му беше запо

ону страну Јордана, у пу- вједио Господ да им каже,

-стињи, у пољу према црве 4. По што уби Сиона

номе мору , између Фарана цара Аморејскога који жи

и ТоФола и Ловона и Аси- вљаше у Есевону, и Ога

рота и Дизава , цара Васанскога који жи

2. Једанаест дана хода вљаше у Астароту и у Ед

од Хорива преко горе Сира раињу.

до Кадис- Варније. 5. С онустрану Јордана

3. Абјеше четрдесете у земљи Моавској поче
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Мојсије казивати овај за- | cио муке ваше, терете ва

кон говорећи : ше и распре ваше ?

6. Господ Бог наш рече 13. Дајте из племена

нам на Хориву говорећи : | својих људе мудре и вјеш

доста сте били на овој гори. | те и познате да вам их по

7. Обрните се и поди- | ставим за старјешине.

гните се и идите ка гори 14. Тада ми одговори

Аморејској и у сву околи- сте и рекосте: добро је да

ну њезину, у равнице и у се учини што си казао.

брда и у долине, и на југ 15. Тада узевши старје

и на брегове морске, у зе- | шине од племена ваших

мљу Хананcку и на Ливан људе мудре и познате, по

и до ријеке велике, ријеке | ставих вам их за старјеши

ЕФрата . не, за тисутнике и стоти

8. Ето, дао сам вам зе- наре и педесетаре и десе

мљу, уђите у њу , и узмите таре и управитеље по пле

земљу, за коју се заклео| менима вашим.

Господ оцима вашим, Ав 16. и заповједих онда

раму, Исаку и Јакову, да судијама вашим говорећи :

ће им је дати и сјемену саслушавајте распре међу

њихову након њих . браћом својом и судите

9. и рекох вам онда | право између човјека и бра

говорећи : не могу вас но- I та његова и између до

сити сам . шљака који је с њим.

10. Господ Бог ваш у 17. Не гледајте ко је ко

множио вас је, и ето вас да- на суду, саслушајте и ма

нас има много као зви- | лога и великога, не бојте се

језда небеских . никога, јер је суд Божји ; а

11. Господ Бог отаца ствар која би вам била те

ваших да вас умножи још шка изнесите преда ме да

тисућу пута више, и да вас је чујем.

благослови као што вам је 18. и заповједих вам

казао ! онда све што ћете чинити.

12. Како бих ја сам но 19. По том отишавши
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наш.

се .

од Хорива пријеђосмо сву | јавише нам говорећи : до

ону пустињу велику и стра- бра је земља, коју нам даје

шну, коју видјесте идући | Господ Бог напі.

ка гори Аморејској, као 26. Али не хтјесте ићи,

што нам заповједи Господ него се супротисте запови

Бог наш, и дођосмо до Ка- |јести Господа Бога својега.

дис-Варније.
27. и викасте у шато

20. Тада вам рекох : До

рима својим говорећи : мрзи

фосте до горе Аморејске, на нас Господ, за то нас

коју нам даје Господ Бог
изведе из земље Мисирске,

21. Гле, дао ти је Го- да нас даде у руке Амореј

цима и да нас потре.

спод твој ту земљу, иди и

узми је, као што ти је ре- браћа наша уплашише ср

28. Куда да идемо ?

као Господ Бог отаца тво

јих ; не бој се, и не плаши це наше говорећи : народ

је већи и виши од нас, гра

22. А ви сви дођосте к дови су велики и ограђени

до неба, па и синове Ена

мени и рекосте : да по

шљемо људе пред собом
кове видјесмо ондје.

да

нам уходе земљу, и да нам
29. Aја вама рекох : не

јаве за пут којим ћемо ићи плашитесе и не бојте их се.

и за градове у које ћемо 30. Господ Бог ваш, ко

доћи. ји иде пред вама, он ће се

23. И то ми би по вољи, бити за вас онако како вам

и узех између вас двана- је учинио у Мисиру на ва

ест људи из свакога пле- ше очи,

мена по једнога ; 31. и у пустињи , гдје

24. И они се подигоше си видио како те је носио

и изишавши на гору дођо- Господ Бог твој, као што

ше до потока Есхола, и у- | човјек носи сина својега,

ходише земљу ; цијелијем путем којим сте

25. И набраше рода оне ишли докле дођостедо ово

земље и донесоше нам, и I га мјеста.
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32. Али за то опет не робље , синови ваши, који

вјеровасте Господу Богу данас не знају ни шта је

својему , добро ни шта је зло, они

33. Који иђаше пред ће ући онамо, и њима ћу

вама путем тражећи вам је дати и они ће је насли

мјесто гдје бисте стали, и- једити.

фаше ноћу у огњу да вам 40. Ви пак вратите се

свијетли путем којим бисте и идите у пустињу к црве

ишли, а дању у облаку. номе мору.

34. и чу Господ глас 41. А ви одговористе и

ријечи ваших, и разгњеви | рекосте ми : сагријеписмо

се и закле се говорећи : Господу ; ићи ћемо и биће

35. Ниједан од овога мо се са свијем како нам је

рода злога не ће видјети | заповједио Господ Бог наш.

ове добре земље, за коју се и узевши сваки своје ору

заклех да ћу је дати ва- жје, хтјесте изаћи на гору.

шим оцима, 42. A Господ ми рече :

36. Осим Халева сина | кажи им : не идите и не

Јефонијина ; он ће је ви- бијте се, јер нијесам међу

дјети, и њему ћу дати зе- вама, да не изгинете пред

мљу по којој је ишао, и си- | непријатељима својим.

новима његовијем, јер се са 43. и ја вам рекох ; али

свијем држао Господа. не послушасте, него се о

37. Па и на мене се раз- пријесте заповијести Го

гњеви Господ с вас, и рече: сподњој, и нaвaлиcте на

ни ти не ћеш ући онамо. | гору.

38. Исус син Навин , ко 44. Тада изйдоше пред

ји ти служи, он ће ући о- | вас Амореји , који сјећаху

намо, њега утврди ; јер ће у оној планини, и погнаше

је он раздијелити синови- вас као што чине пчеле,

ма Израиљевијем у на- и побише вас на Сиру па

шљедство. до Орме.

39. А дјеца ваша , 45. И вративши се пла

коју рекосте да ће постати І касте пред Господом, али

2

за
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Господ не послуша гласа твој благословио у сваком

вашега нити окрете уха сво- послу руку твојих ; и зна

јега к вама. пут твој по свој великој

46. и остадосте у Ка- пустињи , и ово четрдесет

дису дуго времена докле година бијаше с тобом Го

ондје стајасте. спод Бог твој , и ништа ти

није недостајало.

ГЛАВА 2 .
8. И профосмо браћусво

По том се вратисмо, и идо- |ју, синове Исавове , који

смо у пустињу к црвеноме живе у Сиру, пољем од Е

мору, као што ми заповједи лона и од Гесион- Гавера ;

Господ, и обилазисмо гору и оданде савивши удари

Сир дуго времена . смо преко пустиње Моав

2. И рече ми Господ : ске.

3. Доста сте обилазили 9. и Господ ми рече :

ту гору, обрните се на сје- немој пакостити Моавцима

вер. ни заметати боја с њима,

4. И заповједи народу и јер ти не ћу дати земље њи

реци : сада ћете пријећи хове у нашљедство; јер да

преко мeђебраће своје, си- дох синовима Лотовијем у

нова Исавових , који живе нашљедство Ар.

у Сиру ; и они ће вас се бо 10. (Пређе живљаху он

јати, али се и ви добро чу- дје Емеји , народ велик и

вајте. јак и висок као Енакими ;

5. Немојте заметати боја 11. о њима се мислило

с њима, јер вам не ћу дати да су дивови као и Енаки

земље њихове ни стопе, јер ми ; али их Моавци зваху

сам дао Исаву гору Сир у Емеји .

нашIљедство .
12. и Хореји живљаху

6. Јела купујте од њих пређе у Сиру, али их сино

за новце, и једите ; и воду ви Исавови истјераше и ис

купујте од њих за новце, и тријебише испред себе и на

пијте. селище се на њихово мје

7. Јер те је Господ Бог і сто, као што учини Израиљ
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N

у земљи својега напљед- | новима Лотовијем у на

ства, које му даде Господ.) | шљедство.

13. А сада устаните и 20. ( И за њу се мислило

пријеђите преко потока За- да је земља дивовска ; у

реда. И пријеђосмо преко њој пређе живљаху дивови,

потока Зареда.
које АмонцизвахуЗамзуми.

14. А времена за које и
21. Бијаху народ велик

досмо од Кадис- Варније па
и јак и висок као Енакими ;

докле пријеђосмо преко по
али их истријеби Господ

тока Зареда , бјеше триде
испред њих , те ови преу

сет и осам година , докле
зеше земљу њихову и на

не изумрије у околу сав о
селище се на њихово мје

сто .
нај нараштај, људи за вој

22. Као што учини си
ску, као што им се беше

заклео Господ .
новима Исавовијем , који

живљахуу Сиру, јер истри

15. Јер и рука Господња јеби Хореје испред њих , и

бијаше противу њих поти
они преузеше земљу њи

рући их из окола докле не
хову и осташе на њихову

помријеше.
мјесту до данас.

16. и кад сви ти људи 23. И Авеје, који живља

за војску помријеше у на- ху у Асироту па до Газе,

роду, истријебише КаФтореји, ко

17. Рече ми Господ го- |ји изађоше од КаФтора , и

ворећи :
населитесе на њихово мје

18. Ти ћеш данас прије- |сто.)

ћи преко мeђе Моавске код 24. Устаните , идите и

Ара ;
пријеђите преко потока Ар

19. и доћи ћеш близу нона ; гле, дао сам ти у ру

синова Амоновијех ; немој ке Сиона Аморејина цара

им пакостити ни заметати Есевонскога и земљу ње

боја с њима , јер ти не ћу гову ; почни узимати на

дати земље Амонске у на- шљедство, и завојшти на њ.

шљедство , јер је дадох си 25. Данас почињем за
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давати страх и трепет од гледај, почех предавати те

тебе народима под цијели- би Сиона и земљу његову ;

јем небом ; који год чују почни узимати земљу њего

за те, дрхтаће и препадаће ву, да је наслиједиш.

се од тебе. 32. и изиде пред нас

26. И послах посланике Сион и сав народ његов на

из пустиње Кедамота к Си- бој у Јасу .

ону цару Есевонском с мир 33. И даде нам га Господ

ним ријечима говорећи : Бог наш, и убисмо га са си

27. Да пријеђем преко новима његовијем и свијем

твоје земље; управо ћу пу- народом његовијем.

тем ићи , не ћу свртати ни 34. И узесмо тада све

на десно ни на лијево. градове његове, и побисмо

28. Храну да ми дајеш људе по свијем тијем гра

за новце да једем , и воду за довима, и жене и дјецу, не

новце да ми дајеш да пи- | остависмо жива ниједнога .

јем , само да прођем пје 35. Само стоку заплије

шице, нисмо за се и плијен што

29. Као што ми учинише бјеше по градовима које

синови Исавови који живе | узесмо.

у Сиру, и Моавци, који жи 36. Од Apoира , који је

ве у Ару, докле не прије- на потоку Арнону, и од

ћем преко Јордана у земљу града који је у долини , па

коју нам даје Господ Бог | до Галада не беше града

који би нам одолио : све то

30. Али не хтје Сион цар даде нам Господ Бог наш.

Есевонски пустити да про 37. Само к земљи синова

ђемо кроз његову земљу, Амоновијех нијеси присту

јер Господ Бог твој учини пио нити кa којему крају

те отврдну дух његов и ср- на потоку Јавоку, ни ка

це његово поста упорно, да градовима у гори ни којем у

би га предао у твоје руке, мјесту што је забранио Го

као што се види данас. спод Бог наш.

31. И рече ми Господ :

наш.
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свијем мјестима и људе и

ГЛАВА 3 .
жене и дјецу.

По том обративши се идо 7. А сву стоку и плијен

смо к Васану. И изиде пред по градовима заплијенисмо

нас Ог цар Васански и сав |за се.

народ његов на бој у Е 8. Тако узесмо онда зе

драйн. мљу из руку двојице кра

2. и Господ ми рече : не љева Аморејских, која је с

бој га се , јер га дадох у ову страну Јордана од по

твоје руке са свијем наро- тока Арнона до горе Аер

дом његовијем и са земљом мона,

његовом, да учиниш с њим 9. (Сидонци зову Аермон

онако какоси учинио са Сио- Сирион, а Амореји га зову

ном царем Аморејским, који | Сенир )

сјећаше у Есевону. 10. Сва мјеста у равни и

3. Тако нам даде Господ сав Галад и сав Васан до

Бог наш у руке и Ога цара Салхе и Едрајина, градове

Васанскога са свијем наро- царства Ога у Васану.

дом његовијем , и разбисмо 11. Јер само Ог цар Ва

га и не остависмо му ни-| сански бјеше остао од ди

једнога жива. вова . Гле, одар његов, одар

4. И узесмо тада све гра- гвозден, није ли у Рави си

дове његове , не би града нова Амоновијех ? девет је

којега не узесмо , шездесет лаката дуг а широк четири

градова, сав крај Арговски , лакта , лакта човјечија .

царство Ога у Васану. 12. Тако наслиједисмо

5. Сви ти градови бјеху |ту земљу онда ; од Apoира ,

утврђени зидом високим, који је на потоку Арнону,

вратима и пријеворницама, и половину горе Галада с

осим других мјеста без зи- градовима њезинијем да

дова врло много. дох синовима Рувимовим и

6. И раскопасмо их као Гадовим.

што учинисмо Сиону цару 13. А остатак Галада и

Есевонском , побивши по I сав Васан , царство Огово ,
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дадох половини племена остану у градовима вашим,

Манасијина; сав крај Ар- које вам дадох,

говски по свему Васану зва 20. Докле не смири Го

ще се земља дивовска. спод и браћу вашу као вас,

14. Јаир син Манасијин да и они наслиједе земљу

узе сав крај Арговски до коју ће им Господ Бог ваш

меће Гесурске и Махатске; дати с ону страну Јордана ;

и прозва Васанску својим о се вратите сваки на

именом : села Јаирова до своје нашљедство , које вам

данашњега дана. дадох .

15. A Maxиру дадох Га 21.АИсусу онда запо

дад. вједих говорећи : очи твоје

16. A Рувимову племену | виде све што је учинио Го

и Гадову племену дадох спод Бог ваш с она два

од Галада до потока Ар- цара ; онако ће Господ учи

нона, како захвата поток с нити са свијем царствима у

међама , па до потока Ја- | која дођеш.

вока , гдје је међа синова 22. Немојте их се бојати ,

Амоновијех, јер ће се Господ Бог ваш

17. И поље и Јордан с бити за вас.

међама од Хинерота до мо 23. И молих се Господу

ра уз поље, до мора слано- онда говорећи :

га , испод Фазге према и 24. Господе Боже ! ти си

стоку . показивати слузи

18. И заповједих вам он- | својему величину своју и

да и рекох : Господ Бог| крјепку руку своју, јер који

ваш дао вам је ову земљу |је Бог на небу или на зе

у нашљедство ; наоружани | мљи који би творио дјела

хајдете пред браћом својом, каква су твоја и у кога би

синовима Израиљевим , ко | сила била каква је твоја ?

је год за војску. 25. Дај ми да пријеђем

19. А жене ваше и дјеца и видим земљу добру која

ваша и стока ваша (знам је преко Јордана и гору

да имате много стоке) нека I добру, Ливан.

почео
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сам

26. Али Господ бјеше јести Господа Бога својега

гњеван на ме с вас, и не које вам ја заповиједам.

услиши ме, него ми рече : 3. Очи су ваше видјеле

доста ; не говори ми више шта учини Господ с Велфе

За то . гора ; јер свакога човјека

27. Попни се наврх ове који пође за ВелФегором ис

горе,и подигавши очи своје тријеби Господ Бог твој

на запад и на сјевер и на између тебе.

југ и на исток, види очима
4. А ви који се држaсте

својима, јер не ћеш прије- Господа Бога својега , ви

ћи преко Јордана.
сте сви Живи данас.

28. Него подај заповије
5. Гле, учио вас

сти Исусу, и утврди га и
уредбама и законима, као

укријепи га ; јер ће он при- Бог мој, да бисте тако тво
Што ми заповједи Господ

јећи пред народом тијем, и

он ће им раздијелити у на- рили у земљи у коју идете

шљедство земљу коју ви да је наслиједите.

6. Држите дакле и извр
диш.

шујте их, јер је то мудрост

29. И остасмо у овој до- ваша и разум ваш пред на

лини према Вет- фегору.

родима, који ће кад чују

све ове уредбе рећи : само
ГЛАВА 4 .

је овај велики народ народ

А сада, Израиљу, чуј уред- мудар и разуман.

бе и законе, које вас учим 7. Јер који је велики на

да творите, да бисте по- |род којему је Бог близу

живјели и ушли у земљу као што је Господ Бог наш

коју вам даје Господ бог кад га год зазовемо ?

отаца ваших и да бисте је 8. И који је народ вели

наслиједили.
ки који има уредбе и зако

2. Ништа не додајте к | не праведне као што је сав

ријечи коју вам ја заповје- овај закон који износим да

дам, нити одузмите од ње, нас пред вас ?

да бисте сачували запови 9. Само пази на се и до
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својих ,

бро чувај душу своју, да не |рите у земљи у коју идете

заборавиш онијех ствари да је наслиједите.

