2. Syn Saraiášův z rodiny Judovy, praotec
řemeslníků, bydlících v údolí [1Pa 4,14].
3. Rodina, jež se vrátila se Zorobábelem ze
zajetí, neskrývá-li se za jmény těchto rodin
něco jiného, jak tvrdí někteří novější badatelé
[Ezd 2,6; 8,9; Neh 7,11].
4. Nějaká čeleď Joábova bydlela v *Atarotu
poblíž Betléma [1Pa 2,54].
Joadan [? = Hospodinova rozkoš], manželka Joase, krále judského, matka Amaziášova [2Kr 14,2; 2Pa 25,1].
Joach [= Hospodin je Bratr]. — 1. Syn
Azafův, kancléř krále Ezechiáše [2Kr 18,18.
26.37; Iz 36,3.11.22].
2. Levitská rodina, jejímž praotcem byl Zimmi z
rodu Gersonova. Pomáhal při náboženské
reformě Ezechiášově [1Pa 6,21].
3. Třetí syn Obededomův [1Pa 26,4]. Byl z Chorejských vrátným při chrámu, podle tradice
ustanoven už v době Davidově.
4. Syn Joachazův, kancléř krále Joziáše [2Pa
34,8].
Joachaz [= Hospodin popadl, zmocnil
se]. - 1. Jedenáctý král izraelský [asi 815-799],
syn a nástupce Jéhu v Samaří. Jeho neslavné
panování popsáno je v 2Kr 13,1,-9. Za něho
poklesla moc říše Izraelské pod nájezdy panovníků syrských z Damašku [Hazael a Benadad]. Teprve ke konci jeho vlády nastal
částečný obrat, ježto pozornost Sýrie byla
obrácena ke vzrůstající moci říše Assyrské
[2Kr 13,22-25]. Jeho nástupcem po 171eté
vládě se stal jeho syn Joas.
2. Joachaz Sallum, král judský [608], mladší
syn Joziášův, provolaný lidem za krále po
smrti otcově v nešťastné bitvě u Mageddo na
místo jeho staršího bratra Eliakima [2Kr
23,30-34; 2Pa 36,1-4]. Po třech měsících však
byl sesazen egyptským faraónem Nechonem
a odveden jako zajatec do Egypta, kde zemřel
[1Pa 3,15; sr. Jr 22,10-12]. Necho dosadil
pravoplatného nástupce Joziáše va Eliakima a
dal mu jméno Joakim.
3. Nejmladší syn Jehoramův 2Pa 21,17n],
jenž měl jako král a nástupce otcův jméno
Ochoziáš [Achazjáhú, 842; 2Pa 22,1].
4. Otec Joziášova kancléře Joacha [2Pa
34,8].
Joachin [= Hospodin napřimuje], syn
Joakimův, devatenáctý král judský [Jr 22,24:
*Koniáš; Mt 1,11: Jekoniáš], který kraloval
pouze tři měsíce r. 597 [2Kr 24,8; 2Pa 36,9].
Nabuchodonozor, král babylonský, oblehl
Jerusalem, jenž se vzdal [2Kr 24,10-12] r. 597.
Joachin a 10.000 zajatých spolu se všemi tesaři a kováři byli odvedeni do Babylona. Po
smrti Nabuchodonozorově byl J. propuštěn
ze žaláře a přijat na dvůr Evilmerodachův,
kde bylo o něj doživotně postaráno [2Kr
25,27-30; Jr 52,31-34; Ez 1,2].
Joakim [= Hospodin dává povstati],
původně Eliakim, druhý syn Joziášův, dosazený od faraóna Nechona [608-597] na místo
mladšího bratra *Joachaza Salluma, pověřený
úkolem sebrati vysoký poplatek pro Nechona
[jeden centnéř zlata a 100 centnéřů stříbra
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2Kr 23,33.35]. Přesto lehkomyslně podnikal
nákladné stavby [Jr 22,13-15], utiskoval lid
a sloužil modlám [2Pa 36,8; Jr 7,9; 17,2; 19,4;
Ez 8,3—17] a dům Hospodinův znovu poskvrnil. Proroky, kteří proti tomuto modlářství
horlili [Jeremiáše, Uriáše, Abakuka] krutě
pronásledoval. Uriáš utekl do Egypta, byl však
na rozkaz králův přiveden zpět a utracen [Jr
26,20—23]. Joakim příliš spoléhal na pomoc
egyptskou. Když farao Necho byl v bitvě
u Karchemiše r. 605 poražen od Nabuchodonozora, vyhlásil Joakim všeobecný půst
[Jr 36,9], sám však potřebu pokory nepociťoval. Naopak, spálil proroctví Jeremiáše [Jr
36,29.30], který ovšem zvěstoval zlé věci.
Nabuchodonozor již v třetím roce Joakimově
obléhal Jerusalem. Joakim jej vyplatil chrámovými poklady a rukojmími ze vznešených
rodin, mezi nimiž se jmenuje i Daniel [sr. Dn
1,1]. Joakim se stal poplatníkem babylonského
krále. Tři roky byly poplatky odváděny správně. Potom však byl Nabuchodonozor nucen
vymáhati další platy prostřednictvím Kaldejských, Syrských, Moabských a Ammonitských
[2Kr 24,2-7], kteří Judstvo zle zpustošili.
Potom se vypravil sám proti Jerusalemu r. 598.
Ve zmatku válečném byl J. zabit nebo zemřel
a pohřben byl bez nářku za branami města
[Jr 22,19; 36,30]. Jeho nástupcem po jedenáctileté vládě od r. 608—597 se stal jeho syn *Joachin.
Joas [= ?Hospodin je mužem?]. 1. Král
judský [asi 836-797], syn Ochoziášův, který
byl jediný ze sourozenců uchráněn před hrozným krveprolitím, způsobeným Atalií, královnou-matkou. Kněz Joiada jej ukryl v chrámě, kde byl tajně tetou Jozabou vychován.
V sedmém roce Joasově smluvil Joiada dobře
organisované spiknutí a prohlásil Joasa králem
[2Kr 11,1-20; 2Pa 23,10-21]. Atalia byla při
této vzpouře zabita. Revoluce znamenala i vítězství nad modlářstvím. V nezletilosti králově
vedl zemi Joiada s kněžskými rádci. Když Joas
dospěl, obnovil zpustošený chrám a snažil se
podepřít jahvismus. Žel, že po smrti Joiadově
bylo zavedeno zase uctívání Bále a Astaroty
[2Pa 24,18]. Když pak proti obnovenému
modlářství vystoupil prorok *Zachariáš, syn
Joiadův, byl na rozkaz králův ukamenován
[2Pa 24,18n; Mt 23,35]. Brzy potom přitáhl
Hazael, král syrský, a oblehl Jerusalem. Joas
se vykoupil chrámovým pokladem [2Kr 12,
17nn]. J. byl stižen těžkou nemocí, za níž ho
zastupoval jeho syn Amaziáš. J. však byl
později zavražděn od některých svých důstojníků.
Panoval 40 let [2Kr 12,20; 2Pa 24,25].
2. Král izraelský [799-784], syn a nástupce
Joachazův z dynastie Jehu. Když nastoupil
na trůn, byla říše jeho ve velmi neutěšeném
stavu po nájezdech syrských králů Hazaele a
Benadada. Povzbuzen prorokem Elizeem podnikl proti Syrským útok a třikrát je porazil.
[2Kr 13,14-25], vydobyv zpět východní,
zajordánské krajiny. Potom se obrátil proti
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Amaziášovi, králi judskému, a porazil jej v
Betsemes, ukořistiv mnoho z palácových i
chrámových pokladů a pobořiv z valné části
hradby jerusalemské [2Pa 25,17-24; 2Kr 14,18].
Juda se stal vasalem izraelským. Nástupcem J. po
161eté vládě se stal Jeroboám II.
3. Otec Gedeonův, zámožný muž Abiezeritský
[Sd 6,11.29-31; 7,14; 8,13.29.32], bydlící v Ofra,
kde vystavěl oltář Bálovi a zřídil „háj".
4. Mladší syn Achabův [2Pa 18,25], jenž
zastupoval svého otce v některých vládních
věcech a za jeho nepřítomnosti [1Kr 22,26].
5. Potomek Sélův z rodujudova [1Pa 4,22].
6. Muž z pokolení Benjaminova, jenž přešel k
Davidovi v Sicelechu [1Pa 12,3].
7. Úředník Davidův nad špižírnami olejnými [1Pa 27,28].
