THEOFANIE
Zjevení Pánì
Ètení tøinácti paremií v pøedveèer svátku
1.

2.

První Kniha Mojíšova (Genesis)
(1. M 1. kap.)

Druhá Kniha Mojíšova (Exodus)
(2. M 14. kap.)

1. Na poèátku stvoøil Bùh nebe a zemi. 2. Zemì byla pustá a prázdná
a nad propastnou tùní byla tma. Ale
nad vodami vznášel se duch Boí.
3. I øekl Bùh: „Buï svìtlo!“ A bylo
svìtlo. 4. Vidìl, e svìtlo je dobré,
a oddìlil svìtlo od tmy. 5. Svìtlo nazval Bùh dnem a tmu nazval nocí.
Byl veèer a bylo jitro, den první.
6. I øekl Bùh: „Buï klenba uprostøed vod a oddìluj vody od vod!“
7. Uèinil klenbu a oddìlil vody pod
klenbou od vod nad klenbou. A stalo
se tak. 8. Klenbu nazval Bùh nebem. Byl veèer a bylo jitro, den druhý. 9. I øekl Bùh: „Nahromaïte se
vody pod nebem na jedno místo
a uka se souš!“ A stalo se tak.
10. Souš nazval Bùh zemí a nahromadìné vody nazval moøi. Vidìl, e
to je dobré. 11. Bùh také øekl: „Zazelenej se zemì zelení: bylinami,
které se rozmnoují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu,
které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 12. Zemì vydala
zeleò: rozmanité druhy bylin, které
se rozmnoují semeny, a rozmanité
druhy stromoví, které nese plody se
semeny. Bùh vidìl, e to je dobré.
13. Byl veèer a bylo jitro, den tøetí.