које су видјеле очи твоје, и 15. За то чувајте добро

да не изиду из срца твоје- душе своје ; јер не видје

га докле си год жив , него сте никакога лика у онај

да их обзнаниш синовима дан кад вам говори Господ

својим и синовима синова на Хориву исред огња ,

16. Да се не бисте по

10. Онај дан кад ста- кварили и начинили себи

јасте пред Господом Богом лик резан или каку год сли

својим код Хорива, кад ми ку од човјека или од жене,

Господ рече : сабери ми на 17. Слику од какога жи

род да им кажем ријечи винчета које је на земљи,

своје , којима ће се научити или слику од каке птице

да ме се боје док су живи крилате која лети испод

на земљи, и да уче томе и неба ;

синове своје ; 18. Слику од чега јшто

11. Кад приступиcте и пуже по земљи , или слику

стајасте под гором, а гора од каке рибе која је у води

Огњем гораше до самога под земљом ;

неба и беше на њој тама 19. и да не би подигав

и облак и мрак ;
ши очи своје к небу и ви

12. И проговори Господ дјевши сунце и мјесец и

к вама исред огња ; глас звијезде, сву војску небе

од ријечи чусте , али осим |ску, преварио се и клањао

гласа лика не видјесте ; им се и служио им; јер их

13. И објави вам завјет Господ Бог твој даде сви

свој, који вам заповједи да |јем народима под цијелим

држите, десет ријечи , које небом.

написа на двије плоче ка 20. А вас узе Господ и

мене . изведе вас из пећи гвозде

14. И мени заповједи он- не, из Мисира , да му бу

да Господ да вас учим уред- дете народ нашљедни, као

бама и законима да их тво- I што се види данас.

2

24
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21. Али се Господ раз- на да је наслиједите, не

Тњеви на ме за ваше рије- ћете бити дуго у њој, него

чи, и закле се да не ћу при- ћете се истријебити ,

јећи преко Јордана ни ући 27. Или ће вас расијати

у добру земљу, коју ти Го- | Господ међу народе, и ма

спод Бог твој даје у на- 1 ло ће вас остати међу на

ПІљедство. родима у које вас одведе

22. и ја ћу умријети у Господ ;

овој земљи и не ћу пријећи 28. и служићете ондје

преко Јордана ; а ви ћете боговима које су начиниле

пријећи и наслиједити ону руке човјечије, од дрвета и

добру земљу. од камена , који не виде ни

23. Пазите да не забо- I чују, нити једу ни миришу.

равите завјета Господа Бо 29. Али ако и ондје по

га својега , који учини с ва- тражиш Господа Бога сво

ма, и да не градите себи јега , наћи ћеш га , ако га

лика резанога , слике од ко- | потражиш свијем срцем сво

је год твари, као штоти је јим и свом душом својом.

забранио Господ Бог твој. 30. Кад будеш у нево

24. Јер је Господ Бог | љи и све те то снађе, ако

твој огањ који спаљује и се у пошљедње вријеме

Бог који ревнује . обратишка Господу Богу

25. Кад изродиш сино -својему, и послушаш глас

ве и унуке остарите у његов,

оној земљи, ако се поква 31. Господ је Бог твој

рите и начините слику ре- | милостив Бог, не ће те о

зану од каке твари и учи- | ставити ни истријебити, јер

ните што није угодно Гос- не ће заборавити завјета с

поду Богу вашему, драже- | оцима твојим , за који им

се заклео .

26. Свједочим вам да 32. Јер запитај сада за

нас небом и земљом да ће стара времена , која су би

вас брзо нестати са земље ла прије тебе, од онога да

у коју идете преко Јорда- | на кад створи Бог човјека

һи га ,

2
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на земљи, и од једнога кра 38. Да отјера испред

ја неба до другога , је ли тебе народе веће и јаче од

кад била овака ствар вели- тебе, и да тебе уведе у њи

ка, и је ли се кад чуло што хову земљу и даде ти је у

тако ? нашљедство , као што се

33. Је ли кад чуо који види данас.

народ глас Божји гдје го 39. Знај дакле и памти

вори исред огња , као што у срцу својем да је Господ

си ти чуо и остао жив ? Бог, горе на небу и доље

34. Или, је ли Бог по- на земљи, нема другога .

кушао да дође те узме се 40. И држи уредбе ње

би народ из другога наро- | гове , које ти ја данас за

да кушањем , знацима и повиједам , да би добро би

чудесима и ратом и руком ло теби и синовима твојим

крјепком и мишицом по- након тебе , да би ти се

дигнутом и страхотама ве- | продуљили дани на земљи

ликим, као што је учинио коју ти Господ Бог твојда

све то за вас Господ Бог је за свагда.

ваш у Мисиру на ваше очи ? 41. Тада одијели Мојси

35. Теби је то показано | је три града с ову страну

да познаш да је Господ Јордана према истоку,

Бог, и да нема другога о 42. Да би утјецао у њих

сим њега . крвник који убије ближње

36. Дао ти је да чујеш га својега нехотице не мр

глас његов с неба да би те зивши прије на њ , и кад

научио, и показао ти је на утече у који од тијех гра

земљи огањ свој велики, и дова , да би остао жив :

ријечи његове чуо си и 43. Возор у пустињи, на

сред огња . равници у земљи племена

37. И што му мили би- Рувимова , и Рамот у Гала

јаху оци твоји, за то иза- ду у племену Гадову, и Го

бра сјеме њихово након | лан у Васанској у племену

њих, и изведе те сам вели- | Манасијину.

ком силомсвојомиз Мисира, 44. Ово је закон који

24 *
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постави Мојсије синовима 2. Господ Бог наш учи

Израиљевијем. ни с нама завјет на Хориву.

45. Ово су свједочанства 3. Није с оцима нашим у

и уредбе и закони, које ка- чинио тај завјет,него снама,

за Мојсије синовима Израи-| који смо данас ту сви живи.

љевијем кад изидоше из 4. Лицем к лицу гово

Мисира, рио вам је Господ на оној

46. С ову страну Јорда- гори исред огња ;

на у долини према Вет- фе 5. Ја тада стајах изме

гору у земљи Сиона цара by Господа и вас, да вам

Аморејскога , који живља- ( јавим ријечи Господње, јер

ше у Есевону , којега уби вас бјеше страх од огња и

Мојсије и синови Израиље- І не изидocте на гору ; и

Ви кад изидоше из Мисира, | рече :

47. и освојише земљу 6. Ја сам Господ Бог

његову и земљу Ога цара | твој , који сам те извео из

Baсaнcкoга, два цара Амо- земље Мисирске, из дома

рејска, која је с ову страну ропскога .

Јордана према истоку, 7. Немој имати богова

48. Од Apoира , који је других до мене.

на потоку Арнону, до горе 8. Не гради себи лика

Сиона, а то је Аермон , резанога , нити какве сли

49. и све поље с ову ке од твари које су горе на

страну Јордана према исто- небу или које су доње на

ку до мора уз равницу под | на земљи, или које су у во

Аздот- Фазгом. ди испод земље.

9. Немој им се клањати

ГЛАВА 5 .
нити им служити, јер сам

и Мојсије сазва сав народ 1ја Господ Бог твој , Бог

Израиљев, и рече им : чуј ревнитељ, који на синови

Израиљу уредбе и законе, ма походим безакоња ота

које ћу данас казати да чу - ца њиховијех до трећега

јете , да их научите и др . и до четвртога кољена ,

жите их и творите . онијех који мрзе на ме,

2

2
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10. А чиним милост на и матер своју , као што ти

тисућама онијех који ме је заповједио Господ Бог

љубе и чувају заповијести твој, да би ти се продуљи

моје. ли дани твоји и да би ти

11. Не узимај узалуд и- добро било на земљи, коју

мена Господа Бога својега , ти даје Господ Бог твој.

јер не ће пред Господом 17. Не убиј.

бити прав ко узме име ње 18. Не чини прељубе.

гово узалуд. 19. Не кради.

12. Држи дан од одмора 20. Не свједочи лажно

и светкуј га, као што ти је на ближњега својега .

заповједио Господ Бог твој. 21. Не пожели жене бли

13. Шест дана ради,ижњега својега, не пожели

свршуј све послове своје куће ближњега својега , ни

14. A седми је дан од њиве његове, ни слуге ње

мор Господу Богу твојему; гова, ни слушкиње његове,

немој радити никакога по- ни вола његова , ни магар

сла ни ти ни син твој ни да његова, нити и шта што

кћи твоја ни слуга твој ни је ближњега твојега .

слушкиња твоја , ни во твој 22. Те ријечи изговори

ни магарац твој, нити које Господ свему збору вашему

живинче твоје, ни дошљак на гори исред огња , обла

који је код тебе , да би се | ка и мрака , гласом вели

одморио слуга твој и слу- | ким, и ништа више, него

шкиња твоја као и ти. их написа на двије плоче

15. И памти да си био камене које ми даде.

роб у земљи Мисирској, и 23. А ви кад чусте глас

Господ Бог твој изведе те исред таме, јер гора огњем

оданде руком крјешком и гораше , приступиcтe к

мишицом подигнутом. За мени, сви главари од пле

то ти је Господ Бог твој за- мeна ваших и старјешине

повједио да светкујеш дан Іваше,

од одмора . 24. и рекосте : гле , по

16. Поштуј оца својега I каза нам Господ Бог наш

2
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славу и величину своју , и 31. А ти стани овдје код

чусмо глас његов исред ог- | мене , и казаћу ти све за

ња ; данас видјесмо гдје повијести и уредбе и зако

Бог говори с човјеком, и не, које ћеш их научити да

човјек оста жив. творе у земљи коју им да

25. Па сада за што да јем у нашљедство.

помремо ? јер ће нас спа 32. Гледајте дакле да

лити онај огањ велики; ако чините како вам је запо

јоште чујемо глас Господа вједио Господ Бог ваш, не

Бога својега , помријећемо. І сврћите ни на десно ни на

26. Јер које је тијело 1 лијево.

чуло глас Бога живога гдје 33. Цијелијем путем, ко

говори исред огња, као ми, jи вам је заповједио Господ

и остало живо ? Бог ваш, идите , да бисте

27. Иди ти , и саслушај живи били и да би вам до

све шта ће казати Господ бро било , и да би вам се

Бог наш , па онда ти кажи продуљили дани у земљи

нама што ти год рече Гос- коју ћете наслиједити.

под Бог наш, а ми ћемо

слушати и творити .
ГЛАВА 6 .

28. и Господ чу глас од А ово су заповијести и

ријечи ваших кад ми гово- | уредбе и закони , које Го

расте , и рече ми Господ : 1 спод Бог ваш заповједи да

чух глас од ријечи тога на- вас учим да их творите у

рода , које рекое теби ; |земљи у коју идете да је

што рекоше, добро рекоше. наслиједите,

29. О , кад би им било 2. Да би се бојао Госпо

срце свагда тако да ме се да Бога својега држећи све

боје и држе све заповијести уредбе његове и заповије

моје свагда , да би добро |cти његове, које ти ја за

било њима и синовима њи- повиједам, ти и син твој и

ховијем до вијека. унук твој свега вијека сво

30. Иди, реци им : вра- ( јега , да би ти се продуљи

тите се у шаторе своје. ли дани твоји.
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3. Чуј дакле , Израиљу, велике и добре, којих ни

и гледај да тако чиниш, да јеси зидао,

би ти добро било и да би 11. Иу куће пуне свако

сте се умножили веома у га добра, којих нијеси пу

земљи у којој тече млијеко нио,и на студенцеископане,

и мед, као што ти је рекао којих нијеси копао, у вино

Господ Бог отаца твојих. граде и у маслинике, којих

4. Чуј , Израиљу : Го- нијеси садио , и станеш је

спод је Бог наш једини Го-|cти и наситиш се,

спод. 12. Чувај се да незабо

5. За то љуби Господа | равиш Господа , који те је

Бога својега, из свега срца извео из земље Мисирске,

својега и из све душе своје из куће ропске.

и из све снаге своје. 13. Господа Бога своје

6. И нека ове ријечи ко- га бој се, и њему служи,

је ти ја заповиједам данас његовијем се именом куни.

буду у срцу твом. 14. Не идите за другим

7. И често их напоми- боговима између богова

њи синовима својим , и го- других народа, који су око

вори о њима кад сједиш у вас.

кући својој и кад идеш пу 15. Јер је Бог ревни

тем, кад лијежеш и кад у- тељ, Господ Бог твој, усред

стајеш. тебе , па да се не би раз

8. И вежи их себи на ру- |гњевио Господ Бог твој на

ку за знак, и нека ти буду те и истријебио те ca

као почеоник међу очима. земље .

9. И напиши их на до 16. Немојте кушати Гос

вратницима од куће сво- пода Бога својега као што

је и на вратима својим. га кушасте у Маси.

10. А кад те уведе Гос 17. Држите добро запо

под Бог твој у земљу за ко- вијести Господа Бога сво

ју се заклео оцима твојим јега и свједочанства њего

Авраму, Исаку и Јакову да ва и уредбе његове, које ти

ће ти је дати, у градове је заповједио,

2
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18. и чини што је пра- і Бога својега, да би нам би

во и добро пред Господом, ло добро свагда и да би

да би ти било добро и да нас сачувао у животу , као

би ушао у добру земљу, за што се види данас.

коју се заклео Господ оци 25. и биће нам правда,

ма твојим, и да би је насли- ако уздржимо и устворимо

једио, све заповијести ове пред

19. Да би отјерао све Господом Богом својим, ка

непријатеље твоје испред ко нам је заповједио.

тебе, као што ти је рекао

Господ. ГЛАВА 7 .

20. Па кад те запита Кад те Господ Бог твој

послије син твој говорећи :
уведе у земљу у коју идеш

каква су то свједочанства |да је наслиједиш, и отјера

и уредбе и закони , што вам
испред тебе народе многе,

је заповједио Господ Бог | Хетеје и Гергесеје и Амо

наш ?

реје и Хананеје и Ферезеje

21. Онда кажи сину сво и Јевеје и Јевусеје , седам

јему : биjacмо робови Фа
народа већих и јачих од

раонови у Мисиру, и изве
тебе,

де нас Господ из Мисира

2. И преда их Господ Бог

руком крепком,

22. И учини Господ зна
твој теби , и ти их разби

јеш, потри их, и не хватај
ке и чудеса велика и зла

у Мисиру на Фараону и на
с њима вјере, нити се сми

дуј на њих ;

свему дому његову пред

3. Нити се пријатељи с
нама ,

23. Анас изведе одан-| њима ; кћери своје не даји

де да нас уведе у земљу за за сина њихова, нити кће

коју се заклео оцима нашим ри њихове узимај за сина

да ће нам је дати.
својега.

24. И заповеди нам Го 4. Јер би отпадила сина

спод да вршимо све ове твојега од мене , и служио

уредбе бојећи се Господа | би боговима другим, те би
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пла

се разгњевио Господ на вас 10. И плаћа онима који

и потрьо вас брзо. мрзе на њ , свакоме, истре

5. Него ово им учините: бљујући га , и не одгађа

олтаре њихове раскопајте, | ономе који мрзи на њ ,

и ликове њихове поломите, ћа свакоме.

лугове њихове исијеците, 11. За то држи запови

и резане богове њихове јести и уредбе и законе,

Огњем спалите.
које ти данас ја заповије

6. Јер си ти народ свет дам, да их твориш.

Господу Богу својему, тебе 12. Иако ове законе у

је изабрао Господ Бог твој заслушате и уздржите и ус

да му будеш народ особит творите , и Господ ће Бог

мимо све народе на земљи. твој држати теби завјет и

7. Не за то што би вас милост, за коју се заклео

било више него других на- |оцима твојим ;

рода прихвати вас Господ 13. и миловаће те и

и изабра вас ; јер вас бија- благословиће те и умножи

ше мање него и којега дру- ће те ; благословиће плод

Гога народа ; утробе твоје и плод земље

8. Него што вас Господ твоје, жито твоје и вино

милује и што држи закле-| твоје и уље твоје, плод го

тву којом се заклео оцима веда твојих и стада оваца

вашим, за то вас је Господ твојих у земљи за коју се

извео руком крјепком и заклео оцима твојим да

избавио вас из куће ропске, ће ти је дати .

из руке Фараона цара Ми 14. Бићеш благословен

сирскога . мимо све народе : не ће

9. И тако знај да је Го- | бити у тебе ни мушкога ни

спод Бог твој Бог, Бог вје- женскога неплодна, ни међу

ран, који држи завјет свој| стоком твојом.

и милост своју до тиеућу 15. и уклониће од тебе

кољена онима који га љу- Господ сваку болест , и од

бе и држе заповијести ње- | љутих зала Мисирских ко

Гја знаш не ће ниједногагове,
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пустити на тебе, него ће их усред тебе, Бог велики и

пустити на оне све који | страшни.

мрзе на те. 22. Господ ће Бог твој

16. И истријеби све на- мало по мало потрти те на

роде које ти Господ Бог роде испред тебе; не ћеш

твој преда, нека их не по- их моћи од један пут ис

жали око твоје, и немој тријебити , да се не би у

служити боговима њихови- множило на тебе звијерје

јем, јер би ти то било зам- пољско.

ка . 23. Али ће их предати

17. Ако би рекао у ср- Господ Бог твој теби, и за

цу свом : већи су ови на- тираће их затирањем вели

роди од мене, како их мо- ким докле се не затру.

гу изагнати ? 24. и предаће цареве

18. Не бојих се ; памти њихове у твоје руке да за

добро шта је учинио Го- треш име њихово под не

спод Бог твој с Фараоном и бом, не ће се ниједан одр

са свијем Мисирцима, жати пред тобом, докле их

19. Велика купања, ко- не потреш.

ја видјеше очи твоје , и 25. Резане богове њи

знаке и чудеса и руку | хове спали огњем, немој

крепку и мишицу подигну- да се полакомиш на сре

ту , којом те изведе Господ бро или злато што је на

Бог твој ; онако ће учини- њима и да га узмеш, да ти

ти Господ Бог твој са сви- не буде замка, јер је гадно

јем народима од којих би пред Господом Богом тво

се уплашио . |јим.