8. Syn Becherův a kníže z pokolení Benjamin
[1Pa 7,8]. Poslední dvě jména jsou v hebrejštině
psána odlišně od 1.—6.
Joátam, syn Oziášův [Uziášův] z rodokmenu
Ježíšova [Mt 1,9]. *Jotam.
Job. Syn Izacharův [Gn 46,13], nazývaný v
Nu 26,24; 1Pa 7,1 *Jakub. .
Job. Kniha Jobova.
A. Obsah knihy [podle Steuernagla]. Prolog [kap.
1-2], řeči [kap. 3,1-42,6], epilog [kap. 42,7-17].
Druhá část [řeči] má tři oddíly: - a] řeči Jobovy a
jeho přátel Elifaze, Bildada a Zofara [2,11-31,40];
- b] řeči Elihuovy [32—37]; - c] řeči Boží a jeho
úsudek [38,1-42,9]. První díl lze zase rozděliti
takto: úvod, mluvící o příchodu přátel Jobových a
jejich neschopnosti utěšiti jej [2,11—13] ; Jobův
nářek [kap. 3]. K tomu se připojuje trojí hovor, v
němž po řadě promlouvají přátelé Jobovi a Job
jim odpovídá. Jen Zofar ve třetím rozhovoru se
nedostává ke slovu. Přehled rozhovorů lze
sestaviti takto:
I. a] Elifaz, kap. 4-5.
II. a] Elifaz, kap. 15
Job kap 6-7
Job kap. 16-17
b].Bildad, kap. 8
b] Bildad, kap. 18
Job kap. 9-10
Job kap. 19
c]Zofar, kap. 11
c] Zofar, kap. 20
Job kap. 12-14
Job kap. 21
III. a] Elifaz, kap. 22
Job kap. 23-24
b] Bildad, kap. 25
Job kap. 26
c] --Zakončení tohoto oddílu tvoří dvě další řeči
Jobovy [kap. 27-28 a 29-31].
Druhá část má nadpisek 32,1—5 a pak čtyři
řeči Elihuovy [32,6-33,33; 34,1-37; 35,1-16;
36,1—37,24]. Job na žádnou z těchto řečí neodpovídá. — Třetí část vypravuje o zasažení
Božím a obsahuje dvě větší řeči Boží [38,1-40,2;
40,6-41,26], na něž Job odpovídá docela krátce
[40,3-5; 42,1-6]. Následuje úsudek Boží o J.
přátelích [42,7-8], který je od nich pokorně přijat
[42,9]. Konec tvoří epilog 42,10-17,

Uvedeme též obšírnější obsah jednotlivých
částí knihy Jobovy, protože její myšlenkový
postup je dosti složitý. Upozorňujeme, že novější
překlad knihy pořídil Dr Jindřich Hrozný a vydal
v Knihách východních [Šnajdr, Kladno].
Citujeme podle bible Kralické.
I. Prolog líčí nejprve Jobovu zbožnost a štěstí
[1,1—5]. Satan podezřívá zbožnost Jobovu [Zdaliž
se Job marně bojí Boha? v. 9] a žádá Boha, aby
Joba vyzkusil [1,6-12]. První zkouška: Job ztrácí
majetek a děti 1,13—19, ale přijímá vše
pokorným: „Hospodin dal, Hospodin též odjal.
Buď požehnáno jméno Hospodinovo." [1,21].
Druhá zkouška: Job je stižen malomocenstvím
[2,1-10], ale i tu obstál přes výzvy ženiny, aby
zlořečil Bohu a umřel: „Dobré-liž jen věci bráti
budeme od Boha, zlých pak nebudeme přijímati?"
[v. 10]. Návštěva tří přátel [2,11-13], kteří při
pohledu na Joba nedovedli než rozpačitě mlčet.
Jobovo naříkání, vyprovokované mlčením přátel:
proklíná den svého zrození [3,1-10] „Proč jsem
neumřel v matce?" [3, 11-19]. „Proč Bůh dává
světlo zbědovanému a život těm, kteříž jsou ducha
truchlivého?" [3,20-26]. To je thema knihy
Jobovy.
II. První rozhovor [4—14]. Elifaz napomíná
Joba, aby se přece rozpomenul na svoji zbožnost a
nezlořečil: „Nebylo-liž náboženství tvé nadějí
tvou?" [4,1—6]. Nikdo nehyne bez viny [4,7-11].
Nikdo není čist před Bohenij o čemž se dostalo
Elifazovi zvláštního poučení skrze vidění, o němž
však není řečeno, že by pocházelo od Hospodina, a
jež vskutku později [42,7] příkře odmítá [4,12-21].
Každý je podle Elifaza sám vinen svým neštěstím
[5,1-7]. Je třeba pokorně obrátiti se k Bohu s
prosbou o vysvobození [5,8—16]; blahoslavený
člověk, kterého tresce Bůh! Je to výraz Božího
zájmu o člověka [5,17-27]. Jobova odpověď [6-7].
Odůvodňuje své naříkání nesmírností svého
utrpení [6,1—7] ; kdyby aspoň teď mohl umříti,
aby se nezhroutil pod utrpením [6,8—13]! Vytýká
přátelům, že nemají nejmenšího soucitu [6,14—
30]. Znovu obnovuje svoje naříkání, aby pohnul
Boha i přátele k soucitu: dnové jeho pomíjejí v
bolesti a v beznaději [7,1—10]; proč jej Bůh
straší? Proč mu nedá aspoň na chvíli pokoje?
[7,11-21]. Bildad hájí Boží spravedlnost. Synové
Jobovi zemřeli pro svůj hřích. Bude-li Job prositi
Boha o milost, dočká se nápravy [8,1—7]; je to
stará pravda, že bezbožníci musejí zahynout
[8,8—19]; je-li Job zbožný, Bůh zase naplní ústa
jeho smíchem [8,20—22]. Job ví, že s Bohem se
nelze příti s úspěchem [9,1—12]; i kdyby byl bez
viny, nedovedl by se obhájit, protože Bůh je
mocný [8,13—20]; Bůh skutečně zahlazuje
upřímného
jako bezbožného [9,21—24]; Jobův život mizí
rychle v bolestech; nemůže se dovolat žádného
soudce. Rád by se odpovídal před Bohem, kdyby
ho zbavil bolesti a hrůzy [9,25-35]. Jak jen je to
možné, že vševědoucí Bůh, který přece musí znát
jeho nevinu, jej pronásleduje? [10,1—7]. Už když
ho formoval, určil patrně, že bude trápen bez
ohledu na vinu nebo

nevinu [10,8-17]. Ó, kdyby zahynul anebo
kdyby ho Bůh aspoň na chvíli propustil z
trápení! [10,18-22]. - Zofar prohlašuje
Jobovy výklady za pouhé žvanění. Jen kdyby
Bůh chtěl promluvit, ukázalo by se, že Job je
trestán vlastně velmi mírně [11,1—6], neboť
Bůh vidí i skrytý hřích [11,7—11]. Jen ať Job
činí pokání, pak dosáhne milosti. Bezbožníci
zahynou [11, 12—20]. Job prohlašuje, že je
zrovna tak moudrý jako jeho přátelé; moudrost
s nimi nevymře [12,1—5]; jeho zkušenost jej
učí, že Bůh nechává často hříšníky bez trestu,
zjevuje sice svoji moudrost a moc, ale není
důsledně jednajícím soudcem [12,6—13,2];
jeho přátelé jsou špatnými obhájci Božími. Jsou v
nebezpečí, že popudí proti sobě hněv Boží [13,3—
12] ; Job sice už nedoufá, že bude zbaven svého
utrpení, ale vyzývá Boha k jednání. Je
přesvědčen, že Bůh uzná jeho nevinu [„by mne
i zabil, což bych v něho nedoufal?" v. 15],
jen kdyby aspoň na chvíli jej zbavil trápení
[13,22]; neboť Bůh mu nemůže ukázati hřích,
kterým by ospravedlnil jeho utrpení [13,2328]. Ale Bůh mlčí, a tak Job upadá znovu v
trpké naříkání [14,1—12]; kdyby aspoň v
podsvětí znovu ožil, aby se dočkal vysvobození
[14,13—15]. Ale tato naděje je marná. Smrtí je
všemu konec [14,16-22].
Druhý rozhovor. Elifaz kára Joba z marných řečí [„umění povětrné"] a z duchovní
nadutosti [15,1—10]; jak se může odvážiti
odmlouvati Bohu, on — člověk! [15,11—16].
Je starou zkušeností, že bezbožní jsou trápeni
zlým svědomím a propadají zkáze [15,17—35].