15. Hospodin øekl Mojíšovi: „Proè
ke mnì úpíš? Pobídni Izraelce, a
táhnou dál. 16. Ty pak pozdvihni
svou hùl, vztáhni ruku nad moøe
a rozpoltíš je, a tak Izraelci pùjdou
prostøedkem moøe po suchu. 17. Já
zatvrdím srdce Egypanù, take pùjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdì. 18. Egypané poznají, e
já jsem Hospodin, a budu oslaven
tím, co uèiním s faraónem, s jeho
vozy a jízdou.“
21. Mojíš vztáhl ruku nad moøe
a Hospodin hnal moøe silným východním vìtrem, který vál po celou
noc, a promìnil moøe v souš. Vody
byly rozpolceny. 22. Izraelci šli prostøedkem moøe po suchu. Vody jim
byly hradbou zprava i zleva.
23. Egypané je pronásledovali a vešli za nimi doprostøed moøe, všichni
faraónovi konì, vozy i jízda.
27. Mojíš vztáhl ruku nad moøe,
a kdy nastávalo jitro, moøe opìt nabylo své moci. Egypané utíkali proti
nìmu a Hospodin je vehnal doprostøed moøe. 28. Vody se vrátily,
pøikryly vozy i jízdu celého faraónova
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vojska, které vešlo za Izraelci do mo4.
øe. Nezùstal z nich ani jediný.
29. Ale Izraelci pøešli prostøedkem Kniha Jozue (Joz 3. kap.)
moøe po suchu a vody jim byly
hradbou zprava i zleva.
7. Hospodin øekl Jozuovi: „Dnešního
dne jsem tì zaèal pøed zraky celého
3.
Izraele vyvyšovat, aby poznali, e
jsem s tebou, jako jsem byl
Druhá Kniha Mojíšova (Exodus)
s Mojíšem. 8. Knìím nesoucím
(2. M 15. kap.—16. kap.)
schránu smlouvy pøikáeš toto: A
vstoupíte na pokraj jordánských vod,
22. Mojíš vedl Izraele od Rákoso- zùstanete v Jordánu stát.“
vého moøe dál. Vyšli na pouš Šúr
a táhli pouští po tøi dny, ani narazi- 15. Kdy ti, kteøí nesli schránu, pøili na vodu. 23. Došli a do Mary, ale šli k Jordánu a nohy knìí nesoucích
nemohli vodu z Mary pít, protoe by- schránu se smoèily na pokraji vod –
la hoøká. Pojmenovali ji proto Mara Jordán je vdycky v èas nì rozvod(to je Hoøká). 24. Tu lid proti nìn daleko z bøehù –, 16. tu vody øíMojíšovi reptal: „Co budeme pít?“ tící se shora zùstaly stát a postavily
25. Mojíš úpìl k Hospodinu a Hos- se jako jednolitá hráz velmi daleko
podin mu ukázal døevo. Kdy je ho- odtud u mìsta Adamu, které leí pøi
dil do vody, voda zesládla. Tam dal Saretánu; a ty, které tekly dolù
Hospodin lidu naøízení a právní k Pustému moøi, k moøi Solnému, se
ustanovení a podrobil jej tam zkouš- vytratily. Tak pøešel lid naproti Jerice. 26. Øekl: „Jestlie opravdu bu- chu. 17. Knìí nesoucí schránu Hosdeš poslouchat Hospodina, svého podinovy smlouvy stáli nepohnutì
Boha, dìlat, co je v jeho oèích správ- na suché zemi uprostøed Jordánu
né, naslouchat jeho pøikázáním a celý Izrael pøecházel po suchu,
a dbát na všechna jeho naøízení, ne- dokud celý ten pronárod do jednoho
postihnu tì ádnou nemocí, kterou nepøešel Jordán.
jsem postihl Egypt. Nebo já jsem
Hospodin, já tì uzdravuji.“ 27. Pak
5.
pøišli do Élimu. Tam bylo dvanáct
vodních pramenù a sedmdesát pa- Ètvrtá Kniha Královská (4/2 Kr 2. kap.)
lem. Tam pøi vodách se utáboøili.
1. Pak vytáhli z Élimu. Celá pospo- 6. Øekl Eliáš Eliseovi: „Zùstaò zde,
litost Izraelcù pøišla na pouš Sín, protoe Hospodin mì posílá k Jordákterá je mezi Élimem a Sínajem, nu.“ Odvìtil: „Jakoe iv je Hospodin
patnáctý den druhého mìsíce poté, a jakoe iv jsi ty, neopustím tì.“ I šli
co vyšli z egyptské zemì.
oba spolu. 7. Padesát muù z prorockých ákù šlo za nimi a postavilo se
Tropar
naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli
u Jordánu. 8. Eliáš vzal svùj pláš,
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svinul jej, udeøil do vody a ta se rozestoupila, take oba pøešli po suchu.
9. A stalo se, jak pøešli, e Eliáš øekl
Eliseovi: „Poádej, co mám pro tebe
udìlat, døíve ne budu od tebe vzat.“
Elisej øekl: „A je na mnì dvojnásobný díl tvého ducha!“ 10. Eliáš mu
øekl: „Tìkou vìc si ádáš. Jestlie
mì uvidíš, a budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestlie ne, nestane se.“
11. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle,
ohnivý vùz s ohnivými koni je od sebe odlouèil a Eliáš vystupoval ve
vichru do nebe. 12. Elisej to vidìl
a vykøikl: „Mùj otèe! Mùj otèe! Vozataji Izraele!“ A pak u ho nevidìl.
I uchopil své roucho a roztrhl je na
dva kusy. 13. Pak zdvihl Eliášùv
pláš, který z nìho spadl, vrátil se
a postavil se na bøehu Jordánu.
14. Vzal Eliášùv pláš, který z nìho
spadl, udeøil jím do vody a zvolal:
„Kde je Hospodin, Bùh Eliášùv, i on
sám?“ Kdy udeøil do vody,
rozestoupila se a Elisej pøešel.
6.
Ètvrtá Kniha Královská (4/2 Kr 5. kap.)
9. Naamán pøijel se svými koni a s
vozem a zastavil u vchodu do Elíšova
domu. 10. Elisej mu po poslovi
vzkázal: „Jdi, omyj se sedmkrát
v Jordánu a tvé tìlo bude opìt zdravé. Budeš èist.“ 11. Ale Naamán se
rozlítil a odešel. Øekl: „Hle, øíkal
jsem si: »Zajisté ke mnì vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou
smìrem k posvátnému místu, a tak
mì
zbaví
malomocenství.«
12. Copak nejsou damašské øeky
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Abána a Parpar lepší ne všechny vody izraelské? Copak jsem se nemohl
omýt v nich, abych byl èist?“ Obrátil
se a rozhoøèenì odcházel. 13. Ale jeho sluebníci pøistoupili a domlouvali mu: „Otèe, ten prorok ti øekl dùleitou vìc. Proè bys to neudìlal?
Pøece ti øekl: »Omyj se, a budeš
èist.«“ 14. On tedy sestoupil a ponoøil se sedmkrát do Jordánu podle
slova mue Boího. A jeho tìlo bylo
opìt jako tìlo malého chlapce. Byl
èist.
Tropar