20. и стршљене ће по 26. И немој да унесеш

слати Господ Бог твој на гада у дом свој, да не бу

њих докле не изгину који деш проклет као и он , не

би остали и сакрили се од го се гади на њи грози се

тебе.
од њега , јер је проклето .

21. Не плаши се од

њих, јер је Господ Бог твој
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6. и држи заповијести

ГЛАВА 8 .
Господа Бога својега ходе

Држите и творите све за- ћи путовима његовијем и

повијести које вам ја запо- бојећи се њега .

виједам данас , да бисте 7. Јер Господ Бог твој

живи били и умножили се, увеће те сада у добру

и да бисте ушли у земљу земљу, у земљу у којојима

за коју се Господ заклео доста потока и извора и је

оцима вашим, и да бисте је зера, што извиру по доли

наслиједили. нама и по брдима ;

2. Иопомињи се свега 8. у земљу изобилну

пута којим те је водио Го- пшеницом и језмом и вино

спод Бог твој четрдесет го- вом лозом и смоквама и

дина по пустињи, да би те щипцима, земљу изобилну

намучио и искушао , да се маслином, од које бива у

зна шта ти је у срцу, хо- ље, и медом ;

ћеш ли држати заповијести 9. У земљу, гдје не ћеш

његове или не ћеш. сиротињски јести хљеба ,

3. и мучио те је, и гдје ти не ће ништа недо

глађу те морио ; али те је стајати ; у земљу , гдје је

опет хранио маном, за ко- камење гвожђе и гдје ћеш

ју ти нијеси знао ни оци из брда њезинијех сјећи

твоји, да би ти показао да мјед.

Г;

човјек не живи о самом 10. Јешћеш и бићеш.

хљебу него о свему што из- | сит, па благосиљај Господа

лази из уста Господњих. Бога својега за добру зем

4. Одијело твоје не о- љу коју ти да.

ветша на теби нити нога 11. И чувај се да не за

твоја отече за овијех четр- боравиш Господа Бога сво

десет година; јега, бицивши у немар за

5. За то познај у срцу повијести његове и законе

свом да те Господ Бог твој, његове и уредбе његове,

гаји као што човјек гаји које ти ја заповиједам да

своје дијете. нас.

2
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12. И кад узједеш и на- 1 љаш благо, да би потврдио

ситиш се, и добре куће на- завјет свој, за који се за

чиниш и у њима станеш клео оцима твојим, као што

живјети, се види данас.

13. И кад се говеда тво 19. Ако ли заборавиш

ја и овце твоје наплоде, и Господа Бога својега, и по

кад ти се намножи сребро | феш за другим боговима и

и злато, и што год имаш њима станеш служити и

кад ти се намножи, клањати се, свједочим вам

14. Немој да се понесе данас да ћете за цијело

срце твоје и заборавиш Го- пропасти,

спода Бога својега, који те 20. Пропашћете као на

је извео из земље Мисирске, роди које Господ потире

из куће ропске ; испред вас, јер не послу

15. Који те је водио шасте гласа Господа Бога

преко оне пустиње велике | својега .

и страшне гдје живе змије

ватрене и скорпије , гдје је
ГЛАВА 9 .

суша а нема воде; који ти Чуј , Израиљу! ти данас

је извео воду из тврдога прелазиш преко Јордана

камена ; да уђеш и наслиједиш на

16. Који те је хранио у роде веће и јаче од себе,

пустињи маном , за коју не градове велике и ограђене

знаше оци твоји , да би те до неба ;

намучио и искушао те, а 2. Велик и висок народ,

најпослије да би ти добро |синове Енакове, које знаш

учинио. и за које си слушао : ко ће

17. Нити говори у срцу |одољеги синовима Енако

својем : моја снага и сила вијем ?

моје руке добавила ми је 3. Знај дакле данас да

ово благо . је Господ Бог твој, који иле

18. Него се опомињи пред тобом, огањ који спа

Господа Бога својега ; јер љује ; он ће их истријеби

ти он даје снагу да добав- ти и он ће их оборити
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пред тобом, и изагнаћеш ва шћаше вас Господ да

их и истријебити брзо, као истријеби.

што ти је казао Господ. 9. Кад изидох на гору

4. Кад их Господ Бог да примим плоче камене,

твој отјера испред тебе, не- плоче завјета који с вама

мој да речеш у срцу свом : учини Господ, тада стајах

за правду моју уведе ме на гори четрдесет дана и

Господ у ову земљу да је четрдесет ноћи хљеба не

наслиједим; јер Господ тје- једући ни воде пијући.

ра оне народе испред тебе 10. и даде: ми Господ

за неваљалство њихово. двије плоче камене, испи

5. Не идеш за правду І сане прстом Господњим, на

своју ни за чистоту срца којима биjaxy ријечи све

својега да наслиједиш ту које вам изговори Господ

земљу ; него за неваљалство | на гори исред огња на дан

тијех народа Господ Бог |збора вашега .

твој тјера их испред тебе и 11. Послије четрдесет

да одржи ријеч за коју се дана и четрдесет ноћи да

заклео оцима твојим, Авра-| де ми Господ двије плоче

му, Исаку и Јакову. камене, плоче завјетне.

6. Знај дакле да ти Го 12. И рече ми Господ :

спод Бог твој не даје те до- | устани, сиђи брже одавде ;

бре земље за правду твоју јер се поквари народ твој

да је наслиједиш, јер си који си извео из Мисира,

тврдоврат народ . сиђоше брзо с пута који

7. Памти и не заборави им заповједих , и начини

како си гњевио Господа Бо- | ше себи ливен лик.

га својега у пустини ; од 13. Још ми рече Господ

онога дана кад изидocтe из говорећи : погледах овај

земље Мисирске па докле народ, ето је народ

дођосте на ово мјесто , не- тврдаврата.

покорни бијасте Господу. 14. Пусти ме да их ис

8. И код Хорива раз- тријебим и име њихово

гњевисте Господа,иод гње- | затрем под небом ; а од

п

••
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тебе ћу учинити народ ја 21. и узех гријех ваш

чи и већи него што је овај. који учинисте, теле , и са

15. и ја се вратих и си- жегох га огњем, и разбих

фох с горе , а гора огњем га и сатрх та у прах, и

гораше, и двије плоче за- просух прах његов у по

вјетне биjaxy ми у руку. ток, који тече с оне горе.

16. и погледах , а то 22. Иy Тавери и у Ма

згријешисте Господу Богу | си и у Киврот- Атави гње

својем у саливши себи теле, висте Господа.

и брзо сифосте с пута који 23. И кад вас посла Го

вам бјеше заповједио Го- спод из Кадис-Варније го

спод. ворећи : идите и узмите ту

17. Тада узех оне дви- земљу коју сам вам дао,

је плоче и бацих их из | опет се супротисте ријечи

руку својих, и разбих их Господа Бога својега, и не

пред вама. вјероваcте му и не послу

18. По том падох и ле- шасте гласа његова.

жах пред Господом као 24. Непокорни бијасте

прије, четрдесет дана и че- Господу од кад вас по

трдесет ноћи, хљеба не је- знах.

дући ни воде пијући, ради 25. За то падох и ле

свијех гријеха ваших, који- жах пред Господом четр

ма се огријешисте учинив- | десет дана и четрдесет но

ши што је зло пред Госпо- ћи, јер бјеше рекао Господ

дом и разгњевивши га . да ће вас потрти.

19. Јер се бојах гњева 26. И молих се Господу

и јарости , којом се беше и рекох : Господе , Госпо

Господ ражљутио на вас да де ! немој потрти народа

вас истријеби ; и услиши својега и напљедства сво

ме Господ и тада. јега , које си избавио вели

20. Бјеше се Господ и чанством својим, које си

на Арона разгњевио веома извео из Мисира крепком

да га шћаше убити ; али се | руком.

молих тада и за Арона. 27. Опомени се слуга
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својих Аврама, Исака идох на гору с двјема плоча

Јакова, не гледај на тврђу | ма у руку .

народа овога , на неваљал 4. и написа на тијем

ство његово и на гријехе плочама што беше прво

његове ; написао , десет ријечи, ко

28. Да не реку који жи-| је вам изговори Господ на

ве у земљи одакле си нас гори исред огња на дан

извео : није их могао Го- збора вашега; и даде ми

снод увести у земљу коју их Господ.

им обећа, или мрзио је на 5. И вратив се сиђох с

њих, за то их изведе да их горе, и метнух плоче у ков

побије у пустињи. чег који начиних , и оста

29. Јер су твој народ и ше ондје , као што ми за

твоје нашљедство, које си повједи Господ.

извео силом својом великом 6. А синови Израиљеви

и мишицом својом подиг- пођоше од Вирота -синова

нутом. Јакановијех у Мосеру.Он

дје умрије Арон и ондје би

ГЛАВА . 10 .
погребен ; а Елеазар син

У то вријеме рече ми Го- | његов поста свештеник на

спод : истеши двије плоче његово мјесто .

од камена као што бјеху 7. Оданде отидоше у

прве, и изиди к мени на Гадгад, а од Гадгада у Јо

гору, и начини ковчег од твату, земљу гдје има мно

дрвета . го потока .

2. И написаћу на тијем 8. У то вријеме одвоји

плочама ријечи које су биле Господ племе Левијево да

на првијем плочама што си носе ковчег завјета Господ

разбио, па ћеш их метнути њега, да стоје пред Госпо

у ковчет. дом и служе му и да бла

3. Тако начиних ковчег госиљају у име његово до

од дрвета ситима , и исте- | данашњега дана.

сах двије плоче од камена, 9. За то нема племе Ле

као што бјеху прве, и изи- | вијево дијела ни нашљед
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ства с браћом својом ; Го- | омиљеше Господу , и иза

спод је напіљедство њего- бра сјеме њихово након

во , као што му Господ Бог њих, вас између свијех на

твој каза . рода , као што се види да

10. А ја стајах на гори нас.

као прије , четрдесет дана 16. За то обрежите ср -

и четрдесет ноћи ; и усли- це своје , и немојте више

ши ме Господ и тада, и не бити тврдоврати.

хтје те Господ затрти. 17. Јер је Господ Бог

11. Него ми рече Го- ваш Бог над боговима и

спод : устани и иди пред господар над господарима,

народом овијем да уђу у Бог велики, силни и стра

земљу за коју сам се за- шни , који не гледа ко је

клео оцима њиховијем да ко нити прима поклона ;

ћу им је дати , и да је на 18. Даје правицу сиро

слиједе. ти и удовици, и љуби до

12. Сада дакле, Израи-1 шљака дајући му хљеб и

љу, шта иште од тебе Го- | одијело.

спод Бог твој , осим да се 19. Љубите дакле до

бојиш Господа Бога своје- 1 шљака, јер сте били до

га , да ходиш по свијем пу- шљаци у земљи Мисирској.

товима његовијем и да га 20. Бој се Господа Бога

љубиш и служиш Господу својега, њему служи и ње

Богу својему из свега срца га се држи и његовијем се

својега и из све дупе своје , именом куни.

13. Држећи заповијести 21. Он је хвала твоја и

Господње и уредбе његове, | он је Бог твој, који тебе

које ти ја данас заповије- ради учини велике и стра

дам, да би ти било добро ? | шне ствари , које видјеше

14. Гле, Господа је Бога | очи твоје.

твојега небо, и небо над 22. Седамдесет душа

небесима, земља, и све што беше отаца твојих кад си

је на њој.
ђоше у Мисир ; а сада

15. Али само твоји оци I учини ти Господ Бог твој

2
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те вас има много као зви- јава сина Рувимова , како

језда небеских .
земља отвори уста своја и

прождрије њих и породице

ГЛАВА 11 .
њихове и шаторе њихове

љуби дакле Господа Бога и све благо њихово што

својега, и извршуј једнако имаху, усред Израиља.

што је заповједио да извр 7. Јер ваше очи видје

шујеш, и уредбе његове, и ше сва дјела Господња ве

законе његове и заповије- лика, која учини.

сти његове . 8. За то држите све за

2. И познајте данас, што повијести које вам ја данас

ваши синови не знају нити заповиједам, да бисте се у

видјеше, карање Господа кријепили и наслиједили

Бога својега , величанство земљу, у коју идете да је

његово, крјепку руку њего- | наслиједите ;

ву и мишицу његову по 9. И да би вам се про

дигнуту, дуљили дани у земљи , за

3. И знаке његове и дје- коју се закле Господ оцима

ла његова , што учини усред вашим да ће је дати њима

Мисира на Фараону цару и сјемену њихову, земљу,

Мисирском и на својземљи у којој тече млијеко и мед.

његовој, 10. Јер земља у коју

4. и што учини војсци идеп да је наслиједиш ни

Мисирској, коњма и коли- је као земља Мисирска из

ма њиховијем, како учини, које сте изашли, гдје си

те их вода црвенога мора | сијао своје сјеме и залије

потопи кад вас тјераху, и вао на својима ногама као

затр их Господ до данаш- врт од зеља ;

њега дана , 11. Него је земља у коју

5. И што вама учини у идете да је наслиједите зем

пустињи докле не дођосте ља у којој су брда и долине,

до овога мјеста , и натапа је дажд небески ;

6. И што учини Датану 12. Земља којом се стара

и Авирону синовима Ели- | Господ Бог твој и на коју

25
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Их на

су једнако обраћене очи нека вам буду као почео

Господа Бога твојега од ник међу очима вашима.

почетка године до краја . 19. и учите их синове

13. За то ако добро уза- своје говорећи о њима кад

слушате заповијести , које сједиш у кући својој и кад

вам ја заповиједам данас, идеш путем , и кад није

љубећи Господа Бога сво- | женш и кад устајеш.

јега и служећи му свијем 20. и напиши

срцем својим и свом душом довратницима дома своје

својом, га и на вратима својим,

14. Тада ћу давати 21. Да би се умножили

Дажд земљи вашој на ври- дани ваши и дани синова

јеме, и рани и позни, и са- ваших поземљи, за коју се

бираћеш жито своје и вино |заклео Господ оцима вашим

своје и уље своје ; да ће им је дати, као дани

15. И за стоку ћу твоју і небу над земљом.

дати траву у пољу твојем ; 22. Јер ако добро уздр

и јешћеш и бићеш сит . жите све ове заповијести

16. Чувајте се да се не које вам ја заповиједам да

превари срце ваше да се творите љубећи Господа

одметнете и служите ту- Бога својега , и ходећисви

фим боговима и поклањате јем путовима његовијем и

Им се ; њега се држећи,

17. Да се не би разгње 23. Тада ће отјерати Го

вио Господ на вас и затво-| спод све ове народе испред

рио небо ,да не буде да- вас, и наслиједићете наро

жда, и земља да не да рода де веће и јаче него што

својега, те бисте брзо изги- | сте сами.

нули у доброј земљи коју 24. Свако мјесто на ко

вам Господ даје. је ступи стопало ноге ваше

18. Него сложите ове ваше ће бити ; од пусти

ријечи моје у срце своје и ње до Ливана, и од ријеке,

у душу своју , и вежите их ријеке Ефрата , до мора за

за знак себи на руку, и паднога биће међа ваша.
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каза .

25. Не ће се нико одр- | Бог ваш да је наслиједите,

жати пред вама ; страх и и наслиједићете је и наста

трепет ваш пустиће Господ ваћете у њој.

Бог ваш на сву земљу на 32. Гледајте дакле да

коју ступите , као што вам творите све ове уредбе и

законе које ја данас изно

26. Гле, износим данас | сим пред вас.

пред вас благослов и про

клетство : ГЛАВА 12.

27. Благослов, ако уза- Ово су уредбе и закони

слушате заповијести Госпо- које ћете држати и творити

да Бога својега , које вам у земљи коју ти је Господ

ја данас заповиједам ; Бог отаца твојих дао да је

28. А проклетство, ако наслиједиш, докле сте год

не узаслушате заповијести живи на земљи.

Господа Бога својега него 2. Раскопајте са свијем

сићете с пута, који вам ја сва мјеста у којима су слу

данас заповиједам , те по- жили боговима својим на

ђете за другим боговима, роди које ћете наслиједи

којих не познајете. ти, по брдима и по хумо

29. И кад те уведе Го- вима и под сваким зелени

спод Бог твој у земљу ујем дрветом.

коју идеш да је наслиједиш, 3. Оборите олтаре њи

тада изреци благослов овај хове и разбијте ликове њи

на гори Гаризиму а про- хове , и лугове њихове по

клетство на гори Евалу. палите огњем , и резане бо

30. Оне су с ону страну гове њихове изломите, и

Јордана , идући к западу, у истријебите име њихово из

земљи Хананеја који живе | онога мјеста.

У равни према Галгалу 4. Не чините тако Го

код Мореха. споду Богу својему.

31. Јер ћете пријећи 5. Него га тражите у

преко Јордана да уђете у мјесту које избере Господ

земљу коју вам даје Господ Бог ваш између свијех пле

25 *
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мена ваших себи за стан у њему настани име своје,

да ондје намјести име сво- | доносите све што вам ја за

је, и онамо идите.
повиједам, жртве своје па

6. Онамо носите жртве | њенице и друге жртве своје ,

своје паљенице и друге десетке своје и приносе ру

жртве своје и десетке сво- ку својих и све што буде

је и приносе руку својих и најбоље у ономе што за

завјете своје и драговољне вјетујете Господу.

приносе своје и првине од
12. и веселите се пред

стоке своје крупне и ситне. | Господом Богом својим ви

7. и једите ондје пред и синови ваши и кћери ва

Господом Богом својим , и ше и слуге ваше и слушки

веселите се ви и породице ње ваше, и Левит који је

ваше свачим, за што се у мјесту вашем, јер он не

прихватите руком својом, ма дијела ни нашљедства

чим те благослови Господ с вама.