Job odmítá s pohrdáním toto potěšování
[16,1-5]; obrací se k Bohu a naříká nad utrpením: Bůh chce, aby před lidmi platil za hříšníka, ačkoli je nevinen [16,6-17] ; jen jediný by
mohl dokázati jeho nevinu, Bůh sám [16, 1817,9]. Ovšem, v návrat štěstí už nedoufá;
jedinou jeho útěchou je podsvětí [17,10—16].
Bildad prudce odmítá Jobovy předhůzky
[18,1—4]. Bezbožníci zcela určitě zahynou, ano i
památka jejich bude vykořeněna [18,5-21]. Job
naříká nad podezříváním přátel. Buď mu mají
dokázati hříchy anebo uznati, že Bůh jej trápí
bez příčiny [19,1—5]; Bůh sám ho zbavil všeho:
cti [19,6-9], štěstí [19,10-12], přátel [19,1314]. Jeho domácí jím pohrdají [19, 15-16], ba
i své ženě se protiví [19,17-20]; proto by
měli mít s ním soucit [19,21-22]. Přál by si,
aby jeho nářky byly sepsány pro věčnou paměť
[19,23—24]. Přece však ví, že obhájce jeho živ
jest a že jednou jeho čest obhájí [19,25—27].
Jeho hněv hrozí všem, kdo se dotýkají cti
Jobovy [19,28-29]. Zofar znovu kára Joba
[20,1-4] a ujišťuje ho, že štěstí bezbožných trvá
jen na chvilku, ale neuspokojuje, nýbrž stává
se jedem; nebe a země se spojí k jeho
zničení [20,5-29]. Job žádá, aby ho aspoň
dříve vyslechli, než ho odsoudí [21,1-6]. Popírá
mravní řád na světě. Často bezbožní tráví
život ve štěstí [21,7-16]; co jim je po smrti
po tom, když jejich děti jsou trestány za
jejich bezbožnost? [21,17-21]. Proč tedy chtějí
po pírat, že není žádného soudu pro bez-
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božné? [21,22-26]. Tvrdí-li jeho přátelé opak.
zkrucují skutečnost [21,27-34].
Třetí rozhovor. Elifaz se pokouší dokázat
vinu Jobovu: člověk je strůjcem svého osudu.
Podle velikých utrpení Jobových lze souditi na
hrubé hříchy: nelaskavost a násilí, jež vyrostly z
jeho bohatství [22,1—11]; rouhavé řeči a
smýšlení [22,12-20]. Znovu ho vyzývá ke včasnému obrácení [22,21 -30]. Job je si vědom své
neviny, proto klidně očekává pře s Bohem.
Jen se diví, že Bůh vytrvale mlčí, což ho ještě
více děsí než nemoc [23,1—17]. Znovu se
o b r a cí k p ře v r ác en é mu ř ádu s v ět a, kde
Bůh trpí řádění těch, kdo utlačují chudé [24,
1-12], a nehledí na bezbožnost hříšníků [24,
13—17]. V. 18—24 jsou nesrozumitelné. Text v
hebrejštině je porušen. Bildad se ptá, jak by
mohl člověk obstáti před Bohem, před nímž
měsíc i hvězdy samy od sebe nejsou čisté
[25,1—6]? Job ironicky odmítá Bildadovy vývody [26,1-4]. 26,5-14 patří hned za 25,6 jako
pokračování řeči Bildadovy. 26,1—4 patří před
kap. 27. Job se nechce zříci své neviny [27,
1—6]; svým nepřátelům přeje osud bezbožných
[27,7-23]; i když člověk vytuší ty nejskrytější
poklady země [28,1—11], přece jen moudrost
nenajde a za všecky své poklady ji nekoupí
[28,12—19]; k moudrosti zná cestu pouze Bůh
[28,20—24]; při formování světa viděl a vystihl moudrost [28,25-27], ale člověku řekl:'
„Aj, bázeň Páně jest moudrost a odstoupiti
od zlého rozumnost" [28,28]. Někteří se neodůvodněně domnívají, že kap. 28 patří za
Epilog jako přídavek. Poslední monolog
Jobův [29—31] vypadá jako obhajovací řeč.
Job vzpomíná na své štěstí a váženost mezi
lidmi [29,1—25]; pak ukazuje, jak je nyní posmíván od nejnižší chátry [30,1—15], což v něm
vyvolává opět nejtrpčí naříkání [30,16—31] a
slavnostní odpřisáhnutí neviny [31,1—34.38—
40]; jen kdyby Bůh přistoupil na spor s ním,
předstoupil by před něho s jistotou vítězství
[31,35-37].
III. Řeči Elihuovy [32-37] působí v celkové
sestavě knihy Jobovy dojmem mezníku. Po slovech tří přátel, kteří marně hledají rozumovéhovysvětlení lidského utrpení a nadarmo dorážejí
na trpitele vývody své lidské moudrosti, přichází Elihu, aby Jobovi připomněl, kdo vlastně
Bůh je a jak se k němu musí člověk blížit.
Ani ten nejspravedlivější nemá před Bohem
nic, nač by se mohl odvolávat. Bůh je svrchovaným Pánem. Tak tvoří řeči Elihuovy přípravu pro řeči Boží [kap. 38n]. Někteří z
neporozumění pokládají řeči Elihuovy za pozdější přídavek „zákoníka", který nemohl snés
ti, že řeč Jobova zůstala bez odpovědi [32,2n].
Obsah první řeči [32-33]. Vstup Elihův
[32,1-5]. Úvod k řeči [32,6-33,7]: Elihu vystupuje proto, že přátelé Jobovi nedovedli řádně
odpovědět. Chce k Jobovi mluviti po lidsku
[33,1—7] o tvrzení Jobově, že Bůh je nepříte
lem nevinnosti [33,8—11]. Bůh je větší než
člověk [33,12]. Varuje člověka před pýchou
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buď sny [33,13—18] nebo, není-li to nic platné,
utrpením [33,19-22]. Potvrdí-li anděl vykladač, že
člověk činil pokání, odpouští Bůh v milosti
[33,23—25], takže uzdravený zpívá žalmy v
chrámě [33,26-28]. Tak zachraňuje Bůh člověka
od zahynutí [33,29-30]. Job nechť odpoví, můželi [33,31-33]. Obsah druhé řeči. Výzva k
pozornému naslouchání [34, 1-4]. Vyvrácení
tvrzení Jobova, že Bůh ruší spravedlnost [34,5-9].
Bůh je Stvořitel, Pán a Udržovatel světa. Nemůže
tedy rušiti práva a spravedlnosti. [34,10-30]. Řeči
Jobovy jsou nenáležité [34,31-37]. Obsah třetí
řeči. Elihu navazuje na Jobovo tvrzení, že pobožnost není k ničemu užitečná [35,1—3]. Bůh je
příliš vznešený, aby si všímal dobrých nebo zlých
činů. Člověk sám nese následky svých skutků
[35,4-8]. Námitku, že někdy ztrápení marně volají
o pomoc, vyvrací Elihu tím, že se patrně jednalo o
nedostatečnou zbožnost [35,9—13]. Jak jsou tedy
Jobovy obžaloby na Boží spravedlnost bláhové!
[35,14-16]. Obsah čtvrté řeči. Boží nesrovnatelná
moudrost [36-37]. Elihu dovede Boha ještě lépe
obhájit [36,1-4] poukazem na Boží zázračné
působení v utrpení pobožných [36,5—25] a v
přírodě [36,26-37,23].
IV. Řeči Bozi [Rozřešení problému]. Bůh
sám se nyní zjevil a předkládá Jobovi v první řeči
několik otázek [38,1—3], jež se týkají založení
země [38,4—7], uzavření moře [38,8-11],
vymezení místa ranním červánkům [38,12—15],
hloubky moře a širokosti země [38,16-18], sídla
světla a tmy, sněhu a krup, větrů a deště, mrazu a
hvězd, blýskání a oblak [38,19-38], různých zvířat
[38,39-39,30]. Na otázku, zda se chce ještě příti,
odpovídá Job, že nelze než umlknouti [39,31-35].
- V druhé řeči vychází Bůh z Jobova popírání jeho
spravedlnosti a nabízí mu otěže světa [40,1—4],
zvláště nad bezbožnými [40,6-10]. Pak popisuje
slona [hrocha? 40,11-19] a krokodila [velrybu?