7.
Proroctví Izaiáše proroka (Is 1. kap.)
16. „Omyjte se, oèiste se, odkliïte
mi své zlé skutky z oèí, pøestaòte páchat zlo. 17. Uète se èinit dobro. Hledejte právo, zakroète proti násilníku,
dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pøe vdovy. 18. Pojïte, projednejme to spolu, praví Hospodin.
I kdyby vaše høíchy byly jako šarlat,
zbìlejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
19. Budete-li povolní a poslechnete,
budete poívat dobrých darù zemì.
20. Kdy však odmítnete a budete se
zpìèovat, bude vás poírat meè.“ Tak
promluvila Hospodinova ústa.
8.
První Kniha Mojíšova (Genesis)
(1. M 32,1—10 / 32,2—11)
2. Jákob šel svou cestou. Tu se s ním
srazili andìlé Boí. 3. Jakmile je Já-
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kob spatøil, zvolal: „To je vojsko
Boí“, a to místo pojmenoval Machanajim (to je Tábor). 4. Pak Jákob
vyslal napøed posly ke svému bratru
Ezauovi do zemì Seíru, na pole
Edómské, 5. a pøikázal jim: „Vyøiïte mému pánu Ezauovi toto: Tvùj otrok Jákob vzkazuje: A dosud jsem
prodléval jako host u Lábana.
6. Mám voly a osly, ovce, sluebníky
a sluky. Posílám o tom zprávu tobì,
svému pánu, abych získal tvoji pøízeò.“ 7. Poslové se vrátili k Jákobovi
a øekli: „Pøišli jsme k tvému bratru
Ezauovi, ale on ti u jde vstøíc a je
s ním ètyøi sta muù.“ 8. Tu padla
na Jákoba veliká bázeò a tíseò. Rozdìlil proto lid, který byl s ním, i brav
a skot a velbloudy do dvou táborù,
9. nebo si øekl: „Pøijde-li Ezau
k prvnímu táboru a pobije jej, mùe
ještì zbylý tábor vyváznout.“
10. Dále Jákob øekl: „Boe mého otce Abrahama a Boe mého otce Izáka, Hospodine, tys mi pravil: »Navra se do své zemì a do svého rodištì a já se postarám, aby se ti dobøe
vedlo.« 11. Nejsem hoden veškerého
tvého milosrdenství a vší tvé
vìrnosti, které jsi svému sluebníku
prokázal. Tento Jordán jsem
pøekroèil s holí, a teï mám dva
tábory.
9.
Druhá Kniha Mojíšova (Exodus)
(2. M 2. kap.)
5. Sestoupila faraónova dcera, aby
se omývala v Nilu, a její dívky se
procházely podél Nilu. Vtom uvidìla
v rákosí ošatku a poslala svou otro-

kyni, aby ji pøinesla. 6. Otevøela ji
a spatøila dítì, plaèícího chlapce. Bylo jí ho líto a øekla: „Je z hebrejských
dìtí.“ 7. Jeho sestra se faraónovy
dcery otázala: „Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských en, aby ti dítì odkojila?“ 8. Faraónova dcera jí øekla:
„Jdi!“ Dìvèe tedy šlo a zavolalo matku dítìte. 9. Faraónova dcera jí poruèila: „Odnes to dítì, odkoj mi je a já
ti zaplatím.“ ena vzala dítì a odkojila je. 10. Kdy dítì odrostlo, pøivedla
je k faraónovì dceøi a ona je pøijala
za syna. Pojmenovala ho Mojíš (to je
Vytahující). Øekla: „Vdy jsem ho
vytáhla z vody.“
10.
Kniha Soudcù (Sd 6. kap.)
36. Gedeón prosil Boha: „Chceš mou
rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil? 37. Hle, rozprostírám na
humnì ovèí rouno. Bude-li rosa jenom na rounì a všude po zemi bude
sucho, poznám, e mou rukou vysvobodíš Izraele, jak jsi øekl.“ 38. Tak se
také stalo. Nazítøí za èasného jitra
rouno vydímal a vytlaèil z nìho plný
ko»ík rosy. 39. Gedeón dále prosil
Boha: „Nech proti mnì nevzplane
tvùj hnìv, kdy promluvím ještì jednou. Rád bych to s rounem zkusil ještì jednou. Ké je jenom rouno suché
a všude po zemi rosa!“ 40. A Bùh to
tak té noci uèinil. Jenom rouno bylo
suché, zatímco všude po zemi byla
rosa.
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11.