Бог твој. 13. Чувај се да не при

8. Не чините како ми носиш жртава својих па

сада овдје чинимо , што је њеница на ком год мјесту,

коме драго. које угледаш ;

9. Јер још нијесте до 14. Него на оном мјесту

шли до одмора и нашљед- које избере Господ Бог у

ства, које ти даје Господ једном од твојих племена,

Бог твој. ондје приноси жртве своје

10. Него кад пријеђете паљенице , и ондје чини

преко Јордана , и станете све што ти заповиједам.

живјети у земљи коју вам 15. Али ћеш моћи кла

даје Господ Бог ваш да је ти и јести месо како ти ду

наслиједите , и смири вас ша зажели у сваком мјесту

од свијех непријатеља ва- |својем по благослову Го

ших унаоколо, те станете спода Бога својега , који ти

живјети без страха, да ; чист и нечист може

11. Онда у мјесто које јести као срну и јелена.

избере Господ Бог ваш да 16. Само крви не једи
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те ; пролијте је на земљу намјести име своје, закољи

као воду. од стоке своје крупне или

17. Не ћеш моћи јести ситне, коју ти да Господ,

у мјесту својем десетка од као што сам ти заповједио,

жита својега ни од вина и једи у свом мјесту по

својега ни од уља својега , свој жељи душе своје.

ни првина од стоке своје 92. Како се једе срна и

крупне и ситне, ни онога јелен, онако једи; и чист

што завјетујеш, ни прино- и нечист нека једе.

са драговољнијех, ни при
23. Само пази да не је

носа руку својих. деш крви ; јер је крв душа,

18. Него то једи пред па не једи душе с месом.

Господом Богом својим на 24. Не једи је ; него је

мјесту које избере Господ пролиј на земљу као воду.

Бог твој , ти и син твој и 25. Не једи је, да би

кћи твоја и слуга твој и добро било теби и синовима

слушкиња твоја , и Левит | твојим након тебе, кад чи

који је у мјесту твом; иниш што је угодно Господу.

весели се пред Господом 26. Али ствари своје

Богом својим свачим за свете, које имаш, и што за

што се прихватиш руком.Івјетујеш, узми и дођи на

19. Чувај се да не оста- мјесто које избере Господ.

виш Левита док си год 27. и
принеси жртве

жив на земљи . своје паљенице, месо и крв,

20. Кад рашири Господ на олтару Господа Бога

Бог твој мeђе твоје, као | својега ; крв пак од дру

што ти је казао, ако ре- |гих жртава твојих нека се

чеш : да једем меса , кад пролије на олтар Господа

душа твоја жели да једе Бога твојега , а месо једи.

меса , једи меса по свој же 28. Чувај и слушај све

Би душе своје . ове ријечи које ти ја запо

21. Ако би било далеко виједам, да би добро било

од тебе мјесто које Господ теби и синовима твојим на

Бог твој избере да ондје 1 кон тебе до вијека кад чи
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ниш што је добро и право 2. Па се збуде тај знак

пред Господом Богом тво- или чудо које ти каже

јим . он ти рече : хајде да иде

29. Кад истријеби Го- мо за другим боговима, ко

спод Бог твој испред тебе јих не знаш, и њима да

народе ка којима идеш да служимо,

наслиједишземљу њихову, 3. Немој послушати што

и наслиједивши је кад се ти каже тај пророк или са

настаниш у земљи њиховој, њач, јер вас куша Господ

30. Чувај се да се не Бог ваш да би се знало

ухватиш у замку пошавши љубите ли Господа Бога

за њима по што се потру | својега из свега срца своје

испред, тебе, и да не потра- га и све душе своје.

жиш богова њиховијех, и 4. За Господом Богом

речеш : како су ови народи својим идите, и њега се бој

служили својим боговима, те ; његове заповијести чу

тако ћу и чинити . вајте, и глас ње слу

31. Не чини тако Госпо- шајте , и њему служите и

ду Богу својему ; јер они њега се држите.

чинише својим боговима 5. А онај пророк или са

све што је гадно пред Го- њач да се погуби, јер вас

сподом и на што он мрзи ; ) је наговарао да се одмет

јер су и синове своје и кће- нете Господа Бога својега,

ри своје саживали боговима који вас изведе из земље

својим . Мисирске и искупи вас из

32.Што вам год ја запо- куће ропске, и одвраћао

виједам све држите и тво- | од пута који ти је заповје

рите , нити што додајте к дио Господ Бог твој да

томе ни одузмите од тога. идеш њим ; тако истријеби

зло из себе.

ГЛАВА 13.
6. Ако би те подбадао

Ако устане међу вама про- брат твој, син матере тво

рок или који сне сања , и је, или син твој или кћи

каже ти знак или чудо, твоја , или жена твоја мила,

2
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или пријатељ твој који ти је њихову, говорећи: хајде да

као душа твоја, говорећи ти служимо другим боговима,

тајно : хајде да служимо којих не познајете ,

другим боговима, којих ни 14. Тада истражи и рас

јеси знао нити ни.оци твоји , | питај и извиди добро; па а

7. Између богова дру- ко буде истина и доиста се

гих народа који су око вас, учинила она гадна ствар

близу или далеко од тебе, међу вама,

од једнога краја земље до 15. Побиј мачем све ко

другога, ји живе у граду оном, и

8. Не пристаје њим ни- затри и њега и све што би

ти та послушај; нека га не у њему било , и стоку ма

жали око твоје, и немој му чем побиј.

се смиловати нити га таји , 16. И сав плијен из ње

9. Него га убиј: твоја га скупи насред улице ње

рука нек се прва дигне на гове, спали огњем и онај

њ да га убијеш , па онда гради сав плијен из њега

рука свега народа . Господу Богу својему, да

10. Заспи га камењем да буде гомила до вијека и

погине; јер те шћаше од- да се више не сазида.

вратити од Господа Бога 17. И нека ти од про

твојега , који те је извео из клетих ствари не прионе

земље Мисирске, из куће ништа за руку , еда би се

ропске ; Господ повратио од жести

11. Да сав Израиљчује не гњева својега и учинио

и боји се, и да се више не ти милост и смиловао се

учини тако зло међу вама. на те , и умножио те , као

12. Ако за какав град | што се заклео оцима твојим,

свој, који ти Господ Бог 18. Кад слушаш гласГо

твој даде да у њему жи- спода Бога својега држећи

виш, чујеш гдје говоре : све заповијести његове , које

13. Изидоше људи нева- ти ја данас заповиједам, да

љали између тебе и отпади- би чинио што је право пред

ше све који живе у граду | Господом Богом твојим.

2
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ГЛАВА 14 .
те, истрва се његова не

Ви сте синови Господа Бо-| дохватајте.

га својега; немојте се реза 9. А између онијех што

ти нити се бријати међу | су у води, једите ове : што

очима за мртвацем. год има пера и љуске , је

2. Јер си народ свет Го- | дите ;

споду Богу својему, и тебе 10. А што нема пера и

изабра Господ да си му на-| љусака , не једите ; да вам

род особит између свијех је нечисто.

народа на земљи . 11. Све птице чисте је

3. Не једи ништа гадно. дите ;

4. Ово су животиње које 12. А овијех не једите :

ћете јести : говече , овцу , орла , ни јастријеба , ни

козу , морскога орла,

5. Јелена, срну, бивола, 13. Ни сокола, ни еје ,

Дивокозу, једнорога и козу ни крагуја по врстама њи

камењачу ; ховијем ,

6. и све животиње које 14. Ни гаврана по вр

имају папке расцијепљене стама његовијем,

на двоје , и које преживају 15. Ни ћука, ни сову

између животиња , њих је- | маге , ни лиске , ни конца

дите. по врстама његовијем,

7. Али не једите онијех 16. Ни буљине, ни ра

које само преживају или жња, ни лабуда,

које само имају папке рас 17. Ни гема, ни свраке,

цијепљене на двоје , као : ни гњурца,

камиле, зеца , питомога зе 18. Ни роде, ни чапље

ца, јер преживају а немају по врстама њезинијем , ни

папака раздвојених ; да пупавца, ни љиљка.

вам је нечисто ; 19. и све бубине кри

8. Ни свинчета , јер има лате да су вам нечисте ;

раздвојене папке али не не једите их.

прежива ; да вам је нечи 20. А све птице чисте

сто ; меса од њега не једи- једите.

2

2
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21. Ништа мрцино не| што зажели душа твоја, го

једите; дошњаку који је веда, оваца, вина или дру

код тебе подај нека једе гога јакога пића, и што би

или продај туђину ; јер си | год зажељела душа твоја ,

народ свет Господу Богу па једи ондје пред Госпо

својему. Не куxај јарета дом Богом својим, и весели

умлијеку матере његове. се ти и дом твој.

22. Десетак даји од све 27. Али Левита који би

та рода усјева својега , што био у мјесту твом, немој

дође с њиве твоје, сваке оставити, јер нема дијела

године. ни нашљедства с тобом.

23. и једи пред Госпо 28. Сваке треће године

дом Богом својим на мјесту | одвој сав десетак од дохо

које избере да ондје наста- дака својих оне године, и

ни име своје, десетак од | остави га у свом мјесту.

жита својега, од вина сво 29. Па нека дођу Леви

јега и од уља својега , и ти (јер немају дијела ни

првине од стоке своје кру- нашљедства с тобом) и до

пне и ситне, да се учиш шљаци и сироте и удовице

бојати се Господа Бога сво- | што су у мјесту твојем, и

јега свагда. нека једу и насите се, да

24. Ако би ти био пут | би те благословио Господ

далек, те не би могао од- Бог твој у сваком послу

нијети за то што је далеко руку твојих, који би радио.

од тебе мјесто, које избере

Господ Бог твој да ондје ГЛАВА 15 .

намјести име своје, кад те| Сваке седме године опра

Господ Бог твој благо- | штај.

слови , 2. А опраштање да бива

25. Онда учини у но- | овако : коме је ко дужан

вац, и узев новац у руку што, нека опрости што би

своју отиди у мјесто које могао тражити од ближње

избере Господ Бог твој, та својега ; нека не тражи

26. И за те новце узми од ближњега својега и од
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брата својега, јер је опра- jу и позајми му радо коли

штање Господње оглашено. ко му год треба у потреби

3. Од туђина тражи, а-| његовој.

ли што би имао у брата 9. Чувај се да не буде

својега, оно нека му опро- | какво неваљалство у срцу

сти рука твоја , твом, па да речеш : близу

4. Да не би било сиро- | је седма година, година

маха међу вама, јер ће те опросна ; и да око твоје

обилно благословити Го- не буде зло према брату

спод у земљи коју ти Го- твојему сиромаху, па да му

спод Бог твој даде у на- не дапі, а он за то да ва

шљедство да је твоја , пије ка Господу на те, и

5. Само ако добро уза- буде ти гријех.

слушаш глас Господа Бога 10. Подај му, и нека не

својега гледајући да чиниш | жали срце твоје кад му даш;

све ове заповијести , које јер ће за ту ствар благо

ти ја заповиједам данас. словити тебе Господ Бог

6. Благословиће те Го- твој у сваком послу твом

спод Бог твој, као што ти и у свему за што се при

је казао , те ћеш давати у хватиш руком својом.

зајам многим народима, а 11. Јер не ће бити без

ни од кога не ћеш узимати сиромаха у земљи ; за то

у зајам, и владаћеш мно-| ти заповиједам и кажем :

тим народима, а они тобом отворај руку своју брату

не ће владати . својему, невољнику и сиро

7. Ако буде у тебе који маху својему у земљи својој.

сиромах између браће тво 12. Ако ти се прода брат

је у ком мјесту твом, у твој Јеврејинили Јеврејка,

земљи твојој, коју ти даје нека ти служи шест годи

Господ Бог твој, немој да ти на , а седме године отпусти

се стврдне срце твоје и да га од себе слободна.

стиснеш руку своју брату 13. А кад га отпустиши

својем у сиромаху. од себе слободна, немој га

8. Него отвори руку сво- | отпустити празна.
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14. Даруј га чим изме 20. Пред Господом Бо

ђу стоке своје и с гумна Ігом својим једи их ти и по

својега и из каде своје ; родица твоја сваке године

подај му чим те је благо- | на мјесту које избере Го

словио Господ Бог твој. спод.

15. и опомињи се да си 21. Ако ли на њему бу

био роб у земљи Мисир- І де мана, ако. буде хромо

ској и да те је избавио Го- или слијепо, или која код

спод Бог твој ; за то ти ја зла мана буде на њему,

заповиједам ово данас. не кољи га Господу Богу

16. Ако ли ти рече : не својему.

ћу да идем од тебе, за то 22. У свом мјесту поједи

што те љуби и дом твој, јер га ; и чист и нечист нека

му је добро код тебе, једе као срну и јелена.

17. Тада узми шило и 23. Само крви од њега

пробуши му ухо на врати- не једи ; пролиј је на зе

ма, и биће ти слуга до ви- мљу као воду.

јека ; и слушкињи својој

ГЛАВА 16.
учини тако.

18. Немој да ти буде Држи мјесец Авив, те сла

тешко кад га отпушташ од | ви пасху Господу Богу сво

себе слободна, јер је двоји- јему, јер мјесеца Авива из

ном онолико колико наја- | вео те је Господ Бог твој

мник заслужио у тебе за из Мисира ноћу.

шест година , да би те 2. И закољи пасху Го

благословио Господ Бог споду Богу својему, од кру

твој у свему што радиш. пне и ситне стоке , на мје

19. Све првенце у сто- сту које избере Господ да

ци својој крупној и ситној ондје настани име своје.

што буде мушко, посвети 3. Не једи с њом хљеба

Господу Богу својему ; не киселога ; седам дана једи

ради на првенцу од краве с њом пријесан хљеб,хљеб

своје , и не стризи првенца невољнички, јер си хитећи

од оваца својих. изашао из земље Мисирске,

2

2
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па да се опомињеш дана принеси драговољно како

кад си изашао из Мисира, те буде благословио Го

док си год жив. спод Бог твој.

4. И да се не види у тебе 11. и весели се пред

квасац за седам дана ни- Господом Богом својим ти

гдје међуграницама твојим, и син твој и кћи твоја и

и да не остане преко ноћ слуга твој и слушкиња тво

ништа до јутра од меса које ја , и Левит који буде у

закољеш први дан у вече. мјесту твојем , и дошљак и

5. Не можеш клати па- |сирота и удовица, што буду

схе на сваком мјесту свом код тебе, на мјесту које из

које ти да Господ Бог твој ; | бере Господ Бог твој да

6. Него на мјесту које ондје настани име своје.

избере Господ Бог твој да 12. И опомињи се да си

ондје настани име своје , био роб у Мисиру, те чувај

ондје кољи пасху у вече о и твори уредбе ове.

сунчаном заходу у исто 13. Празник сјеница пра

вријеме кад си пошао из знуј седам дана, кад збе

Мисира. реш с гумна својега и из

7. Апеци је и једи на каде своје .

мјесту које избере Господ 14. И весели се на пра

Бог твој; и сјутрадан врати- зник свој ти и син твој и

вши се иди у своје шаторе. кћи твоја и слуга твој и

8. Шест дана једи при- слушкиња твоја , и Левит и

јесне хљебове, а седми дан | дошљак и сирота и удови

да је празник Господњи, ца, што буду у мјесту твојем.

тада не ради ништа . 15. Седам дана празнуј

9. Седам недјеља наброј; празник Господу Богу сво

кад стане сри радити по |јему на мјесту које избере

љетини, онда почни броји- Господ, кад те благослови

ти седам недјеља. Господ Бог твој у свакој

10. Тада празнуј пра- | љетини твојој и у сваком

зник недјеља Господу Бо- послу руку твојих ; и буди

гу својему; што Можеш | весео .
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16. Три пута у години кога лика ; на то мрзи Го

нека дође свако мушко | спод Бог твој.

пред Господа Бога твојега

на мјесто које избере : на
ГЛАВА 17.

празник пријеснијеx xље- не приноси Господу Богу

бова , на празник недјеља својему ни вола ни јаг

и на празник сјеница ; али њета ни јарета на ком има

нико да не дође празан мана ил год зло ;

пред Господа ; јер је гадно пред Господом

17. Него сваки с даром Богом твојим.

од онога што има , према 2. Ако се нађе код тебе

благослову Господа Бога у којем од мјеста твојих

твојега којим те је даривао. која ти да Господ Бог твој,

18. Судије и управите- човјек или жена да учини

ље постави себи по свијем зло пред Господом Богом

мјестима која ти даде Го- твојим, преступајући завјет

спод Бог твој по племенима његов,

твојим , и нека суде народу 3. и отиде те служи

право . другим боговима и клања

19. Не изврћи правде им се, или сунцу или мје

и не гледај ко је ко ; не сецу или чему год из воj

примај поклона ; јер по- | ске небеске, што нијесам

клон зашљепљује очи му- заповједио,

дрима и изврће ријечи пра 4. и теби се то јави и

веднима . ти чујеш, онда распитај

20. Са свијем иди за добро ; па ако буде истина

правдом, да би био жив и и доиста се учинила она

наслиједио земљу коју ти гадна ствар у Израиљу,

даје Господ Бог твој. 5. Изведи онога човје

21. Не сади луга ни од | ка или ону жену, који учи

какијех дрвета код олтара нише онозло, на врата сво

Господа Бога својега , који ја, човјека онога или жену,

начиниш ; и заспи их камењем да по

22. И не подижи ника- І гину.
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6. На свједочанство два 12. Ако ли би се ко

или три човјека да се по- | упрьо те не би хтио послу

губи онај кога ваља погу- шати свештеника који он

бити ; али на свједочан- дје стоји те служи Господу

ство једнога човјека да се Богу твојему, или судије,

не погуби. таки човјек да се погуби ;

7. Свједоци нека први и извади зло из Израиља,

дигну руке на њ да га уби
13. Да сав народ чује и

ју, а по том савнарод ; та- боји се , и у напредак да

ко извади зло из себе.
не ради упорно.