40,20-41,25]. Job vyznává, že nyní poznal teprve
Boží moc a moudrost. Byla to hloupost, že chtěl
mluviti o věcech, které jsou nad jeho chápání;
odvolává a kaje se [42,1-6]. Nyní dochází k
úsudku Božímu: Elifazovi, Bilda- dovi a Zofarovi
je pohroženo, že nemluvili o Bohu tak, jako Job.
Mají obětovat sedm volků a sedm skopců a
vyprositi si Jobovu přímluvu. Kvůli němu je
ochoten Bůh odpustiti [42,7—8]. Elifaz, Bildad a
Zofar uposlechnou [42,9].
V.Epilog [42,10-17] referuje o tom, jak Job
došel opět svého někdejšího štěstí i majetku. N.
B. Co chce řešiti kniha Jobova ? Pisatel knihy
Jobovy se zaměstnával otázkou, proč i zbožní
musejí trpěti. Neřešil tuto otázku theo- reticky,
nýbrž formou tehdy obvyklého vypravování [Ez
14,14.20] o člověku ze země Uz [1,1], jež ležela
někde v území Edomově [Gn 36,28], proslulém
svou lidskou moudrostí [Jr 49,7]. Job je
některými badateli neprávem

líčen jako král edomský [Gn 36,34]. Ve skutečnosti je to muž, který statečně čelí domnělé
moudrosti svých „edomských přátel", jejichž
jména jsou rovněž edomského původu. Je příznačné, že žádný z těchto přátel neužívá jména
Jahve [Hospodin] pro označení Boha. — Nelze
zjistiti, od které doby byla tato historie známa v
Izraeli. Je jistě velmi starého původu. Patrně byla
mnohokrát zpracována. Zdá se, že zpracování,
které máme v bibli, pochází až z doby poexilní.
Jsou dva názory o tom, jakou otázku měl
básník na mysli, když zpracovával staré vypravování : zda mu šlo o čistě theoretický problém, proč zbožný trpí, či o problém praktický:
jak si má pobožný počínat, když na něho dolehne
utrpení? -Jisté je, že řeči Jobovy nepřinášejí
žádného rozluštění theoretické otázky, proč
zbožný musí trpět. Ovšem ani řeči Jobových
přátel nedovedou rozřešit tento problém. Pro ně v
jejich lidské [edomské] moudrosti vlastně
neexistuje: utrpení je pro ně vždy trestem za hřích.
Částečné řešení je v řečech Elihuových: v každém
člověku, i pobožném, dřímá hřích. U Joba je to
duchovní pýcha, které ho chce Bůh zbavit. Proto
na počátku sám upozorňuje na Jobovu zbožnost,
aby ji mohl vyzkoušet a očistit. Utrpení je tedy
utrpením spasitelným a proto spravedlivým. Dá-li
se člověk očistit, zbaví jej Bůh utrpení; zůstane-li
zatvrzen, promění se utrpení v zasloužený trest.
Elihu svými řečmi pomohl Jobovi nalézti pravý
postoj k Hospodinu v mlčenlivé pokoře a
připravuje tak vrcholné zjevení Boží. Můžeme
přejít mlčením názor některých badatelů, že prý
Elihuovy řeči porušují výstavbu knihy Jobovy,
protože tím jen dokládají, že vůbec nepochopili
poslání této jedinečně hluboké knihy. V řečech
Božích vrcholí problematika knihy a dochází
praktického rozřešení. Ukazuje se tu, že člověk
nikdy nemůže proniknouti svým rozumem vedení
Boží,
a
velmi
ostře
jsou
odsouzeny
samospravedlivě povznesené řeči přátel J-ových
[42,7n], jejichž počínání lze srovnat s pošetilostí
moudrých, o nichž mluví apoštol [1K 1]. — Z
toho ze všeho lze uzavřít, že jde spíše o otázku,
jak si má počínat a jak má o Bohu souditi zbožný
člověk, přijde-li na něho utrpení. Job poznává
velikost Boží právě ve svém utrpení: „Tolikoť
jsem slýchal o tobě, nyní pak i oko mé tě vidí"
[42,5]. Je to povrchní názor, že časné utrpení musí
být trestem. Co Bůh na člověka sesílá, má vždy
spasitelný význam. Proto prohlašuje Job v jistotě
víry: „Vím, že Vykupitel můj živ jest a že v den
nejposlednější nad prachem se postaví" [19,25].
Bůh přese všechno utrpení zůstává jeho obhájcem
a vykupitelem. Je mnoho nepochopitelných věcí
na světě. Člověk je musí prostě brát, jak jsou, i
když je nechápe. Tak je to i s utrpením. I apoštol
ještě připomíná věřícím, že „nyní zajisté vidíme v
zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž tváří v
tvář..." [1K 13,12]. Vždyť člověk je před svým
Stvořitelem jako hlína v ruce hrnčířově, jak by
mohl do důsledků pochopiti jeho věčné plány?

Celé Písmo nás učí od této časnosti obraceti mysl
a srdce k věčnosti. — V knize Jobově se do jisté
míry ozývá tentýž problém jako u Iz 53 a v
mnohých *žalmech, pojednávajících o. utrpení
spravedlivého, řešený tam však namnoze s jiných
hledisek než u Jb. X
Jobab. 1. Poslední v řadě synů Jektanových
[Gn 19,29; 1Pa 1,23]. Podle různých dohadů se
vztahuje toto jméno na rozsáhlou krajinu na jihu
Arábie.
2. Král edomský [Gn 36,33], kterého Septuaginta
ztotožňuje s Jobem.
3. Král Mádon [Joz 11,1; 12,19], spojenec krále
Jabína z Azor proti Jozuovi.
4. Jméno dvou potomků rodu Benjaminova [1Pa
8,9.18].
Joed [= Hospodin je svědek]. Potomek
Izaiášův z pokolení Benjaminova [Neh 11,7].
Jod [Ž 119,73]. Desáté písmeno hebr.
abecedy, označující naše j a hebr. číslovku 10. V
Ž 119 označuje desátý jeho oddíl, jehož každý
verš začíná touto písmenou.
Joel [= Hospodin je Bohem]. A. Syn Petuelův,
druhý z dvanácti malých proroků. Tvrdívalo se,
že působil před Amosem, protože Amos uvádí
slova Joelova [Am 1,2; 9,13; sr. Jl 3,16.18].
Ovšem tuto okolnost lze vysvětliti i opačně, takže
mnozí badatelé dnes spíše pokládají Joele za
proroka poexilního až z r. 500 př. Kr., jiní však
jistě správněji za předexilního. Jiní konečně dělí
knihu na několik částí z různých dob. Některé
věci prý skutečně ukazují na poexilní původ:
zmínka o synech Javanových [Řekové] Jl 3,6,
citování pozdních proroků, někdy doslova: Ez
30,2n; Na 2,10; Iz 45,5n.18 sr. Jl 2,1n; 2,6; 2,27,
atd., předpokládaná zkáza Jerusalema 3,2nn,
pozdní[?] hebrejština, opomíjení jakéhokoli
vztahu k severní polovici říše atd.
Obsah: Kniha má v hebr. textu čtyři, v
kralickém a jiných překladech tři kapitoly, jež
tvoří dvě části: První jedná o kobylkách a jejich
odvrácení, kap. 1—2,17; druhá popisuje poslední
dny [2,18-3,21]. Po nadpisu v 1,1 popisuje prorok
těžké následky kobylkové záplavy 1,2-14 a
pohromu, spojenou se suchem 1,15—18. Kapitola
je ukončena modlitbou za odvrácení pohromy
1,19-20,
která
je
líčena
na
způsob
apokalyptických hrůz [sr. kobylky ve Zj 9!]. Ve
druhé kapitole se znovu popisuje bída národa. I
do domu vnikly kobylky [v. 9]. Z toho je snad
vidět, že prorok nemá na mysli skutečné kobylky,
ba ani jimi symbolisované lidské nepřátelské
vojsko,
nýbrž
nějakou
eschatologickou
nepřátelskou moc [1,6; 2,20]. Bída je proto tak
veliká a uniknutí nemožné 2,1—11. Modlitbou a
výzvou k pokání končí tento oddíl [2,12-17].
»Roztrhněte srdce vaše a ne roucha vaše« [2,13],
neboť den Hospodinův nebude dnem radosti,
nýbrž soudu. Kajícím se zaslibuje vyslyšení
modlitby [2,18—27] a konec bídy. »Půlnoční
vojsko vzdálím od vás« [2,20], »Nebude
zahanben lid můj na věky« [2,27].