12.

Tøetí Kniha Královská (3/1 Kr 18. kap.)

Ètvrtá Kniha Královská (4/2 Kr 2. kap.)

30. Øekl Eliáš všemu lidu: „Pøistupte ke mnì!“ Všechen lid k nìmu pøistoupil a on opravil poboøený Hospodinùv oltáø. 31. Vzal dvanáct kamenù podle poètu kmenù synù Jákoba,
k nìmu se stalo slovo Hospodinovo,
e se bude jmenovat Izrael.
32. Z kamenù vybudoval oltáø ve
jménu Hospodinovì a kolem oltáøe
vymezil pøíkopem prostor pro vysetí
dvou mìr zrní. 33. Pak narovnal
døíví, rozsekal býka na kusy a poloil na døíví. 34. Nato øekl: „Naplòte ètyøi dbány vodou a vylijte ji na
zápalnou obì a na døíví!“ Potom øekl: „Udìlejte to ještì jednou.“ Oni to
udìlali. Znovu øekl: „Udìlejte to potøetí!“ Udìlali to tedy potøetí.
35. Voda tekla okolo oltáøe a naplnila i pøíkop. 36. Nastal èas, kdy se
pøináší obìtní dar. Prorok Eliáš pøistoupil a øekl: „Hospodine, Boe
Abrahamùv, Izákùv a Izraelùv, a se
dnes pozná, e ty jsi Bùh v Izraeli
a já tvùj sluebník a e jsem uèinil
všechny tyto vìci podle tvého slova.
37. Odpovìz mi, Hospodine! Odpovìz mi, a pozná tento lid, e ty, Hospodine, jsi Bùh. Ty sám obra jejich
srdce zpìt k sobì.“ 38. I spadl Hospodinùv oheò a pozøel zápalnou obì
i døíví, kameny i prs, a vodu
z pøíkopu vypil. 39. Kdy to všechen
lid spatøil, padli na tváø a volali:
„Jen Hospodin je Bùh! Jen
Hospodin je Bùh!“

19. Muové mìsta øekli Eliseovi:
„Hle, v mìstì se dobøe sídlí, jak náš
pán vidí, ale voda je zlá, take zemì
trpí neplodností.“ 20. I øekl: „Podejte
mi novou mísu a dejte do ní sùl.“ Podali mu ji tedy. 21. Pak vyšel k místu, kde voda vyvìrala, hodil tam sùl
a øekl: „Toto praví Hospodin: »Uzdravuji tuto vodu, u nikdy odtud nevzejde smrt èi neplodnost«.“ 22. A voda
je zdravá a dodnes podle Eliseova
slova, které promluvil.
13.
Proroctví Izaiáše proroka (Is 49. kap.)
8. Toto praví Hospodin: „Vyslyším te
v èase milosti, pomohu ti v den spásy.
Budu tì opatrovat, dám tì za smlouvu lidu, abys pozvedl zemi a zpustošená dìdictví vrátil, 9. abys øekl vìzòùm: »Vyjdìte«, tìm, kdo jsou v temnotách: »Ukate se!« Pøi cestách se
budou pást a na všech holých návrších naleznou pastvu. 10. Nebudou
hladovìt ani íznit, nebude je ubíjet
sálající horko a sluneèní ár, nebo je
povede ten, jen se nad nimi slitovává, a dovede je ke zøídlùm vod.
11. Na všech svých horách uèiním
cestu, mé silnice budou vyvýšeny.
12. Hle, jedni pøijdou zdaleka, jiní
od severu a jiní od moøe a jiní ze zemì Síòanù.“ 13. Plesejte, nebesa,
a jásej, zemì, a zvuènì plesají hory,
vdy Hospodin potìšil svùj lid, slitoval se nad svými ujaømenými!
14. Sión øíkával: „Hospodin mì
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opustil, Panovník na mì zapome- I kdyby nìkteré zapomnìly, já na
nul.“ 15. Copak mùe zapomenout tebe nezapomenu.
ena na své pacholátko, neslitovat
se nad synem vlastního ivota? Malá ektenie