8. Кад ти буде тешко
14. Кад уђеш у земљу

расудити између крви и кр- | коју ти даје Господ Бог

ви , између распре и распре, твој да је наслиједиш, и

или између ране и ра- | населиш се у њој, ако ре

не, око којих буде пар- чеш : да поставим себи

ница у твојем мјесту, тада

устани и иди у мјесто које народи око мене,

цара, као што имају сви

избере Господ Бог твој ;
15. Само онога постави

9. И отиди к свештени

цима Левитима или к су
себи за цара, којега избере

дији који онда буде, па их
Господ Бог твој ; између

упитај, и они ће ти казати
браће своје постави цара

себи ; а немој поставити
како ваља пресудити.

10. и учини онако ка

над собом човјека туђина

ко ти кажу у мјесту које ) који није брат твој.

избере Господ, и гледај да
16. Али да не држи

учиниш са свијем онако много коња, и да не враћа

како те науче.
народа у Мисир да би имао

11. По закону,
којему много коња, јер вам је Го

те науче, и по пресуди, ко- і спод казао : не враћајте се

ју ти кажу, учини ; не од- више овијем путем.

ступи од онога што ти ка 17. и да нема много

жу ни на десно ни на ли- | жена, да се не би отпади

јево . ло срце његово , ни сребра
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ни Злата да нема врло 3. Али ово да припада

Много . свештеницима од народа,

18. А кад сједе на при- од онијех који принесу жp

јесто царства својега, нека тву, било вола или јагње :

препише себи у књигу овај да се даје свештенику пле

закон од свештеника Ле- ће и обје вилице и желу

Вита ; дац.

19. И нека та држи код 4. Првине од жита сво

себе и нека га чита док је јега , од вина својега и од

жив, да се учи бојати се уља својега , и првине од

Господа Бога својега, др- вуне с оваца својих подај

жати све ријечи овога за- му.

кона и ове уредбе , и тво 5. Јер њега изабра Го

рити их ; спод Бог твој између сви

20. Да се не би поди-| јех племена твојих да сто

тао срце његово изнад бра- jи и служи у име Господње

ће његове и да не би одсту- он и синови његови до ви

пи ло од ове заповијести ни јека.

на деспо ни на лијево, да 6. И кад дође који Ле

би дуго царовао он и си- | вит из којега год мјеста

нови његови у Израиљу. твојега из свега Израи

ља , гдје настава , кад

ГЛАВА 18.
дође по жељи душе своје у

Свештеници Левити и све мјесто које избере Господ,

племе Левијево да немају 7. Нека служи у име

дијела ни напиљедства с Господа Бога својега као и

осталијем синовима Израи- | друга браћа његова Леви

љевијем ; нека једу огње- ти, који ондје стоје пред

не жртве Господње и њего- | Господом.

Во нашљедство . 8. Нека једу једнак дио,

2. Нашљедства дакле да осим онога што би који про

немају међу браћом својом ; дао у породици отаца сво

Господ је нашљедство њи- |јих.

хово, као што им је казао. 9. Кад уђеш у земљу
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п

ник ,

коју ти Господ Бог твој да- Господа Бога својега и да

је , не учи се чинити гадна више не гледам огња тога

дјела онијех народа. великога , да не погинем.

10. Нека се не нађе у 17. За то ми рече Го

тебе који би водио сина спод : добро рекоше што

својега или кћер своју кроз рекоше.

огаю, ни врачар , ни који 18. Пророка ћуим поди

гата по звијездама ни који гнути између браће њихове,

гата по птицама, ни уроч- као што си ти , и метнућу

ријечи своје у уста његова,

11. Ни бајач, ни који се и казиваће им све што му

договара са злим духовима, заповједим.

ни опсјенар, ни који пита 19. Ако год не би по

мртве. слушао ријечи мојих које

12. Јер је гад пред Го- ће говорити у моје име,

сподом ко год тако чини , | од тога ћу ја тражити.

и за таке гадове тјера те 20. Али пророк који би

народе Господ Бог твој ис- |се усудио говорити што у

моје име што му ја не за

13. Држи се са свијем повједим да говори , или

Господа Бога својега. који би говорио у име дру

14. Јер ти народи које гих богова , таки пророк

ћет наслиједити , слушају да се погуби.

татареи врачаре ; а теби то 21. Ако ли речеш у ср

не допушта Господ Бог твој. | цу својем : како ћемо по

15. Пророка исред тебе, знати ријеч које није Го

између браће твоје, као што спод рекао ?

сам ја, подигнуће ти Господ 22. Што би пророк ре

Бог твој ; њега слушајте, као у име Господње, па се

16. По свему како си не збуде и не наврши се,

искао од Господа Бога то је ријеч које није рекао

својега на Хориву на дан Господ ; него је из охоло

сабора својега говорећи : сти рекао онај пророк , не

да више не чујем гласа бој га се.

пред тебе.

2



ПЕТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА . Гл. 19 . 401

потјерао крвника док му

ГЛАВА 19 .
је срце распаљено , и да

Кад Господ Бог твој потре га не би стигао на далеку

народе којих земљу даје путу и убио га, прем да ни

теби Господ Бог твој, и кад је заслужио смрти, јер није

их наслиједиш и настаниш прије мрзио на њ .

се по градовима њиховијем 7. За то ти заповиједам

и по кућама њиховијем, и велим : три града одвој.

2. Одвој три града у 8. А кад рашири Господ

сред земље своје, коју ти Бог твој мeђе твоје , као

даје Господ Бог твој да је што се заклео оцима тво

наслиједиш, јим, и даде ти сву земљу

3. Начини пут, и разди- коју је рекао дати оцима }

јели на троје крајеве зем- твојим,

ље своје , које ти да Го 9. Ако уздржи и уство

спод Бог твој у нашљед-Гриш све ове заповијести ,

ство, па нека бјежи онамо које ти ја данас заповије

сваки крвник. дам, да љубиш Господа Бо

4. А овако нека буде с га својега и ходиш путови

крвником који утечеонамо , ма његовијем свагда , онда

да би остао жив : ко убије додај још три града осим

ближњега својега нехотице, она три,

не мрзивши прије на њ , 10. Да се не прољева

5. Као кад би ко оти- крв права у земљи твојој,

шао с ближњим својим у коју ти Господ Бог твој

шуму да сијече дрва, па би даје у нашљедство , и да

замахнуо сјекиром у руци не буде на теби крв.

својој да посијече дрво, а 11. Али ако ко мрзи на

она би спала с држалице ближњега својега и вреба

и погодила би ближњега га, и скочи на њ , и удари

његова тако да умре , он га тако да умре, а он утече

нека утече у који од тијех у који од тијех градова,

градова да остане жив, 12. Онда старјешине

6. Да не би осветник мјеста његова нека пошљу

26
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и узму та оданде, и преда 19. Учините му онако

ду га у руке осветнику да | како је он мислио учинити

се погуби. брату својему ; и извади

13. Нека га не жали око зло из себе,

твоје, него скини крв пра 20. Да се остали чувши

ву с Израиља , да би ти то боје , и у напредак ви

добро било. ше не чине тако зло усред

14. Не
помичи међe | тебе.

ближњега својега коју по 21. Нека не жали око

ставе стари у нашљедству | твоје : живот за живот ,

твојем које добијеш у зем- око за око, зуб за зуб, ру

љи коју ти Господ Бог твој | ка за руку, нога за ногу.

даје да је наслиједиш.

15. Нека не устаје један
ГЛАВА 20.

свједок на човјека ни за Кад отидеш на војску на

како зло и ни за какав непријатеља својега и ви

гријех измеђусвијех грије- | диш коње и кола и народ

ха који се чине, него на већи од себе , немој се у

ријечима два или три свје- плашити од њих , јер је с

дока да остаје ствар. тобом Господ Бог твој, ко

16. Ако би устао лажан ји те је извео из земље Ми

свједок на кога да свједо- | сирске.

чи на њега да се одмеће 2. и кад пођете да се

Бога, побијете, нека приступи

17. Онда нека стану та свештеник и проговори на

два човјека , који имају ту роду,

распру, пред Господа, пред 3. И нека им рече : слу

свештенике, и пред судије шај Израиљу ! ви полазите

које буду у то вријеме ; данас у бој на непријатеље

18. И нека добро испи- своје , нека не трне срце

тају судије ; ако свједок ваше, не бојте се и не пла

онај буде лажан свједок и шите се, нити се препадај

лажно свједочи на брата те од њих.

својега,
4. Јер Господ Бог ваш

2

2
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2

иде с вама и биће се за град да га бијені , прво га

вас с непријатељима вашим понуди миром.

да вас сачува . 11. Ако ти одговори

5. По том и војводе не- миром и отвори ти врата,

ка проговоре народу, и ре- |сав народ који се нађе у

ку : ко је саградио нову њему нека ти плаћа данак

кућу а није почео сједјети и буде ти покоран.

у њој ? нека иде, нек се 12. Ако ли не учини

врати кући својој, да неби мира с тобом него се стане

погинуо у боју , и други бити с тобом, тада га биј.

почео сједјети у њој. 13. и кад га Господ

6. И ко је посадио ви- Бог твој преда у руке твоје,

ноград а још га није брао ? | побиј све мушкиње у њему

нека иде, нек се врати ку- | мачем.

ћи својој, да не би поги 14. А жене и дјецу и

нуо у боју , и други га стоку и што год буде у

брао. траду, сав плијен у њему,

7. И ко је испросио дје- | отми, и једи плијен од не

војку а још је није одвео ? , пријатеља својих који ти

нека иде, нек се врати ку- да Господ Бог твој.

ћи својој, да не би погинуо 15. Тако чини са свијем

у боју, и други је одвео. градовима , који су далеко

8. Још и ово нека кажу од тебе и нијесу од гра

војводе народу и реку : ко дова овијех народа.

је страшив и трне му срце ? 16. А у градовима ови

нека иде, нек се врати ку-I јех народа, које ти Господ

ћи својој, да не би трнуло Бог твој даје у нашљед

срце браћи његовој као | ство, не остави у животу

њему. ниједне душе живе.

9. и кад војводе изго 17. Него их загри са

воре народу , онда нека свијем, Хетеје и Амореје и

намјесте главаре од чета Хананеје и Ферезеје и Је

пред народ. веје и Јевусеје, као што ти је

10. Кад дођеш под који заповједио Господ Бог твој,

•
•
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18. Да вас не науче чи- і рјешине онога града нека

нити гадна дјела која чи- узму јуницу из говеда , на

нише боговима својим, и да којој се још није радило,

не згријешите Господу Бо- која није вукла у јарму,

гу својему. 4. и нека одведу ста

19. Кад опколиш какав рјешине онога града ту ју

град и будеш дуго под ницу у пусту долину гдје

њим биjући га да би га |се не копа ни сије, и нека

узео, не квари дрвета ње- закољу јуницу ондје у до

говијех сјекиром ; јер мо- лини.

жеш с њих јести, за то их 5. По том нека присту

не сијеци ; јер дрво пољ- пе свештеници , синови Ле

ско је ли човјек да уђе у вијеви ; јер њих изабра

град испред тебе ? Господ Бог твој да му слу

20. Него дрвета која | же и да благосиљају у име

знаш да им се род не једе, Господње, и на њиховијем

њих обаљуј и сијеци и ријечима да остаје свака

гради заклон од града који | распра и свака іштета ;

се биjе с тобом , докле не 6. И све старјешине о

падне. нога града који буде нај

ближе убијенога нека опе

ГЛАВА 21.
ру руке своје над закланом

Кад се нађе убијен човјек јуницом у оној долини,

у земљи коју ти даје Го 7. И тврдећи нека реку:

спод Бог твој да је насли- руке наше нијесу пролиле

једиш, гдје лежи у пољу, а ове крви нити су очи-наше

не зна се ко га је убио, видјеле ;

2. Тада нека изиду ста 8. Милостив буди наро

рјешине твоје и судије тво- ду својему Израиљу , који

је , и нек измјере од убије- | си искупио, Господе , и не

нога до градова који су мећи праве крви на народ

свој Израиља. Тако ће се

3. Па који град буде очистити од оне крви.

најближе убијенога , ста 9. И ти ћеш скинути

око њега .

2
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праву крв са себе кад учи- | јеме да подијели синовима

ниш што је право пред Гос- | својим што има , не може

подом. првенцем учинити сина од

10. Кад отидеш на вој- миле преко сина од неми

ску на непријатеље своје , ле који је првенац.

и преда их Господ Бог твој 17. Него за првенца не

у руке твоје и заробиш их ка призна сина од немиле,

много , и даде му два дијела од

11. И угледаш у робљу свега што има , јер је он

лијепу жену , и омили ти почетак силе његове, њего

да би је хтио узети за жену, во је право првеначко.

12. Одведи је кући сво- 18. Ко би имао сина

јој ; и нека обрије главу |самовољна и непокорна,

своју и среже нокте своје; који неслушаоца својега ни

13. И нека скине са се- матере своје, и којега они и

бе хаљине своје у којима је караше па опет не слуша,

заробљена, и нека сједи у 19. Нека га узму отац

кући твојој, и жали за оцем и мати, и нека га доведу к

својим и за матером својом старјешинама града својега

цио мјесец дана ; по том ле- на врата мјеста својега ,

зи с њом , и буди јој муж и 20. И нека кажу старје

она нек ти буде жена. шинама града својега : о

14. Ако ти послије не вај син наш самовољан је

би била по вољи, пусти је и непокоран, не слуша нас,

нека иде куда јој драго, изјелица је и пијаница.

али никако да је не про 21. Тада сви људи оно

даш за новце ни да њом га мјеста нека га заспу ка

тргујеш, јер си је осрамотно.| мењем да погине ; и тако

15. Ко би имао двије извади зло из себе, да сав

жене, једну милу а другу Израиљ чује и боји се.

немилу, па би родиле си 22. Ко згријеши тако да

нове, и мила и немила , и | заслужи смрт , бу

првенац би био од немиле, де осуђен на смрт и обје

16. Онда кад дође ври- Icиш га на дрво ,

те

2
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23. Нека не преноћи ти- сподом Богом твојим ко

јело његово на дрвету, него год тако чини.

га исти дан погреби, јер је 6. Кад наиђеш путем на

проклет пред Богом ко је гнијездо птичије, на дрве

објешен ; за то не скврни ту или на земљи, са пти

земље коју ти Господ Бог ћима или с јајцима , а мај

твој даје у нашљедство.
ка лежи на птићима или

на јајцима , немој узети

ГЛАВА 22. мајке са птићима ;

Кад видиш вола или овцу 7. Него пусти мајку а

брата својега гдје лута , не- птиће узми, да би ти добро

мој проћи мимо њих , него | било и да би ти се проду

их одведи брату својему. љили дани.

2. Ако ли ти брат твој 8. Кад градиш нову ку

није близу или га незнаю, ћу, начини ограду око стре

одведи их својој кући нека хе своје, да не би навукао

буду код тебе докле их не крви на дом свој, кад би

потражи брат твој , и тада | ко пао с њега.

му их врати. 9. Не сиј у винограду

3. Тако учини и с ма- |својем другога сјемена , да

гарцем његовијем и с ха- не би оскврнио и род од

љином његовом ; и тако сјемена које посијеш и

учини са сваком стварју | poд виноградски .

брата својега изгубљеном, 10. Не ори на волу и на

кад је изгуби а ти је на- магарцу заједно.

ћеш, немој проћи мимо њу. 11. Не облачи хаљине

4. Кад видиш магарца ткане од вуне и од лана

или вола брата својега гдје заједно .

је пао на путу, немој их про 12. Начини себи ресе

ћи, него их подигни с њим. на четири краја од хаљине

5. Жена да не носи му- коју облачиш.

шкога одијела нити човјек 13. Ко се ожени па му

да се облачи у женске ха- | жена омрзне по што легне

љине, јер је гад пред Го- ) с њом,

п
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на њу ,

14. Па да прилику да 20. Али ако буде оно

се говори о њој и проспе истина , да се није нашло

рђав глас о њој говорећи : дјевојаштво у дјевојке,

ожених се овом, али лега 21. Тада нека изведу

вши с њом не нађох у ње дјевојку на врата оца ње

дјевојаштва ; зина , и нека је заспу ка

15. Тада отац дјевојчин мењем људи онога мјеста

и мати нека узму и донесу | да погине, за то што учини

знаке дјевојаштва њезина срамоту у Израиљу кур

пред старјешине града сво- вавши се у дому оца своје

јега на врата, га. Тако извади зло из

16. и нека рече отац себе.

дјевојчин старјешинама :
22. Ако се ко ухвати

ову кћер своју дадох овому гдје лежи са женом уда

човјеку за жену, а он мрзи том, нека се погубе обоје,

човјек који је лежао са же

17. И даде прилику да ном и жена. Тако извади

се говори о њој рекав : не
зло из Израиља .

нађох у твоје кћери дјево

23. Кад дјевојка буде

јаштва ; а ево знака дјево

јаштва кћери моје. И нека непрошена за кога , па је

нађе ко год у мјесту и об
разастру хаљину пред ста

лежи је ,
рјешинама градским.

18. Тадастарјешине гра
24. Изведите их обоје

да онога нека узму мужа на врата онога мјеста, и

њезина и накарају та,
заспите их камењем да по

19. И нека га оглoбe | гину , дјевојку што није

сикала сребра, које викала у мјесту , а човјека

нека даду оцу дјевојчину | што је осрамотно жену

за то што је изнио рђав ближњега својега. Тако из

глас на дјевојку Израиљку, вади зло из себе.