Druhá část je líčením posledních dnů: vylit
bude Duch Boží na všeliké tělo, 2,28-29;
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dostaví se mluvení jazyky a vidění, znamení na
nebi i na zemi jako předzvěst konce 2,30-31;
pouze ti, kdož vzývati budou jméno Hospodinovo
v Jerusalemě, budou zachráněni [2,32]. V kap.
třetí se popisuje potrestání pohanů v údolí Jozafat
[3,1-17], ale země lidu Božího bude rájem, zatím
co Egypt a Edom budou zpustošeny [3,18-21].
Nebo Hospodin přebývá na Siónu [v. 21].
Učení: Všecka prorokova naděje se soustřeďuje na vyvolený lid Hospodinův a na ty,
kdož se shromáždí v Jerusalemě. Soud se bude
týkati pouze pohanů, zatím co Izrael bude
bezpečně bydleti v Jerusalemě. Vždyť prošel
předtím tříbením od apokalyptického nepřítele
[»kobylek«]. Zajímavé je Joelovo oceňování
chrámového kultu [1,13.16; 2,14]. Na jedné
straně žádá prorok opravdové pokání [2,13], na
druhé straně vyzývá ke kultickému pláči, postu a
nářku. Vidí v Bohu záruku pozemského
požehnání, na druhé straně však učí dívat se na
přítomnost ve světle eschatologie, jež zjeví moc
Boží.
Joel. B. 1. Nejstarší syn proroka Samuele [1S
8,2; 1Pa 6,33; 15,17], otec zpěváka Hémana.
2. Kníže z pokolení Simeonova [1Pa 4,35].
3. Kníže z pokolení Gád [1Pa 5,12], který bydlel
v Bázan.
4. Syn Izrachiášův [1Pa 7,3] z pokolení Izachar.
5. Bratr Nátanův [1Pa 11,38], oděnec Davidův.
6. Levita ze synů Gersonových [1Pa 15,7.11] z
doby Davidovy.
7. Syn Padaiášův [1Pa 27,20], kníže nad polovicí
pokolení Manasses.
8. Levita, syn Azariášův ze synů Kahat [2Pa
29,12] za krále Ezechiáše.
9. Ze synů Nebo, vrátivší se ze zajetí s Ezdrášem
[Ezd 10,43]. Pojal za manželku cizozemku,
kterou na podnět Ezdrášův propustil.
10. Syn Zichri [Neh 11,9], kníže z pokolení
Benjaminova.
11. Levita z rodiny Kahat [1Pa 6,36 srov. v. 34 a
38], předek proroka Samuele.
12. Rubenovec v Galád [1Pa 5,4].
Joela. Syn Jerochamův z Gedor. Připojil se k
Davidovi v Sicelechu [1Pa 12,7].
Joezer [= Hospodin je pomoc]. Z rodiny
Choré, jeden z těch, kteří se připojili k Davidovi
v Sicelechu [1Pa 12,6].
Jogli. Otec Bukciův z pokolení Danova [Nu
34,22].
Johanna [= Hospodin je milostivý].
1. Manželka Chuza, úředníka Herodesova
[Antipas], jedna z žen, jež přisluhovaly Ježíši
Kristu na jeho cestách [L 8,3] a jedna z těch, které
doprovázely Marii Magdalenu ke hrobu Ježíšovu
[L 24,10].
2. Předek Ježíšův [řecky psáno Jochanan L 3,27],
jenž žil kolem r. 500 př. Kr.
Johedai. Judovec z rodu Kálefova [1Pa 2,47].
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Johiel. Syn Chotama Aroerského [1Pa 11,
44], snad totožný s Jehielem, vojevůdcem z pokolení Rubenova [1Pa 5,6n].
Jocha. 1. Syn Beriův z pokolení Benjaminova [1Pa 8,16]. - 2. Jeden z Davidových
rytířů, syn Simri Tizejského [1Pa 11,45].
Jochanan [= Hospodin je milostiv].
1. Prvorozený syn Joziáše, krále judského
[1Pa 3,15].
2. Poexilní princ z rodu Davidova [1Pa
3,24].
3. Nejvyšší kněz za Joasa a Amaziáše, syn
Azariášův a vnuk Achimasův [1Pa 6,9-10].
4. Muž z pokolení Benjaminova, který přešel
k Davidovi v Sicelechu [1Pa 12,4n],
5. Velitel Davidova vojska, osmý z pokolení Gádova, který se připojil k Davidovi v Sicelechu [1Pa 12,12.14].
6. Levita z rodiny Chore, jenž vedl šestou
skupinu vrátných v době Davidově [1Pa 26,3],
7. Velitel 280.000 mužů ve vojsku Jozafatově [2Pa 17,15].
8. Otec setníka Izmaele, jenž byl zasvěcen
do Joiadova spiknutí proti Atalii [2Pa 23,1].
9. Otec Azariášův ze synů Efraimových v
době krále Achase [2Pa 28,12].
10. Syn Hakatanův, přední ze synů Azgadových, kteří se vrátili s Ezdrášem z Babylona
[Ezd 8,12].
11. Syn Eliasibův, do jehož pokojíka vešel
Ezdráš, aby truchlil nad těmi, kteří se oženili s
pohankami [Ezd 10,6]. Sr. 15.
12. Syn Bebaiův, jeden z těch, kteří na
podnět Ezdrášův propustili pohanskou manželku [Ezd 10,28].
13. Syn Tobiášův, odpůrce Nehemiášův, ač
Ammonitský, pojal za manželku dceru Mesulama, syna Berechiášova [Neh 6,18], Proto s
ním někteří Židé drželi.
14. Hlava čeledi Amariášovy, kněz, jenž
žil za dnů velekněze Joiakima [Neh 12,12n].
15. Syn Eliasibův, přední z levitů [Neh 12,
23]. Patrně na tohoto velekněze se obrátili r.
411 př. Kr. Židé z egyptské Elefantiny o pomoc, když jim byl na podnět egyptských kněží
rozbořen chrám Sr. 11.
16. Kněz, jenž se zúčastnil posvěcení hradeb jerusalemských za Nehemiáše [12,42].
17. Syn Kareachův, hejtman roztroušených
zbytků vojska judského, který přešel ke Kaldejským při posledním jejich útoku na Jerusalem. Po zavraždění Godoliáše vidíme J. pronásledovati jeho vraha. Když vyprostil jeho
zajatce v Masfa, zavedl je ze strachu před pomstou ÍCaldejských proti výslovné radě Jeremiášově do Egypta [Jr 40,8-45,5]. Podle prof.
Daňka má jak jméno Godoliáš, tak jméno
Jochanan zvláštní význam [viz jeho článek
Gedalja v ročence Husovy fakulty roku 1929].
Jochebed [= ?Hospodinova sláva], žena
a zároveň teta Amrama, matka Mojžíšova
[Ex 6,20; Nu 26,59]. Stala se placenou pěstounkou Mojžíšovou a vštípila mu nesmazatelně

zásady svého lidu, které ani pozdější egyptská
výchova nedovedla překonati.
Joiada [=Hospodin zná]. 1. Otec Benaiášův, jenž za Davida velel Cheretejským a
Peletejským [2S 8,18; 23,22; 1Kr 4,4]. Otec
Benaiášův J. byl asi knězem [1Pa 27,5], jenž
přivedl 3.700 Aronovců za Davidem do Sicelechu [1Pa 12,27].
2. Syn Banaiášův, druhý v královské radě
Davidově [hned po Achitofelovi 1Pa 27,34].
3. Nejvyšší kněz za Jozafata, Jehorama,
Ochoziáše, Atalie a Joasa. Jeho manželka
Jozabat byla dcerou krále Jorama a sestrou
krále Ochoziáše [2Pa 22,11]. Když Atalia vyvraždila všecky potomky Ochoziášovy, schovala Jozabat s vědomím Joiadovým Joasa a
vychovávala jej tajně po 6 let v chrámě. Když
pak měl Joiada zaručenu podporu kněží a
vůdců vojska, provolal sedmiletého Joasa za
krále. Odklizení modloslužby je přední jeho
zásluhou [2Kr 11,1-12.16; 2Pa 22,10 24,14].
Zemřel ve stáří 130 let a byl pochován v městě
Davidově v hrobkách královských [2Pa 24,
15n],
4. Syn Paseachův, který pomáhal opravovat starou bránu v Jerusalemě [Neh 3,6].
5. Velekněz, pravnuk Jesuův [Neh 12,10],
jehož jeden syn se oženil s dcerou Sanballata,
správce Samaří, a byl proto vypovězen z Jerusalema [Neh 13,28].