Ètení pøi svìcení vody
Proroctví Izaiáše proroka (Is 35. kap.)
1. Pouš i suchopár se rozveselí,
rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. 2. Bujnì rozkvete, radostnì
bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu
a Šáronu. Ty uzøí slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. 3. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti
kolenùm klesajícím. 4. Øeknìte nerozhodným srdcím: „Buïte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bùh pøichází
s pomstou, Bùh, který odplácí, vás
pøijde spasit.“ 5. Tehdy se rozevøou
oèi slepých a otevøou se uši hluchých. 6. Tehdy kulhavý poskoèí jako jelen a jazyk nìmého bude plesat.
Na poušti vytrysknou vody, potoky
na pustinì. 7. Ze sálající stepi se
stane jezero a z íznivé zemì vodní
zøídla. Na nivách šakalù bude odpoèívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. 8. Bude tam silnice
a cesta a ta se bude nazývat cestou
svatou. Nebude se po ní ubírat neèistý, bude jen pro lid Boí. Kdo pùjde po této cestì, nezbloudí, i kdyby
to byli pošetilci. 9. Nebude tam lev,
dravá zvìø na ni nevstoupí, vùbec se
tam nevyskytne, nýbr pùjdou tudy
vykoupení. 10. Ti, za nì Hospodin
zaplatil, se vrátí. Pøijdou na Sión
s plesáním a vìèná radost bude na
jejich hlavách. Dojdou veselí

a radosti, na útìk se dají starosti
a náøek.
Proroctví Izaiáše proroka (Is 55. kap.)
1. „Ej! Všichni, kdo ízníte, pojïte
k vodám, i ten, kdo peníze nemá.
Pojïte, kupujte a jezte, pojïte a kupujte bez penìz a bez placení víno
a mléko! 2. Proè utrácíte peníze, ale
ne za chléb? A svùj výdìlek za to, co
nenasytí? Poslechnìte mì a jezte, co
je dobré, a se vaše duše kochá lahodnostmi! 3. Nakloòte ucho a pojïte ke
mnì, slyšte a budete ivi! Uzavøu
s vámi smlouvu vìènou, obnovím milosrdenství vìrnì Davidovi prokázaná.“ 4. „Hle, dal jsem ho za svìdka
národùm, národùm za vévodu a zákonodárce. 5. Hle, povoláš pronárod,
který neznáš, pronárod, který tì nezná, pøibìhne k tobì kvùli Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým Izraele,
který tì oslavil.“ 6. Dotazujte se
Hospodina, dokud je mono ho najít,
volejte ho, dokud je blízko. 7. Svévolník a opustí svou cestu, mu propadlý nièemnostem svoje úmysly; nech
se vrátí k Hospodinu, slituje se nad
ním, k Bohu našemu, vdy odpouštím mnoho. 8. „Mé úmysly nejsou
úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty
moje, je výrok Hospodinùv. 9. Jako
jsou nebesa vyšší ne zemì, tak pøevyšují cesty mé cesty vaše a úmysly
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mé úmysly vaše. 10. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbr zavlauje zemi a èiní ji plodnou a úrodnou, take
vydává símì tomu, kdo rozsívá,
a chléb tomu, kdo jí. 11. Tak tomu
bude s mým slovem, které vychází
z mých úst: Nevrátí se ke mnì
s prázdnou, nýbr vykoná, co chci,
vykoná zdárnì, k èemu jsem je poslal.“ 12. „S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky
budou pøed vámi zvuènì plesat
a všechny stromy v poli budou
tleskat. 13. Místo trní vyroste
cypøiš, místo plevele vzejde myrta.
To bude k oslavì Hospodinova
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jména, za trvalé znamení, které
nebude vymýceno.“
Proroctví Izaiáše proroka (Is 12. kap.)
3. S veselím budete èerpat vodu
z pramenù spásy. 4. A øeknete v ten
den: Oslavujte Hospodina, vzývejte
jméno jeho, známé èiòte mezi lidmi
skutky jeho, pøipomínejte, e vyvýšené jest jméno jeho. 5. almy zpívejte
Hospodinu, nebo veliké vìci uèinil;
a to známé buï po vší zemi. 6. Jásej
a plesej, ty, která bydlíš na Siónu,
nebo Veliký je ve tvém støedu –
Svatý Izraele.
(Biblické citace dle ekumenického pøekladu
s nepatrnými úpravami)