и нека му буде жена ; да 25. Ако ли у пољу на

је не може пустити док је ђе човјек дјевојку истроше

жив. ну, и силом је облежи, та

2

сто

2



408 ІІЕТА КЊИГА МОЈСИЈЕВА , Гл , 22. 23.

да да се погуби само чо- | кољено његово да не улази

вјек који је облема ; у сабор Господњи.

26. А дјевојци не чини 3. Ни Амонац ни Моа

ништа, није учинила гри- вац да не улазе усабор

јеха који заслужује смрт, Господњи , ни десето ко

јер као кад ко скочи на љено њихово да не улази

ближњега својега и убије у сабор Господњи до вијека ,

га , така је и та ствар ;
4. За то што не изидоше

27. Јер нађе је у пољу, пред вас с хљебом и водом

и дјевојка испрошена вика,
па путу , кад сте ишли из

али не би никога да је од
Мисира, и што најмише за

брани.

новце на вас Валама сина

28. Ако ко нађе дјевој- потамији да те прокуне,

Веорова из Феторе у Месо

ку која није испрошена и
5. Прем да не хтје Го

ухвати је и легне с њом и
спод Бог твој послушати

затеку се ;
Валама, него ти Господ

29. Тада човјек онај ко- Бог твој обрати проклет

ји је легао с њом да даде ство у благослов, јер те

оцу дјевојчипу педесет си- милова Господ Бог твој.

кала сребра, и нека му она 6. Не тражи мира њи

буде жена за то што је о- хова ни добра њихова ни

срамоти ; да је не може гда за свога вијека .

пустити док је жив.
7. Немој се гадити на

30. Нико да се не жени Идумејца , јер ти је брат;

акеном оца својега , ни да немој се гадити на Мисир

открије скута оца својега. ца, јер си био дошљак у

земљи његовој.

ГЛАВА 23 .
8. Синови који се роде

У сабор Господњи да не од њих у трећем кољену

улази ни утучен ни ушко-і нека долазе у сaбoр Го

сподњи.

2. У сабор Господњи да 9. Кад отидеш на вој

не улази копиле, ни десето ску на непријатеље своје ,

2

пљен .
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тада се чувај од сваке зле 17. Да не буде курве

ствари . између кћери Израиљевих,

10. Ако се међу вама ко ни арувана између синова

оскврни од чега што му се Израиљевих.

ноћу догоди , нека изиде 18. Не носи у дом Го

иза окола и не улази у дко. |спода Бога својега ни по

11. А пред вече нека каком завјету плаће кур

се опере водом , па кад вине ни цијене од пса , јер

сунце зађе нека уђе у дво. је обоје гад пред Господом

12. и имај мјесто иза Богом твојим.

окола гдје ћеш излазити 19. Не даји на добит

на поље. брату својем у ни новаца ни

13. и имај лопатицу у хране нити и шта што се

оправи својој, па кад изи- даје на добит.

деш на поље закопај њом, 20. Странцу подај на

а кад пођеш натраг зaгрни добит, али брату својему

нечист своју . немој давати на добит, да

14. Јер Господ Бог твој би те благословио Господ

иде усред окола твојега да Бог твој у свему за што се

те избави и да ти преда прихватиш руком својом у

непријатеље твоје ; за то земљи у коју идеш да је

нека је око твој свет, да не наслиједиш.

види у тебе никаке нечи 21. Кад учиниш завјет

стоте, да се не би одвра- Господу Богу својему , не

тио од тебе. оклијевај испунити га, јер

15. Немој издати слуге ће га тражити од тебе Го

господару његову , који у- | спод Бог твој, и биће на

тече к теби од господара теби гријех .

својега ; 22. Ако ли се не завје

16. Него нека остане тујеш, не ће бити на теби

код тебе, усред тебе, у гријеха.

мјесту које избере у којем 23. Што ти Изиде из

граду твом , гдје му буде уста, оно држи и учини ,

драго; немој та цвијелити . І као што завјету јеш Госпо

м
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ду Богу својему драговољ- | који је отпусти не може је

но, што изречеш устима | опет узети за жену , по

својим. Што се с њега она осквp

24. Кад уђеш у вино- нила, јер је гад пред Го

град ближњега својега , мо-| сподом. Тако не дај да се

жеш јести грожђа по вољи гријеши земља коју ти Го

док се наситиш ; али га не спод Бог твој даје уна

мећи у суд свој. шљедство.

25. Кад уђеш у усјев 5. Ко се скоро буде о

ближњега својега , можеш женио, нека не иде на вој

тргати класје руком својом; |ску, и не намећи на юни

али да не зажњеш српом у | какога посла ; нека буде

усјев ближњега својега . слободан у кући својој го

дину дана и нека се раду

ГЛАВА 24 .
је са женом својом коју је

Кад ко узме жену и оже- Ідовео .

ни се њом, па се догоди да 6. Нико да не узима у

му она не буде по вољи, залогу жрвња горњега ни

што он нађе на њојзи што доњега, јер би узео душу У

год ружно, нека јој напи- залогу.

ше књигу распусну и даде
7. Ко се нађе да је украо

јој руке, па нека је от- човјека између браће своје

пусти из своје куће. синова Израиљевих , и тр

2. А она отишавши из говао њим и продао га , не

куће његове, ако отиде и ка погине онај крадљивац;

уда се за другога, тако извади зло из себе.

3. Па ако овај други 8. Чувај се болести ку

муж омрзне на њу и напи- ге, и пази добро и чини све

ше јој књигу распусну и што вас уче свештеници

даде јој у руку, и отпусти Левити , као што сам им

је из своје куће, или ако заповједио, држите и чи

умре овај друти муж који ните.

се ожени ном, 9. Опомињи се шта је

4. Тада" пређашњи муж учинио Господ Бог твој

2
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јем ;

Марији на путу кад изи- |за синове ни синови за оце

досте из Мисира. ве ; сваки за свој гријех не

10. Кад ти је ближњи | ка гине.

твој дужан што му драго, 17. Не изврћи правице

не иди у кућу његову да дошљаку ни сироти, и не

му узмеші залог ; узимај у залогу хаљине у

11. Него стој на пољу, довици .

а човјек који ти је дужан 18. Него се опомињи да

нека ти изнесе на поље за- си био роб у Мисиру, и да

лог свој. те је искупио оданде Го

12. Ако је сиромах, не спод Бог твој ; за то ти за

спавај са залогом његови- повиједам да ово чиниш.

19. Кад жањеш љетину

13. Него му врати залог |своју на њиви својој, ако

његов до захода сунчано- |заборавиш који сноп на

га , да би лежећи на својој живи, не враћај се да га

хаљини благосиљао те, а узмеш ; нека га дошњаку,

то ће ти се примити упра- |сироти и удовици, да би те

вду пред Господом Богом благословио Господ Бог

твојим.
твој у сваком послу руку

14. Немој занијети на- твојих.

јамника, сиромаха и потре 20. Кад тресеш маслине

битога између браће своје , |своје, не загледај грану по

ни дошљака који је код грану по што отресеш ; не

тебе у земљи твојој у мје- ка дошљаку, сироти и удо

сту твојем. вици .

15. Подај му најам ње 21. Кад береш виноград

гов исти дан , и да га не свој, не пабирчи по што о

зађе сунце у тебе, јер је береш ; нека дошљаку, си

сиромах и тијем душудржи, роти и удовици.

да не би завикао на те ка 22. И опомињи се да си

Господу , и било би ти био роб у земљи Мисир

гријех. ској; за то ти ја заповије

16. Нека не гину оцеви I дам да ово чиниш.

2

2
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би хтио узети снахе своје ,

ГЛАВА 25.
онда снаха његова нека

Кад је распра међу људи- дође на врата пред старје

ма, па дођу на суд да им | шине, и рече : не ће дјевер

суде, тада правога нека мој да подигне брату сво

оправдају а кривога нека јему сјемена у Израиљу ,

осуде. не ће да ми учини дужно

2. И ако криви заслу- | cти дјеверске.

жује бој, тада судија нека 8. Тада нека та дозову

заповједи да га повале и старјешине мјеста онога и

бију пред њим , на број разговоре се с њим ; па

према кривици његовој. ако се он упре и рече : не

3. До четрдесет удара- ћу да је узмем ;

ца нека заповједи да му у 9. Онда нека приступи

даре, не више, да се не би к њему снаха његова пред

поништио брат твој у тво- | старјешинама, и нека му

јим очима , кад би му се у- изује обућу с ноге његове

дарило више удараца., и пљуне му улице, и про

4. Немој завезати уста говоривши нека рече: та

волу кад врше. ко ваља да буде човјеку

5. Кад браћа живе заје- који не ће да зида куће

дно па умре један од њих брата својега .

без дјеце, онда жена умр 10. И он нека се зове у

Лога да се не уда из куће Израиљу : дом босога.

за другога ; брат његов не
11. Ако бисесвадили љу

ка отиде к њој и узме је за ди, један с другим , па би

жену и учини јој дужност дошла жена једнога да от

дјеверску. ме мужа својега из руке

6. и први син којега другога који га бије , и

она роди, нека се назове пруживши руку своју у

именом брата његова умр- хватила би га за мошњице,

лога да не погине Име 12. Одсијеци јој руку ;

његово у Израиљу. нека не жали око твоје.

7. Ако ли онај човјек не 13. Немој имати у тор
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би својој двојаку мјеру, ве

лику и малу.
ГЛАВА 26.

14. Немој имати у кући А кад уђеп у земљу коју

својој двојаку ефу, велику ти даје Господ Бог твој у

и малу. натпљедство, и наслиједині

15. Мјера потпуна и је и населиш се у њој,

права нека ти је ; еФа пот 2. Узми првина од сва

нуна и права нека ти је , да кога воћа оне земље, које

би ти се продуљили дани ћеш приносити од земље

твоји у земљи коју ти даје своје коју ти Господ Бог

Господ Бог твој. твој даје , и метнувши у ко

16. Јер је гад пред Го- тарицу иди на мјесто које

еподом Богом твојим ко Господ Бог твој избере да

год чини тако, ко год чини |ондје настани име своје ,

криво . 3. И дошавии к свеште

17. Опомињи се шта ти нику који буде онда реци

је учинио Амалик на путу | му : признајем данас пред

кад иђасте из Мисира, Господом Богом твојим да

18. Како те дочека на сам ушао у земљу за коју

путу и поби на крају све у- |се Господ закле оцима на

морне који ићаху за тобом, шим да ће нам је дати.

кад си био сустао и изне 4. А свештеник нека уз

могао, и не боја се Бога. ме котарицу из твоје руке

19. За то кад те Господ и метне је пред олтарем

Бог твој смири од свијех Господа Бога твојега .

непријатеља твојих унао 5. Тада проговори и ре

коло у земљи коју ти даје ци пред Господом Богом

Господ Бог твој да је на-|својим отац мој бијаше си

слиједиш , тада затри спо- ромах Сирин и сиђе у Ми

мен Амалику под небом ; |сир с мало чељади, и би

не заборави. ондје дошљак, па поста на

род велик и силан и оби

лан на броју .

6. Али Мисирци стадо
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пше зло поступати с нама, довици да једу у мјестима

мучише нас и удараше на твојим и насите се,

нас тешке послове. 13. Онда реци пред Го

7. А ми завалисмо ка | сподом Богом својим : из

Господу Богу отаца својих, несох из дома својега што

и Господ чу глас наш , и је свето, и дадох Левиту и

погледа на муку нашу, на дошљаку, сироти и удови

труд наш и на невољу на- ци са свијем по заповијести

шу. коју си ми заповједио ; не

8. И изведе нас Господ преступих заповијести тво

из Мисира руком крепком | jих нити заборавих ;

и мишицом подигнутом, 14. Не једох од тога у

страхотом великом и зна- жалости својој , нити узех

цима и чудесима . од тога на потребу нечи

9. И доведе нас на ово |сту, нити дадох од тога на

мјесто , и даде нам земљу мртваца ; слушах Господа

у којој тече млијек и мед. Бога својега , учиних све

10. За то сад ево доне- како си ми заповједио.

cox првине од рода ове 15. Погледај из светога

земље коју си ми дао, Го- |стана својега с неба, и бла

споде. и остави их пред гослови народ свој Израй

Господом Богом својим, и ља и земљу коју си нам

поклони се пред Господом | дао као што си се заклео

Богом својим .
оцима нашим , земљу у ко

11. И весели се сваким |јој тече млијеко и мед.

добром које ти да Господ 16. Данасти Господ Бог

Бог твој и дому твојему, ти твој заповиједа да извршу

и Левит и дшљак који је јеш ове уредбе и ове зако

не. Пази дакле и извршу

12. А кад даден све их од свега срца својега и

десетке од доходака својих од све душе своје .

треће године, које је годи 17. Данас си се затекао

на десетка, и дадеш Леви- Господу да ће ти бити Бог

ту, дошљаку , сироти и у-) и да ћеш ићи путовима ње

2

код тебе.
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говијем и држати уредбе је казао Господ Бог отаца

његове и заповијести њего- | твојих.

ве в законе његове , и да 4. Када дакле пријеђеш

ћеш слушати глас његов. преко Јордана, подигни то

18. А Господ се теби камење, за које ти запови

данас затекао да ћеш му |једам данас, на гори Евалу,

бити народ особит , као и намажи га кречем.

што ти је говорио, да би 5. и начини ондје ол

држао све заповијести ње- тар Господу Богу својему,

гове ; олтар од камења, али га

19. И да ће те подигну-І немој гвожђем тесати.

ти над све народе, које је 6. Од цијела камења на

створио, хвалом именом и чини олтар Господу Богу

славом, да будеш народ својему, и на њему прине

свет Господу Богу својему, | си Господу Богу својему

као што ти је говорио. жртве паљенице ;

7. Принеси и захвалне

ГЛАВА 27.
жртве , и једи их ондје, и

и заповједи Мојсије са ста- весели се пред Господом

рјешинама Израиљевијем Богом својим.

народу говорећи : држите 8. и напиши на том ка

све ове заповијести које | мењу све ријечи овога за

вам ја данас заповиједам. кона добро и разговијетно.

2. И кад пријеђеш пре 9. И рече Мојсије и све

ко Јордана у земљу коју штеници Левити свему Из

ти даје Господ Бог твој , раиљу говорећи : пази и

подигни себи камење ве- чуј Израиљу, данас си по

лико и намажи га кречем. стао народ Господа Бога

3. и напиши на њему својега.

све ријечи овога закона, 10. За то слушај глас

кад пријеђеш да уђен у Господа Бога својега , и

земљу коју ти даје Господ твори заповијести његове и

Бог твој, у земљу гдје тече уредбе његове , које ти ја

илијеко и мед, као што ти данас заповиједам.
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11. И заповеди Мојсије А вас народ нека рече : а

у онај дан народу гово- мин.

рећи : 19. Проклет да је који

12. Ови нека стану да би изврнуо правицу допІ

благосиљају народ на гори љаку, сироти или удовици .

Гаризину , кад пријеђете А вас народ нека рече :

преко Јордана : Симеун, амин.

Левије, Јуда, Исахар, Јо 20. Проклет да је који

сиф и Венијамин. би облежао жену оца сво

13. А ови нека стану ( јега, те открио скут оца

да проклињу на гори Ева- својега . А вас народ нека

лу : Рувим, Гад, Асир, За- рече : амин.

вулон, Дан и Нефталим. 21. Проклет да је који

14. И нека проговоре би облежао какво год жи

Левити гласовито и реку винче. А вас народ нека

свјема у Израиљу : рече : амин.

15. Проклет да је човјек 22. Проклет да је који

који би начинио лик резан | би облежао сестру своју,

или ливен, ствар гадну кћер оца својега или кћер

пред Господом, дјело руку матере своје. А вас народ

умјетничких, ако би и на нека рече : амин.

сакривену мјесту метнуо. 23. Проклет да је који

А вас народ одговорајући би облежао тату своју. А

нека рече : амин. вас народ нека рече : амин.

16. Проклет да је који 24. Проклет да је који

би ружио оца својега или би убио ближњега својега

матер своју. А вас народ из потаје. А вас народ не

нека рече : амин. ка рече : амин.

17. Проклет да је који 25. Проклет да је који

би помакао међу ближњега би примио какав поклон

својега. А вас народ нека да убије човјека права . А

рече : амин. народ рече :

18. Проклет да је који | амин.

би завео слијепца с пута. 26. Проклет да је који

вас нека
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амин.

не би остао на ријечима ну на те да их бијеш ; јед

овога закона, и творио их. | ним ће путем доћи на те ,

А вас народ нека рече : а на седам ће путова бје

жати од тебе.

8. Господ ће послати
ГЛАВА 28.

благослов да буде с тобом

Ако добро узаслушаш глас у житницама твојим и у

Господа Бога својега др- | свему за што се прихвати II

жећи и творећи све запо- руком својом, и благосло

вијести његове, које ти ја виће те у земљи коју ти

данас заповиједам, узвиси- даје Господ Бог твој.

ће те Господ Бог твој ви
9. Поставиће те Господ

ше свијех народа на зем
да му будет народ свет,

љи.

као што ти се заклео , ако

2. и доћи ће на те сви

ови благослови, и стећи ће

уздржиш заповијести Го

спода Бога својега и узи

ти се, ако узаслушаш глас

Господа Бога својега .

деп путовима његовијем.

3. Благословен ћеш би
10. И видјеће сви наро

ти у граду, и благословен ди на земљи да се име Го

hещ бити у пољу ,
сподње призива на тебе, и

4. Благословен ће бити бојаће се тебе.

плод утробе твоје, и плод
11. и учиниће Господ

земље твоје и плод стоке да си обилан сваким до

твоје, млад говеда твојих бром, плодом утробе своје

и стада оваца твојих. и плодом стоке своје и пло

5. Благословена ће би- дом земље своје на земљи

ти котарица твоја и наhве за коју се заклео Господ

твоје . оцима твојим да ће ти је

6. Благословен ћеш би- дати .