6. Přední z kněží za Saraiáše, nejvyššího
kněze [Jr 29,25-29; 52,24; 2Kr 25,18].
Joiakim [= Hospodin dává povstati].
Velekněz, syn Jesuův za vlády Artaxerxovy
[Neh 12,10.12.21-26].
Joiarib [= Hospodin obhajuje]. 1. Přední
z kněží, kteří se vrátili z Babylona se Zorobábelem [Neh 12,6n], zakladatel čeledi [Neh
12,19]. - 2. Muž učený, který se vrátil s Ezdrášem z Babylona a byl vyslán spolu s jinými,
aby mezi exulanty získal potřebný počet levitů a Netinejských k chrámové službě [Ezd
8,16n]. — 3. Syn jakéhosi Zachariáše z pokolení
Judova, jenž bydlel v Jerusalemě [Neh 11,5].
*Jehoiarib.
Jokim [zkrácenina z Joiakim]. Muž z pokolení Judova, z rodiny Sela [1Pa 4,22].
Jon [= zříceninka], město v severní Palestině v pokolení Neftalím, které dobyl a zpustošil Benadad [1Kr 15,20; 2Pa 16,4]. Po
druhé je dobyl Tiglatfalazar [2Kr 15,29].
Leželo nedaleko Dan v úrodné malé rovince,
zvané-nyní Merdž ‘Adžún.
Jonadab [= Hospodin je dobrovolný?].
1. Syn Semmaa, bratra Davidova, přítel a
bratranec Amnonův; praví se o něm, že byl
velmi chytrý. Dal Amnonovi ošemetnou radu,
kterak získati Támar. Když Absolon Amnona
zavraždil, potěšoval J. [2S 13,3.32-33] žalem
zdrceného Davida.
2. Syn Rechabův, jenž přikázal Rechabitským bydleti ve stanech, zakázal rolnictví
a pití vína, aby tak uchovali primitivní způsob
života na poušti. Jehu si z něho učinil spojence
při potírání modloslužby rolnickému božstvu
Bálovi [Jr 35,6.8.10.14.16.18; 2Kr 10,15.23].

Jonam [snad zkrácenina z Jochanan].
Předek Ježíšův, žijící asi 200 let po Davidovi
[L 3,30].
Jonáš [= holubice]. Otec Šimona Petra
[Mt 16,17; J 1,43; 21,15].
Jonášova kniha. Podle nadpisu knihy
byl J. syn Amatův z Galileje v pokolení Zabulon, pátý z t. zv. malých proroků, prý týž,
který podle 2Kr 14,25-27 prorokoval vítězné
rozšíření říše Izraelské za Jeroboama II.
Aspoň do té doby bylo zarámováno dojemné
vypravování Jonášovy knihy.
Ob sah: Kn iha Jonášo va [ 4 kapitol y]
dělí se na dvě části. V první části se líčí, jak
prorok dostal rozkaz od Hospodina, aby zvěstoval Ninivetským na dálném východě brzký
pád města. On však neuposlechl, utíkal směrem
právě opačným na západ, aby unikl Boží ruce.
V Joppen vstoupil na loď a plavil se do Tarsu,
fénické kolonie ve Španělích. V bouři, která
přikvačila na plavce z rozkazu Hospodinova,
byl Jonáš uvržen k smíření bohů do moře, kde
ho pozřela ryba veliká [míní se pravděpodobně podsvětí, drak mořský]. Teprve po třech
dnech a nocích byl vyvržen na břeh [Jon 1—2],
když v pokoře a důvěře volal k Bohu. Ve
druhé části Hospodin dává znovu Jonášovi
příležitost, aby prokázal svoji poslušnost. Jonáš
předpovídá městu úplnou zkázu. Ale proti
nadání lid i král činí pokání a kajícně se postí,
takže se Bůh nad městem slitoval. Prorok byl
nad tímto výsledkem svého proroctví nesmírně
rozhořčen. Jak bude vypadat před těmi, jimž
zvěstoval zkázu? Bůh však v milosrdenství
ukázal Jonášovi, že nemá zalíbení ve smrti
hříšníka, nýbrž chce, aby se obrátil a živ byl.
Kniha končí slovem Hospodinovým: »Ty
lituješ toho břečťanu, o němž jsi nepracoval...
a já bych nelitoval Ninive, města tak velikého,
v němž jest více nežli 120.000 lidí, kteříž neznají rozdílu mezi pravicí svou a levicí svou,
a dobytka mnoho?« [4,10n ]. Je tu patrná
universalistická tendence naproti židovské
netoleranci, jež si špatně vykládá učení o vyvolení lidu Božího.
Účel knihy jest zřejmě nábožensko-výchovný [3,10; 4,1 On]. V prvé části se ukazuje
Boží všemohoucnost, která dovede člověka přinutiti k tomu, aby činil Jeho vůli. Božímu zraku
neunikneš ani sebevraždou, ani v podsvětí pod
dnem mořským! Ve druhé části se líčí Boží
dobrotivost, která kajícímu hříšníkovi, byť
i byl pohanem, odpouští. Není proto divu, že
kniha byla čtena o veliký den smíření každého
roku. Židé v ní viděli nejen zvěst o Boží
ochotě k odpuštění, nýbrž i symbol svého
národa: Jonáš je representantem národa, který
byl Bohem poslán na svět, aby prorokoval
pohanům. Když neplnil svůj úkol, byl pohlcen
Babylonem, ne aby byl zničen, ale aby mu
byla dána příležitost k pokání [viz Jr 51,34.44!]
V.pozdním židovstvu se nakupily kolem J.
legendy. Tak na př. byl J. pokládán za vzkříšeného syna vdovy ze Sarepty a neochota J. jít
k pohanům je vykládána tak, že chtěl zabránit, ab y Bůh při p ohled u n a kající pohany
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neztrestal nekajícnost Izraelovu. Jeho smrt
v moři měla být sebeobětí ve prospěch Izraele.
Křesťany vždy zajímala slova Ježíšova
o*znamení Ninivetských: Mt 12,39n; 16,4;
L 11,29n. Někteří vykladači myslili pouze
na Jonášovo kázání, vyzývající k pokání, a
na pokání Ninivetských. J. však se stal znamením
pro Ninivetské tím, že byl vysvobozen z nitra
mořské příšery. Také Ježíš bude znamením
tomuto pokolení, až bude vysvobozen ze smrti.
Důraz není na třech dnech a třech nocích, nýbrž
na tomto vysvobození, jež bude konečným
důkazem toho, že Ježíš byl poslán od Boha
jako mesiáš. Kniha J. je jediný spis sz, vybízející výslovně k misii mezi pohany. Ovšem za
předpokladu, že Ninive označuje opravdu pohanskou oblast. Podle některých vykladačů
totiž prý spíše je krycím jménem za Jerusalem!
V křesťanském umění měla ryba velký
význam. V hrobech, na rakvích, nádobách
i na stěnách katakomb byly nalezeny výjevy
z knihy Jonášovy.
Kd y b yl a kniha napsána? Neví me.
Řeč je aramaisující, ale poaramejšťování Izraele, zvláště severního, bylo na postupu už za
doby královské! Nelze tedy odtud s bezpečností usoudit na pozdně-judaistický vznik
knihy, asi z 3. stol. př. Kr., jak někteří soudí.
Někde má doslovné shody s Joelem [Jon 3,9;
4,2; Jl 2,13]. Domnělý hrob Jonášův je ukazován v krajině někdejšího Ninive.
Jonata, Jonatan [= Hospodin dal].
1. Syn anebo nějaký potomek Gersonův
[Sd 18,30], vnuk Mojžíšův. Sd 17,7-13 mluví
snad o témže J., i když ho nejmenuje. Byl najat
Míchou za kněze u obrazu Hospodinova.
Ale když Danovci ukradli tuto modlu, stal se
jejich knězem [Sd 18,3.6.14-31]. Poněvadž tak
zneuctil čest rodiny Mojžíšovy, bylo v hebr.
textu změněno jméno Mojžíšovo na Manasses
[Sd 18,30], vsunutím písmene n nad litery
jména Mojžíšova.
2. Nejstarší syn prvního krále izraelského
Saule, statečný a ušlechtilý muž [2S 1,23],
jehož lučiště nikdy nepochybilo [2S 1,22].
Proslavil se pobitím stráže filištínské na hoře
v Gabaa Benjaminově [1S 13,3]; byl to první
krok k setřesení cizího panství. V horlivosti
pronásledovatelské porušil nevědomky přísahu
svého otce a byl by snad přes svoje hrdinství
propadl smrti, kdyby se ho byl lid nezastal
[1S 14,24-48]. Z pozdější doby jeho života
víme jen o jeho přátelství s Davidem, s kterým
se naposledy sešel v lese Zif [1S 23,16-18].
David utekl před Saulem a už se s Jonatou nesetkal. J. padl v bitvě s Filištínskými na hoře
Gelboe [1S 31,2.8] a byl pochován se svým
otcem v Jábes Galád [1S 31,13]. Později jej
převezl David do Séla a dal pochovati v hrobě
Cisově [2S 21,12-14]. Je zachována elegická
písnička o smrti Jonatanově, která se připisuje Davidovi [2S 1,21-27]. Syn J. Mifibozet
[2S 4,4; 9,1n; 19,25n] či Meribbál [1Pa 9,
40] byl pod zvláštní péčí Davidovou.
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3. Syn velekněze Abiatara, poslední potomek Eli, který Davidovi na útěku prokázal
platné zpravodajské služby [2S 15,36; 17, 1521],; jediná další zmínka o něm je v 1Kr
1,41-49 při nastoupení Šalomounově.
4. Syn Semmaa, bratra Davidova [2S 21,
21; 1Pa 20,7], bratr Jonadabův. Zabil filištínského obra v Gát za to, že hanil Izraele. Nápadná shoda s vypravováním o Davidovi a
*Goliášovi!
5. Syn Sage Hararského [2S 23,32], jeden
z udatných hrdinů Davidových [1Pa 11,34].
6. Syn Jády [1Pa 2,32].
7. Syn Uziášův, důchodní úředník Davidův [1Pa 27,25].
8. Strýc Davidův, člen státní rady a kancléř
[1Pa 27,32]. Možná, že »strýc« znamená příbuzný a že jde o téhož jako 4.
9. Jeden z levitů, které Jozafat pověřil
náboženským vyučováním lidu v městech
judských [2Pa 17,8n].
10. Otec Ebedův, který se navrátil s Ezdrášem z Babylona [Ezd 8,6].
11. Kněz, syn Azahelův za času Ezdrášova,
který dohlížel nad odstraněním žen cizozmek
[Ezd 10,15]. Podle některých překladačů jde o
odpůrce nařízení Ezdrášova.
12. Syn Joiady a jeho nástupce v nejvyšším
kněžství [Neh 12,11].
13. Kněz, hlava čeledi Semaiášovy za velekněze Joiakima [Neh 12,18].
14. Kněz z čeledi Melihovy v době Joiakima, syna Jesuova [Neh 12,14].
15. Otec Zachariášův [Neh 12,35]; troubil
na troubu při svěcení zdí jerusalemských.
16. Písař, v jehož domě byl uvězněn Jeremiáš [Jr 37,15.20].
17. Syn Kareachův, bratr Jochanana, hejtmana ve zbylém vojsku, které uniklo z Jerusalema při posledním útoku Kaldejských. Se
svým bratrem přidal se později ke Godoliášovi
v Masfa [Jr 40,8; 2Kr 25,23].
Joppe, starobylé, opevněné a velmi příznivě položené přístavní město na pahorku při
Středozemním moři v zemi Filištínské v Palestině. Bylo původně přiděleno pokolení Dan [Joz
19,46]. Na straně pozemní obklopeno je pěknými zahradami. Již za Šalomouna stalo se
přístavním městem pro Jerusalem. Vzdáleno
bylo od Jerusalema 55 km. Sem bylo přiváženo
dříví z Fénicie ke stavbě chrámu a paláce
Šalomounova [2Pa 2,16]. Zde Jonáš vstoupil
na loď, utíkaje před Hospodinem [Jon 1,3].
Při obnově chrámu za Ezdráše sloužilo J. za
přístav pro dříví z Libánu [Ezd 3,7]. Za válek
Makkabejských mělo značnou úlohu, byvši
dobyto, obsazeno a opevněno Šimonem Makkabejským a vybudováno v námořní přístav.
Křesťanství se tu záhy ujalo. Zde bydlela Tabita, kterou vzkřísil Petr. Zde měl Petr, který
bydlel u Šimona koželuha, zvláštní vidění, jež ho
přesvědčilo o tom, že Bůh chce i pohanům
zvěstovati evangelium [Sk 9,36n; 10,5.13].
Válkami bylo často zpustošeno, ale pro přízni

vou polohu bylo vždy znovu obnoveno. Nyní
je mohamedánským městem do čtyř pětin.
Jsou tam tři mešity a dva kláštery. Nyní se
jmenuje Jaffa [Džaffa].
Jorai. Muž z pokolení Gádova [1Pa 5,13].
Joram [= Hospodin je vznešený, vysoký,
nebo spíše Hospodin je Vznešený, t. j. Bál;
sr. *Abiram. V tomto jménu se jasně zračí
duchovní pokananejštění Izraele.]. 1. Druhý
syn Achabův a Jezábel, devátý král izraelský
[853-842 př. Kr.], bratr Ochoziášův [2Kr
8,28n]. Odvrhl sice Bále, ale podporoval modloslužbu zlatých telat, zavedenou Jeroboámem.
Získal Jozafata, krále judského, pro výpravu
proti Moabským, kteří po smrti Achabově za
krále *Mesy v Dibonu přestali odvádět plat
[2Kr 3,1-27]. Moabští byli sice poraženi, ale
když se od Izraelských odtrhli Idumejští, Moab
udržel svoji samostatnost. Zdá se dokonce
[podle nápisu Mesova], že vzal Izraelským
kus území. J. měl trvalé nepřátelské potíže
s Hazaelem, králem syrským, [2Kr 5,7n], ač
mu Elizeus v bojích vydatně pomáhal radou
i podivuhodnými činy [2Kr 6,8-33]. Při jednom tažení proti Hazaelovi byv raněn [2Kr
8,29n], odjel z Rámot Galád do Jezreel, aby se
léčil. Mezitím však byl Jehu prohlášen za
krále. Jehu odjel do Jezreel [2Kr 9,14-26] a
zabil J. a přítomného tam krále judského
Ochoziáše.
2. Levita, potomek Mojžíšova syna Eliezera
[1Pa 26,25; sr. 1Pa 23,15.17].
3. Syn Tohi, krále nad Ematem, jenž byl
svým otcem vyslán, aby blahopřál Davidovi k
vítězství nad Hadadezerem [2S 8,10], nazývaný v 1Pa 18,10 Adoram.
*Jehoram.
Jordán [sestupující, řítící se, nemáme-li co
činit s názvem nesemitským]. Jediná velká
řeka v Palestině, která má také tu zvláštnost,
že její hladina leží v proláklině pod hladinou
Středozemního moře. Zatím co jiné řeky sjednocují zemi, J. Palestinu rozdvojuje. Jeho
prameny vyvěrají ve výši asi 520 m na úpatí
hory *Hermon [2860 m], kde až do září ležící sníh jej zásobuje vodou. Jeden z těchto
pramenů, Banias, vytéká z rozsáhlé jeskyně,
jež byla zasvěcena božstvu Pan [odtud jméno
pramene]. J. protéká nejprve močálovitým
jezerem Chule, jež bylo dříve mylně ztotožňováno s »vodami Merom« [Joz 11,5], potom
jezerem *Genezaretským [Tiberiadským], jehož hladina leží již 208 m pod hladinou Středozemního moře. Pak teče J. směrem jižním
v hlubokém korytě vyrytém ve vyvýšené
planině s příkrými křídovými svahy a četnými
zákruty k Mrtvému moři, takže skutečná jeho
délka je třikrát větší než přímá čára mezi konečnými body [vzdušná linie činí asi 220 km].
Nízká poloha J. je příčinou teplého tropického
ovzduší v jeho blízkém okolí, což vyvolává z
jara rozvodnění J. [Joz 3,15] a bujnou tropickou vegetaci, z níž nejvíce bije do očí
třtina [Iz 42,3; Mt 11,7], potom však při nedostatku letních dešťů proměňuje všecko v letní
suchopár. V této době je také možno J., hlu

boký jinak až 4m, přejíti asi na 54 bodech. Na
dvou místech [u Damieh a jižněji proti Jerichu]
byly dokonce převozy [2S 19,18]. V době
rozvodnění však je řeka velmi nebezpečná [Jr
12,5]. V údolí žijí levharti, šakalové, hyeny, lišky,
divocí kanci, za starověku i lvi, kteří úplně
vyhynuli. Moskyti činí krajinu neobydlitelnou. Při
ústí do *Mrtvého moře je hladina J. o 394 m níže
než Středozemní moře. Hlavním přítokem J. s
levé strany je potok Jabbok [Zerka]. *Jábok.