ти кад долази и благосло 12. Отвориће ти Господ

вен ћеш бити кад полазиш. | добру ризницу своју, небо,

7. Даће ти Господ не- да даде даяжд земљи твојој

пријатеље твоје који уста- І на вријеме, и благословиће

27
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свако дјело руку твојих те твојих и стада оваца тво

ћеш давати у зајам многим |јих.

народима, а сам не ћеш 19. Проклет ћеш бити

узимати у зајам.
кад долазиш, и проклет

13. и учиниће те Го- ћеш бити кад полазиш.

спод Бог твој да си глава 20. ІІослаће Господ на

а не реп, и бићеш само го- тебе клетву, расап и поги

ре а не ћеш бити доље, ако | бао у свему за што се при

узаслушаш заповијести Го- |хватиш руком својом и што

спода Бога својега , које ти узрадиш, докле се не за

данас ја заповиједам, да треш и пропаднеш на пре

их држиш и твориш, чац за зла дјела своја ко

14. и не одступиш ни ( јима си ме одуставио.

од једне ријечи коју вам 21. Учините Господ Бог

данас ја заповиједам, ни твој да се прилијепи за те

на десно ни на лијево , помор, докле те не истри

пристајући за другим бого-| jеби са земље у коју идеш

вима да им служиш. да је наслиједиш.

15. Али ако не узаслу 22. Удариће те Господ

шаш гласа Господа Бога |сухом болешћу и врући

својега да држиш и твориш цом, грозницом и жегом и

све заповијести његове, ко- мачем, и сушом и медљи

је ти ја данас заповиједам, ком, које ће те гонити до

доћи ће на тебе све ове кле не пропаднеш.

клетве и стигнуће те. 23. А небо над главом

16. Проклет ћеш бити у твојом биће од мједи а

граду, и проклет ћеш бити земља под тобом од гвож

у пољу. фа.

17. Проклета ће бити 24. Учиниће Господ да

Котарица твоја и наћве дажд земљи твојој буде

твоје. прах и пепео, који ће па

18. Проклет ће бити дати с неба на те, докле се

плод утробе твоје и плод не истријебиш.

земље твоје , млад говеда 25. Даће те Господ Бог

—
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твој непријатељима твојим | твоје очи, а ти га не ћеш

да те бију ; једним ћеш јести ; магарац твој отеће

путем изаћи на њих, а на се пред тобом , и не ће ти

седам ћеш путова бјежати се вратити ; овце твоје да

од њих, и потуцаћеш се по ће се непријатељу твојему,

свијем царствима на земљи . и не ће бити никога да ти

26. И мртво тијело тво- поможе.

је биће храна свијем пти 32. Синови твоји и кће

цама небеским и звијерју | pи твоје даће се другому

земаљском , нити ће бити народу, а очи ће твоје гле

ко да их поплаши. дати и капаће једнако за

27. Удариће те Господ њима, а не ће бити снаге

приштевима Мисирским и у руци твојој.

шуљевима и шугом и кра 33. Род земље твоје и

стама, да се не ћеш моћи сву муку твоју изјешће на

исциjелити. род, којега не знаю, и чи

28. Удариће те Господ ниће ти криво и газиће те

лудилом и шљепотом и бје- једнако.

снилом. 34. И полудјећеш од о

29. и пипаћеш у по | нога што ћеш гледати сво

дне, као што пипа слије- |јим очима .

пац по мраку, нити ћеш 35. Удариће те Господ

имати напретка на путови- приштем злим у кољенима

ма својим ; и чиниће ти се и на голијенима, да се не

криво и отимаће се од те- ћеш моћи исциjелити, од

бе једнако, и не ће бити | стопала ноге твоје до тје

никога да ти поможе. мена .

30. Оженићеш се , 36. Одвешће Господ те

други ће спавати с твојом бе и цара твојега, којега

женом ; сазидаћеш кућу, а поставиш над собом, у на

не ћеш сједјети у њој; по- | род којега нијеси знао ти

садићеш виноград, а не ни стари твоји , и ондје

ћеш га брати. ћеш служити другим бого

31. Во твој клаће се на вима, дрвету и камену.

2

a

2

27 *
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2

37. и бићеш чудо и ове клетве и гониће те и

прича и подсмијех свијем |стизаће те , докле се не

народима, у које те одведе истријебиш, јер нијеси слу

Господ. шао гласа Господа Бога

38. Много ћеш сјемена својега и држао заповије

изнијети у поље, а мало |cти његове и уредбе њего

ћеш сабрати, јер ће га из- ве, көjе ти је заповједио ,

јести скакавци. 46. и оне ће ити знак

39. Винограде ћеш са- и чудо на теби и на сје

дити и радићеш их, а не мену твојем до вијека.

hе пити вина нити ћеш 47. Јер нијеси служио

их брати, јер ће изјести Господу Богу својему ра

црви . досна и весела срца у сва

40. Имаћеш маслина по ком обиљу.

свијем крајевима својим , 48. и служићеш непри

али се не ћеш уљем нама- |јатељу својему, којега ће

зати, јер ће опасти масли- Господ послати на тебе, у

не твоје. гладииу жеђи, у голоти

41. Родићеш синове и њи и у свакој оскудици ; и

кћери, али не ће бити тво- метнуће ти гвозден јарам

ји ; јер ће отићи уро- на врат, докле те не са

тре.

42. Све воће твоје и род 49. Подигнуће Господ

земље твоје изјешће бубе. на тебе народ из далека,

43. Странац који је код скраја земље, који ће до

тебе попеће се нада те ви- летјети као орао , народ,

соко, а ти ћеш сиһи доље којему језика не ћеш раз

веома ниско. умјети,

44. Он ће ти давати у 50. Народ бездушан ,

зајам, а ти не ћеш њему који не ће марити за старца

давати у зајам ; он ће по- нити ће дјетета калити.

стати глава, а ти ћеш по 51. И изјешће плод сто

стати реп . ке твоје и плод земље тво

45. и доћи ће на те све | jе, докле се не встријебиш ;

ство .
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и не ће ти оставити ништа, | пријатељ твој по свијем

ни жита ни вина ни уља , мјестима твојим.

ни плода говеда твојих ни 56. Жена која је била

стада оваца твојих , докле мека и врло њежна међу

те не затре. вама, која од мекоте и ње

52. и стегнуће те по жности није била навикла

свијем мјестима твојим, до- стајати ногом својом на

кле не попадају зидови земљу, прозлаће се према

твоји високи и тврди , у миломе мужу свом и пре

које се уздаш, по свој зем- ма сину свом и према кће

љи твојој; стегнуће те по ри својој,

свијем мјестима твојим, по
57. и постељици, која

свој земљи твојој, коју ти изиде између ногу њезини

да Господ Бог твој. јех, и дјеци коју роди ; јер

53. Те ћеш у тјескоби и
ће их јести кришом уо

невољи којом ће ти приту- 1скудици свакој од невоље

жити непријатељи твоји
и од тјескобе, којом ће ти

јести плод утробе своје, притужити непријатељтвој

" месо од синова својих и од
по свијем мјестима твојим.

кћери својих , које ти да
58. Ако не уздржи II и

Господ Бог твој.
не уствориш све ријечи

овога закона, које су напи

54. Човјек који је био мек
сане у овој књизи, не бо

и врло њежан међу вама јећи се славнога и страш

прозлиће се према брату
нога имена Господа Бога

својему и према милој же
својега,

ни својој и према осталим

синовима, који му остану, тебе и на сјеме твоје зла

59. Пустиће Господ на

55. Те не ће дати нико- |чудесна, велика и дуга,

ме између њих меса од си- |болести љуте и дуге.

нова својих које ће јести ,
60. И обратиће на тебе

јер не ће имати ништа дру-|све поморе Мисирске , од

го у невољи и тјескоби, ко- | којих си се плашио, и при

јом ће ти притужити не- 1 лијепиће се за тебе.

2
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61. и све болести и сва и плашићеш се ноћу и да

зла, која нијесу записана у њу, и не ћеш бити миран

књизи овога закона пусти- | животом својим.

ће Господ на тебе, докле 67. Јутром ћеш говори

се не истријебиш. ти : камо да је вече ! а ве

62. И остаће вас мало, 1 чером ћеш говорити : камо

апређе вас бијаше много да је јутро ! од страха ко

као звијезда небеских ; јер |јим ће се страшити срце

нијеси слушао гласа Госпо- |твоје, и од онога што ћеш

да Бога својега. гледати очима својима.

63. и као што вам се 68. и вратиће те Го

Господ радовао добро вам спод у Мисир на лађама,

чинећи и множећи вас, та- путем за који ти рекох :

ко ће вам се Господ радо- не ћеш га више видјети.

вати затирући вас и истре- и ондје ћете се продавати

бљујући вас; и нестаће вас непријатељима својим да

са земље у коју идете да | будете робови и робиње, а

је наслиједите. не ће бити купца.

64. и расијаће те Го

спод по свијем народима с
ГЛАВА 29 .

једнога краја земље до Ово су ријечи завјета који

другога , и ондје ћеш слу- заповједи Господ Мојсију

жити другим боговима, ко- да учини са синовима Из

јих нијеси знао ти ни оци раиљевијем у земљи Моав

твоји, дрвету и камену. ској, осим завјета који је

65. Али у онијем наро- учинио с њима на Хориву.

дима не ћеш одахнути, ни 2. Исазва Мојсије све

ти ће се стопало ноге тво- | синове Израиљеве и рече

је одморити ; него ће ти им : видјели сте све што

Господ дати ондје срце учини Господ на ваше очи

плашљиво, очи ишчиљеле у земљи Мисирској Фара

и душу изнемоглу. ону и свијем слугама ње

66. И живот ће твој би- говијем и свој земљи њего

ти као да виси према теби, І вој ,
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3. Кушања велика, која јим, главари од племена

видјеше очи твоје, оне зна- ваших, старјешине ваше и

ке и чудеса велика. управитељи ваши , сви љу

4. Али вам не даде Го- | ди Израљци,

спод срца , да разумијете, 11. Дјеца ваша, жене

ни очију, да видите, ни у- ваше, и дошљак који је у

шију , да чујете до овога вашем околу, и онај који

дана. ти дрва сијече, и онај који

5. и водих вас четрде- | ти воду носи,

сет година по пустињи ; не
12. Да пристанеш на за

оветшаше хаљине ваше на вјег Господа Бога својега и

вама, нити обућа твоја о- на клетву његову, коју чи

ветша на ногама твојима.

6. Хњеба не једосте, ни | Бог твој,

ни с тобом данас Господ

дисте вина и силовита пи

ћа, да бисте познали да

13. Да те данас постави

сам ја Господ Бог ваш.

себи за народ и да ти он

7. И кад дођосте на ово |буде Бог, као што ти је ре

мјесто, изиде
Сион

као и као што се заклео 0

цар
Е.

севонски и Ог цар Васан- цима твојим Авраму, Исаку

ски пред нас у бој ; и по
и Јакову.

14. И не с вама самима

8. и узесмо земљу њи- | чиним овај завјет и ову

хову, и дадосмо је у на- клетву ;

шљедство племену Рувимо 15. Него са сваким који

ву и племену Гадову и по- данас стоји овдје снама

ловини племена Манаси- пред Господом Богом на

јина.
цим, и са сваким који није

9. За то држите ријечи данас овдје с нама.

овога завјета и творите их, 16. Јер ви знате како

да бисте напредовали у све- | смо живјели у земљи Ми

му што радите. сирској, и како смо прошли

10. Ви стојите данас сви кроз народе кроз које смо

пред Господом Богом сво- I прошли.

бисмо их,
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17. И видјели сте гадо- Iјем клетвама завјета напи

ве њихове и идоле њихове | санога у књизи овога за

од дрвета и од камена, од кона .

сребра и од злата, који су 22. Тада ће говорити

код њих.
потоњи нараштај, синови

18. Нека не буде међу | ваши који настануиза вас,

вама човјека ни жене ни и дошљак који дође из да

породице ни племена, ко- леке земље, кад виде зла

јему би се срце одвратило у земљи овој и болести,ко

данас од Господа Бога на- је ће Господ пустити на

шега да иде да служи бо- њу ,

говима онијех народа ; не
23. Земљу ову опаљену

ка не буде међу вама ко

ријена на ком би растао се не сије нити што ниче

сумпором и сољу , гдје

отров или пелен ,
нити на њој расте кака

19. И чувши ријечи ове биљка , као гдје је пропао

ве да се не похвали |Содом и Гомор , Адама и

у срцу свом говорећи : би- Севојим , које затр Господ

ћу миран ако узидем за
у гњеву својем иу јарости

онијем што у срцу свом
својој,

смислим, додајући пијан

ство жеђи.
24. Говориће сви наро

20. Не ће Господ опро- ди: за што учини ово Го

спод од ове земље ? каква

стити такоме, него ће се

жестина великога
онда распалити гњев го је то

гњева ?

сподњи и ревност његова

на такога човјека , и па
25. и одговараће се :

ће на њ сва клетва која је јер одуставише завјет Го

написана у овој књизи, и спода Бога отаца својих ,

истријебиће Господ име који учини с њима кад их

његово под небом. изведе из земље Мисирске.

21. и одлучиће га Го 26. Јер идоше и служи

спод на зло од свијех пле- ше другим боговима и по

мена Израиљевих по сви- | клањаше им се , боговима

2
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које не знаше и који им 3. Тада ће Господ Бог

ништа не дадоше. твој повратити робље тво

27. За то се Господ раз- је и смиловаће се на тебе

гњеви на ту земљу, ипусти и опет ће те сабрати изме

на њу сва проклетства за- ђу свијех народа , по који

писана у овој књизи. ма те буде расијао Господ

28. И истријеби их Го- Бог твој.

спод из земље њихове у 4. Ако би ко твој и на

гњеву и у јарости иу љу- крај свијета загнан био, о

тини великој, и избаци их туда ће те опет сабрати

у другу земљу, као што се Господ Бог твој и отуда те

види данас. узети .

29. Што је тајно оно је 5. Йодвешће те опет

Господа Бога нашега , а Господ Бог твој у земљу

јавно је наше и синова на- коју бијаху наслиједили о

ших до вијека , да бисмо ци твоји , и наслиједићеш

извршивали све ријечи о- је, и учиниће ти добро и

вога закона . умножиће те већма него

оце твоје.

ГЛАВА . 30.
6. и обрезаће Господ

А кад дође на тебе све Бог твој срце твоје и срце

ово , благослов и клетва ко- сјемена твојега , да би љу

ју изнесох преда те, ако био Господа Бога својега из

их се опоменеп у срцу свом свега срца својега и из све

гдје би год био међу наро- душе своје, да будеш жив.

дима, у које те загна Го 7. А све

спод Бог твој, обратаће Господ Бог твој

2. И обратиш се ка Го- на непријатеље твоје и на

споду Богу својему и по- ненавиднике Твоје , који

слушаш глас његов у све- | су те гонили.

му што ти ја заповиједам 8. А ти кад се обратиш

данас, ти и синови твоји, и станеш слушати глас Го

из свега срца својега и из спода Бога својега и тво

све душе своје, рити све заповијести њего

клетве ове
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ве, које ти ја данас запови- | зу ова ријеч , У устима тво

једам, јима и у срцу твојем, да би

9. Даће ти Господ Бог је творио.

твој срећу у сваком дјелу 15. Гле , изнесох данас

руку твојих, у плоду утро- | преда те живот и добро,

бе твоје , у плоду стоке |смрт и зло.

твоје, у плоду земље твоје ; 16. Јер ти заповиједам

јер ће ти се Господ Бог твој данас да љубиш Господа

опет радовати чинећи ти Бога својега ходећи путо

добро, као што се радовао вима његовијем и држећи

оцима твојим, заповијести његове и уред

10. Ако узаслушаш глас бе његове и законе његове,

Господа Бога својега др- да би жив био и умножио

жећи заповијести његове и се , и да би те благословио

уредбе његове, написане у Господ Бог твој у земљи у

књизи овога закона ; кад коју идеш да је наслиједиш.

се обратишка Господу Богу 17. Ако ли се одврати

својему свијем срце својим и срце твоје и не узаслушаш,

свом душом својом. него застраниш да се кла

11. Јер заповијест ова њаш другим боговима и

коју ти ја заповиједам да- | њима служиш,

нас нити је високо ни да 18. Јављам вам данас да

леко од тебе. ћете заиста пропасти , нити

12. Hпје на небу, да ћете продуљити дана сво

речеш: ко ће нам се попе- |јих на земљи, у коју идеш

ти на небо да нам је скине преко Јордана да је насли

и каже нам је, да бисмо је једиш.

творили ? 19. Свједочим вам данас

13. Нити је преко мора , небом и земљом, да сам ста

да речеш : ко ће нам оти- вио пред вас живот и смрт,

ћи преко мора , да нам је благослов и проклетство;за

донесе и каже нам је, да то избери живот, да будеш

бисмо је творили ?
жив ти и сјеме твоје ,

14. Него ти је врло бли 20. Љубећи Господа Бо

2
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га својега , слушајући глас храбри, и не бојте се и не

његов и држећи се њега ; плашите се од њих; јер Го

јер је он живот твој и ду- | спод Бог твој иде с тобом,

љина дана твојих ; да би не ће одступити од тебе,

наставао на земљи, за коју нити ће те оставити.

се заклео Господ оцима тво 7. По том дозва Мојсије

јим Авраму, Исаку и Јакову | Исуса, и рече му пред сви

да ће им је дати. јем Израиљем : буди сло

бодан и храбар ; јер ћеш

ГЛАВА 31.
ти ући с овијем народом у

По том дође Мојсије и каза земљу за коју се заклео Го

ове ријечи свему Израиљу. |спод оцима њиховијем да

2. И рече им : мени има ће им је дати, и ти ћеш им

данас сто и двадесет годи- ( је раздијелити у нашљед

на, не могу више одлазити ство .

ни долазити ; а и Господ 8. Јер Господ који иде

ми је рекао : не ћеш при- | пред тобом биће с тобом,

јећи преко тога Јордана. не ће одступити од тебе,

3. Господ ће Бог твој нити ће те оставити , не бој

ићи пред тобом, и истрије- | се и не плаши се.

биће оне народе испред те 9. и Мојсије написа овај

бе, и ти ћеш их наслиједи- закон, и даде га свештени

ти; Исус ће ићи предтобом, цима, синовима Девијевим,

као што је казао Господ. који ношаху ковчег завјета

4. и учиниће Господ с Господњега, и свијем ста

њима како је учинио са Си- рјешинама Израиљевим.

оном и Огом царевима A 10. И заповједи им Moj

морејским и са земљом њи-| сије говорећи : сваке седме

ховом, те их је истријебио. године, у одређено вријеме

5. За то кад вам их пре- 1 године опросне, на празник

да Господ, учините им са сјеница,

свијем онако како сам вам 11. Кад дође сав Изра

заповједио. иљ и стане пред Господа

6. Будите слободни и Бога својега на мјесту које

2
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вима .

избере, читај овај закон | земље у коју иде, и остави

пред свијем Израиљем да ће ме и поквариће завјет

чују, мој, који учиних с њима.

12.Сабравши народ, љу 17. И онда ће се распа

де и жене и дјецу и до- 1 лити мој гњев на њих, и

шљаке, који буду у мјести- оставићу их , и сакрићу

ма твојим, да чују и уче и лице своје од њих ; они ће

да се боје Господа Бога ва-| се прождријети, и снаћи ће

шега, и држе и творе све их зла многа и невоље ; и

ријечи овога закона ; онда ће рећи : да ме не

13. и синови њихови, снађоше ова зла за то што

који још не знају, нека чују Бог мој није посред мене ?

и уче бојати се Господа 18. А ја ћу онда са сви

Бога вашега, докле сте год јем сакрити лице своје за

живи на земљи у коју идете сва зла која учинише обра

преко Јордана да је насли- тивши се к другим бого

једите.

14. А Господ рече Мој 19. За то сад напишите

сију : ево, приближе се ври- себи ову пјесму, и научи је

јеме да умреш. Дозови И- |синове Израиљеве ; метни

суса и станите обојица у им је у уста да ми та пјес

шатору од састанка, да му | ма буде свједок на синове

дам заповијести. и отиде Израиљеве.

Мојсије и Исус, и стадоше 20. Јер ћу га одвести у

у шатору од састанка . земљу за коју сам се заклео

15. и јави се Господ у оцима његовијем, у којој

шатору у ступу од облака, тече млијеко и мед ; ондје

и стајаше ступ од облака ће јести и наситиће се и

над вратима од шатора . угојиће се , па ће се онда

16. И рече Господ Moj- обратити к другим богови

сију : ево, ти ћешпочинути ма и њима ће служити,

с оцима својим; а народ за мене не ће марити, и

овај уставши чиниће пре- | поквариће завјет мој.

љубу за туђим боговима оне 21. А кад га снађу зла

a
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племена

многа и невоље, онда ће Ето, докле сам још жив с

та пјесма свједочити на вама, до данас, бијасте не

њих ; јер се не ће забора- покорни Господу ; а камо

вити нити ће је нестати из | ли кад ја умрем ?

уста сјемена њихова. Јер 28. Скупите к мени све

знам мисли њихове и што старјешине од

ће још данас чинити, прије својих и управитеље своје,

него их уведем у земљу за да им кажем да чују ове

коју сам се заклео. ријечи , и да им засвједо

22. И написа Мојсије ту чим небом и земљом.

пјесму онај дан, и научи је 29. Јер знам да ћете се

синове Израиљеве. по смрти мојој покварити,

23. и Господ даде за- и заћи с пута који вам

повијести Исусу сину На- заповједих ; и за то ће

вину говорећи : буди сло- вас задесити ово зло нај

бодан и храбар, јер ћенш послије, кад станете чини

ти увести синове Израиље- і ти што је зло пред Госпо

ве у земљу за коју сам им дом гњевећи га дјелом ру

се заклео , и ја ћу бити ску својих.

тобом. 30. И изговори Мојсије

24. И кад написа Мојси- і да чује сав збор Израиљев

је ријечи овога закона у ријечи ове пјесме до краја :

књигу, све до краја ,

25. Заповједи Мојсије
ГЛАВА 32.

Левитима , који ношаху Слушај, небо, говорићу ;

ковчег завјета Господњега , и земља нека чује говор

говорећи : уста мојих.

26. Узмите ову књигу 2. Нека се спусти као

закона, и метните је покрај даж. наука моја , и нека

ковчега завјета Господа падне као роса говор мој,

Бога својега , да буде ондје као ситaн дaжд на младу

свједок на вас. траву и као крупaн дaжд

27. Јер знам непокор- на одраслу траву.

носттвоју и тврди врат твој. 3. Јер ћу јављати име
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нашега .

Господње ; величајте Бога гдје бучи пустош ; води га

унаоколо , учи га и чува га

4. Дјело је те стијене као зјеницу ока својега .

савршено, јер су сви путо 11. Као што орао ИЗ

ви његови правда ; Бог је мамљује орлиће своје , диже

вјеран, без неправде; пра- се над птићима својим, ши

ведан је и истинит. ри крила своја , узима их и

5. Они се покварише носи на крилима својим,

према њему; њихово не 12. Тако га Господ во

ваљалство није неваљал-| ђаше, и с њим не беше ту

ство синова његовијех ; то | Тега бога.

је род зао и покварен. 13. Вођаше га на висине

6. Тако ли враћате Го- |земаљске да једе род пољ

споду , народе луди и без- | ски , и даваше му да сиса

умни ? није ли он отац | мед из стијене и уље из

твој, који те је задобио ? | тврдога камена,

он те је начинио и ство 14. Масло од крава и

рио. млијеко од оваца с прети

7. Опомени се негдаш- | лином од јагањаца и овно

њих дана, погледајте годи- | ва Васанских и japaца, са

не свакога вијека ; питај срцем зрна пшеничних ; и

оца својега и он ће ти ја- | пио си вино, крв од грожђа .

вити, старије своје и каза 15. Али се Израиљ уго

ји, па се стаде ритати ; у

8. Кад вишњи раздаде | тио си, удебљао и засалио ;

нашљедство народима, кад па остави Бога који га је

раздијели синове Адамове, | створио, и презре стијену

постави међе народима по | спасења својега.

броју синова Израиљевих. 16. На ревност раздра

9. Јер је дио Господњи | жиште га туђим боговима,

народ његов, Јаков је уже гадовима разгњевите га .

напіљедства његова . 17. Приносише жртве

10. Наће га у земљи пу- ђаволима , не Богу, богови

стој, на мјесту страшну, 1 ма, којих нијесу знали, но

ће ти .
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вим, који из близа дођоше, звјерске послаћу на њих и

којих се нијесу страшили јед змија земаљских.

оди ваши .
25. Споља ће их уби

18. Стијену која те је јати мач , а по клијетима

родила заборавио си ; за-| страх, и момка и дјевојку,

боравио си Бога створите- | дијете на сиси и сиједа чо

ља својега.
вјека.

19. Кад то видје Господ, 26. Рекао бих : расијаћу

разгњеви се на синове своје их по свијем угловима зе

и на кћери своје . маљским, учинићу да не

20. И рече: сакрићу од стане спомена њихова из

њих лице своје, видјећу ка- 1 међу људи,

кав ће им бити пошљедак, 27. Да ми није до мрж

јер су род покварен, синови ње непријатељеве, да се не

у којима нема вјере. би непријатељи њихови по

21. Они ме раздражише нијели и рекли : рука се

на ревност онијем што није наша узвисила, а није Го

Бог, разгњевише својим та- |спод учинио све ово.

штинама ; и ја ћу њих раз 28. Јер су народ који

дражити на ревност они- пропада са својих намјера,

јем који није народ , наро- и нема у њих разума.

дом лудијем ражљутићу их. 29. Камо да су паметни,

22. Јер се огањ разгорио да разумију ово, и гледају

у гњеву мојем , и горјеће на пошљедак свој!

до најдубљега пакла ; спа 30. Како би један гонио

лиће земљу и род њезин, и тиеућу а двојица тјерала

попалиће темеље брдима. І десет тисућа, да их није

23. Згрнућу на њих зла, |стијена њихова продала и

стријеле своје побацаћу на Господ их предао ?

31. Јер стијена њихова

24. Глад ће их циједити, није као наша стијена ; не

врућице и љути помори пријатељи наши нека буду

прождираће их ; и зубеі судије.

њих .
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тељима.

32. Јер је чокот њихов живљујем , раним и исцје

од чокота Содомскога и из љујем, и нема никога ко би

поља Гоморскога ; грожђе избавио из моје руке.

је њихово грожђе отровно, 40. Јер подижем к небу

пуца су му горка . руку своју и кажем : ја сам

33. Вино је њихово о- і жив до вијека.

тров змајевски, и љути јед 41. Ако наоштрим сјајни

аспидин. мач свој и узмем у руку

34. Није ли то сакривено |суд, учинићу освету на не

код мене, запечаћено ури- пријатељима својим и вра

зницама мојим ? тићу онима који мрзе на ме.

35. Моја је освета и пла 42. Опојићу стријеле сво

та, у своје вријеме попуз- је крвљу, и мач ће се мој

нуће нога њихова , јер је најести меса, крвљу исје

близу дан пропасти њихо- чeнијех изаробљенијех, кад

ве, и иде брзо што ће их почнем освету на неприја

задесити .

36. Судиће Господ на 43. Веселите се народи

роду својему, и жао ће му с народом његовијем , јер

бити слуга његовијex, кад ће покајати крв слуга сво

види да је прошла снага и јих, и осветиће се неприја

да нема ништа ни од ухва- і тељима својим, и очистиће

ћенога ни од остављенога. земљу своју и народ свој.

37. й рећи ће : гдје су 44. И дође Мојсије и из

богови њихови ? стијена у говори све ријечи пјесме

коју се уздаше ? ове народу, он и Исус син

38. Који сало од жртава | Навин.

њиховијех једоне и пише 45. А кад изговори Moj

вино од наљева њиховијех. і сије све ријечи ове свему

Нека устану и помогу вам, Израиљу,

и нека вам буду заклон. 46. Рече им : привајте

39. Видите сада да сам срце своје к свијем ријечи

ја, ја сам , и да нема бога ма које вам ја данас засвје

осим мене. Ја убијам ио- І дочавам, и казујте их си

2
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новима својим да би држа- | њу ући, у земљу коју да

ли све ријечи овога закона |јем синовима Израиљеви

и творили их. јем.

47. Јер није празна ри

јеч да за њу не марите , не
ГЛАВА 33.

го је живот ваш; и том ће. А ово је благослов којим

те ријечју продуљити дане
благослови Мојсије човјек

своје на земљи, у коју иде- Божји синове Израиљеве

те преко Јордана да је на- пред смрт своју .

слиједите. 2. И рече : Господ изи

48. У исти дан рече Го- де са Синаја , и показа им

спод Мојсију говорећи : се са Сира ; засја с горе

49. Изиди на ову гору
Фаранске, и дође с мнош

Аваримску, на гору Навав, твом тисућа светаца , а у

која је у земљи Моавској десници му закон огњени

за њих.

према Јерихону, и види зе

мљу Хананcку коју дајем
3. Доиста љуби народе;

синовима Израиљевијем у
сви су свети његови у руци

твојој ; и они се слегоше в
државу.

ногама твојим да примери

50. и умри на гори на Iјечи твоје .

коју изидеш, и прибери се
4. Мојсије нам даде за

к роду својему, као што је

умрьо Арон брат твој на

кон, нашљедство збору Ja

ковљеву .

гори Ору и прибрао се к
5. Јер бијаше цар у Из

роду својему.
раиљу , кад се сабираху

51. Јер ми згријешисте кнезови народни, племена

међу синовима Израиљеви- Израиљева .

јем на води од свађе у Ка
6. Да живи Рувим и не

дису, у пустињу Сину, што умре, а људи његовијех да

ме не прослависте међу си- |буде мало !

новима Израиљевијем. 7. А за Јуду рече : у

52. Пред собом ћеш ви- | слиши Господе глас Јудин,

дјети земљу, али не ћеш у и доведи га опет к народу

п

28
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:

његову ; руке његове нека плећима његовијем наста

војују за њ, а ти му помажи ваће.

против непријатеља њего 13. И за Јосифа рече :

вијех. благословена је земља ње

8. и за Левија рече : гова од Господа благом с

твој Тумим и твој Ўрим не- неба, росом, и из дубине

ка буде у човјека твојега оздо,

светога, којега си окушао у
14. и благом које до

Маси и с којим си се пре- лази од сунца , и благом

пирао на води Мериви ; које долази од мјесеца,

9. Који рече оцу својему
15. и благом старијех

и матери својој: не гледам
брда и благом вјечних ху

на вас; који не познаје бра- мова,

16. и благом на земљи
ће своје и за синове своје

и обиљем њезинијем, и ми
не зна ; јер држе ријечи

твоје, и завјет твој чувају. лошћу онога који стоји у

купини. Нека то дође на
10. Они уче уредбама

твојим Јакова и закону тво
главу Јосифу и на тјеме

одвојеноме између браће

јему Израиља ; и мећу кад своје.

под ноздрве твоје и жртву

17. Красота је његова

што се сажиже на олтар| као у првенца телета , и

твој.

рогови његови као рогови

11. Благослови , Госпо- у једнорога ; њима ће бо

де, војску његову, и нека ети народе све до краја зе

ти мило буде дјело руку мље ; то је мноштво тисућа

његовијex ; поломи бедре Јефремовијех и тиеуће Ма

онима који устају на њи насијине.

који мрзе на њ , да не у 18. А за Завулона рече:

стану.
весели се Завулоне излас

12. За Венијамина рече : ком својим, и Исахаре ша

мили Господу наставаће торима својим.

без страха с њим ; закла 19. Народе ће сазвати

њаће га сваки дан, имеђу на гору, ондје ће прини
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себи прво,

јети жртве праведне ; јер у теби у помоћ, и у величан

hе обиље морско сисати и ству својем на облацима.

сакривено благо у пијеску. 27. Заклон је Бог вјечни

20. А за Гада рече: бла- и под мишицом вјечном ; он

гословен је који шири Га- ће oдaгнати испред тебе

да ; он настава као лав, и непријатеље твоје, и рећи

кида руку и главу.
ће : затри !

21. Изабра
28. Да би наставао Из

јер ондје доби дио од онога раиљ самбезбрижно, извор

који даде закон ; за то ће Јаковљев, у земљи обилној

ићи с кнезовима народни
житом и вином ; и небо ће

јем , и извршивати правду
његово кропити росом.

Господњу и судове његове
29. Благо теби, Израи

с Израиљем.
љу ! ко је као ти, народ ко

22. А за Дана рече: Дан помоћи твоје, и мач славе

јега је сачувао Господ, Птит

је лавић, који ће искакати твоје ? Непријатељи ће се

из Васана .

твоји понизити, а ти ћеш

23. И за Нефталима ре- пазити висине њихове.

че : Нефталиме, сити ми

лости и пуни благослова ГЛАВА 34 .

Господњега , запад и југ у- | Тада изиде Мојсије из по

ља Моавскога на гору На

24. и за Асира рече: вав, на врх Фазге, која је

Асир ће бити благословен према Јерихону ; и показа

мимо друге синове, биће муГоспод свуземљу од Га

мио браћи својој, замакаће
лада до Дана ;

У уље ногу своју . 2. и сву земљу Нефта

25. Гвожђе и мјед биће лимову, и земљу Јефремову

под обућом твојом ; и докле и Манасијину, и сву земљу

трају дани твоји трајаће Јудину до мора западнога,

снага твоја. 3. и јужну страну, и ра

26. Израиљу ! нико није вницу, долину под Јерихо

као Бог, који иде по небу ном, мјестом гдје има мно

Зми .
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го палмових дрвета, до Си- љу Моавском тридесет да

гора. на ; и прођоше плачни да

4. И рече му Господ : ово ни жалости за Мојсијем.

је земља, за коју сам се за 9. А Исус син Навин бје

клео Авраму, Исаку и Ја- ше пун духа мудрости , јер

кову говорећи: сјемену тво-| Мојсије бјеше метнуо на в

јему даћу је. Показах ти је руке своје. и слушаше га

да је видиш очима својима, |синови Израиљеви и твори

али у'њу не ћеш ући. ше као што заповједи Го

5. и умрије ондje Moj-| спод преко Мојсија .

сије слуга Господњи у зе
10. Али не уста више

мљи Моавској по ријечи пророк у Израиљу као Moj

Господњој.
сије , којега Господ позна

лицем к лицу,

6. И погребе га Господ
11. У свијем знацима и

у долини у земљи Моавској

према Вет- Фегору: и нико Господ да их учини у зе

чудесима, за која га посла

не дозна за гроб његов до|мљи Мисирcкoј на Фараону

данашњега дана .
и на свијем слугама њего

7. Абјеше Мојсију сто вијем и на свој земљи ње

и двадесет година кад у- говој,

мрије, и не бјеху потамюеле 12. И у свијем дјелима

очи његове нити га снага крјепке руке, и у свијем

Издала.
страхотама великим, које

8. И плакаше синови Из- Јучини Мојсије пред свијем

раиљеви за Мојсијем у по- | Израиљем.
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