Jórim [= ? Hospodin je vysoký, vznešený],
muž v rodokmenu Ježíšovu, který žil asi 350 let
po Davidovi [L 3,29].
Jorkeam. Syn Rachanův a jméno místa, kde
sídlila rodina Ezronova a Kálefova [1Pa 2,44],
snad totožné s *Jukadam [Joz 15,56].
Josa. Syn Amazův z pokolení Simeonova
[1Pa 4,34].
Josaviáš. Jeden z Davidových rytířů [1Pa
11,46].
Josef *Jozef.
Josifiáš [= Hospodin přidá, rozmnoží]. Hlava
rodiny Selomitových, kteří se vrátili z Babylona s
Ezdrášem [Ezd 8,10].
Jošeb Bašebet Tachmonský, přední z vůdců
Davidových [2S 23,8]; v 1Pa 11,11 má jméno
Jasobam.
Jméno Jošeb Bašebet vzniklo patrně zkomolením
z Išbaal [muž Bálův] v době, kdy jméno Bál bylo
nahrazováno jménem bošet [Kral bozet] = hanba.
Jotám [= PHospodin je upřímný]. 1.
Nejmladší syn Gedeonův, který se zachránil,
když Abimelech mordoval syny Jerobálovy [Sd
9,1-21].
2. Král judsky [736-733], nástupce Uziášův a
za jeho malomocenství i jeho zástupce od r. 742
[2Pa 26,21]; matka jeho byla Jerusa, dcera
Sádochova. Byl současníkem Pekachovým [2Kr
15,32]. Vystavěl bránu domu Hospodinova a zdí
vyztužil pahorek Ofel jižně od chrámu. Zbudoval
také města v horách Judských a mnohá opevnění
v lesích. Podrobil si Ammonitské. Zemřel ve
věku 41 let r. 733 [2Kr 15,32-38; 2Pa 27,1-9]. Za
něho prorokovali Izaiáš [1,1] a Ozeáš [1,1]. Jeho
nástupcem byl dvacetiletý syn jeho *Achas.
Jotbata [= ?dobrota], stanice, kde tábořili
Izraelci, někde v blízkosti Aziongaber [Dt 10,7;
sr. Nu 33,33]. Místo oplývalo četnými potoky.
Snad dnešní et-Tába, asi 35 km severně od zálivu
Akaba.
Jozaba [= Hospodin je přísaha]. Dcera
Jozama, krále Izraelského, a manželka Joiady,
nejvyššího kněze, vychovatelka krále Joasa [2Kr
11,2; 2Pa 22,11].
Jozabad [= Hospodin daroval]. 1. Gederatský, jenž se připojil k Davidovi v Sicelechu
[1Pa 12,4]
2. Dva muži z pokolení Manassesova, kteří se
připojili k Davidovi v Sicelechu [1Pa 12,20].
3. Syn Obededomův z pokolení Chóre, jeden z
vrátných při chrámu [1Pa 26,4].
4. Jeden z úřednických levitů, kteří měli dozor
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nad desátky a dobrovolnými dary [2Pa 31,13] za
vlády krále Ezechiáše.
5. Velitel 180.000 vojínů Jozafatových [2Pa
17,18].
6. Syn Simrity Moábské, služebník Joasův a jeden
z jeho vrahů [2Kr 12,21; 2Pa 24,26]. Neušel však
trestu [2Pa 25,3].
7. Přední z levitů za vlády Joziášovy, kteří
darovali 5500 dobytčat k obětem [2Pa 35,9].
8. Syn Jesuy, levita [Ezd 8,33], snad totožný s
tím, jenž byl pověřen vyučováním lidu [Neh 8,7]
a měl dozor nad vnějšími záležitostmi domu
Božího [Neh 11,16]. Snad totožný i s levitou, jenž
propustil pohanskou manželku [Ezd 10,23].
9.Jeden ze synů Paschurových, kněz, který na
podnět Ezdrášův propustil pohanskou manželku
[Ezd 10,22].
Jozabiáš [== Hospodin dává bydlet]. Simeonovec z rodiny Azielovy [1Pa 4,35], jeden z
těch, kteří za vlády Ezechiášovy vyhubili poslední
zbytky Chamitů a Amalechitů v Palestině [1Pa
4,35].
Jozadak [= Hospodin je spravedlivý], syn
nejvyššího kněze Saraiáše a otec velekněze Jesuy
[Ezd 3,2.8]. Podle 1Pa 6,15 se dostal do zajetí
babylonského za Nabuchodonozora.
Jozafat [= Hospodin soudí]. 1. Syn Achiludův
[2S 8,16; 20,24; 1Kr 4,3], kancléř na dvoře krále
Davida a Šalomouna.
2. Syn Paruachův v Izachar [1Kr 4,17], jeden
z dvanácti vladařů Šalomounových, kteří se starali
o potravu pro královský dům.
3. Král judsky [837-849], syn a nástupce krále
Azy, s nímž spoluvládl nějaký čas [1Kr 22,41n].
Jeho matka, dcera Silchiova, se jmenovala Azaba.
Nastoupil na trůn v 35 letech; panoval 25 let.
Písmo vydává o něm dobré svědectví [1Kr 22,43;
2Pa 17,3.4]. Zvelebil své království, opravil města
judska i efraimská, zorganisoval válečnou moc,
upravil vnitřní správu a soudnictví, zkazil
modloslužbu a upevnil náboženství Hospodinovo
organisovaným vyučováním Zákona [2Pa 17,7—
9]. Moc jeho uznávali i Filištínští, kteří odváděli
vasalské poplatky stejně jako Arabové [1Pa
17,10n]. Uzavřel spolek se severním královstvím,
oženil svého syna Jorama s dcerou Achabovou a
Jezábelinou, Atalií [1Kr 22,44; 2Kr 8,18.26].
Tento spolek se nevydařil. Když s Achabem
vytáhl proti Rámot Galád, utrpěli strašnou porážku
[1Kr 22,1-38; 2Pa 18,1-34]. Achab byl raněn a
umřel. J. se vrátil pokořen. Prorok Jehu káral ho
za to, že se spolčil s bezbožnými [2Pa 19,1n].
Přesto však J. pomáhal synu a nástupci Achabovu
Joramovi proti Moabským, ale i toto tažení
neslavně skončilo [2Kr 3,4-27]. Jako Šalomoun,
chtěl i on společně s Ochoziášem pěstovati
námořní plavbu z Azion-Gaber do Ofír, ale lodi se
již v přístavu rozbily [2Pa 20,35-37; 1Kr 22,48n].
J. byl jedním z nejslavnějších králů judských: odrazil Ammonitské, Moabské a Edomce, kteří

[310] Jozachar-Jozef
napadli Judstvo [2Pa 20,1-30], a zanechal
upevněnou říši svému nástupci Joramovi.
4. Mitnejský [1Pa 11,43], jeden z rytířů
Davidových.
5. Kněz [1Pa 15,24], jeden z trubačů při
přenášení truhly Boží do Jerusalema.
6. Syn Namsi a otec Jehuův [2Kr 9,2.14].
7. Údolí, kde podle Jl 3,2.12 vykonán
bude soud nad pohany. Údolí J. je od 4.
křesťanského století ztotožňováno s údolím
Kidron [Cedron], jež dělí *Jerusalem od hory
Olivetské. Teče jím potok Cedron. Židé i mohamedáni věří, že zde bude vykonán poslední
soud. Ovšem toto ztotožnění obou údolí je
pouhá domněnka, vzniklá na podkladě Za 14.
Pokud víme, žádné historické údolí nemělo
toto jméno. Jl symbolicky označil údolí posledního soudu jménem, jež znamená »Hospodin
soudí«.
Jozachar [= Hospodin se rozpomenul,
pamatuje]. Syn Ammonitky a jeden ze dvou
vrahů krále Joasa [2Kr 12,21].
Jozef [Kral. ], správně Josef [= nechť
(Hospodin) přidá, sr. Gn 30,23n]. 1. Starší a
předposlední syn patriarchy Jakoba a manželky jeho Ráchel. Narodil se v Pádan Syrském
před návratem Jákobovým do Palestiny [Gn
30,25 sr. 31,41]. Jako miláček otce, který mu
pořídil kněžské roucho proměnných barev [Gn

37,3], vzbudil závist a nenávist svých bratří,
kteří ho za nepřítomnosti Rubenovy prodali
madianské obchodní karavaně za dvacet
stříbrných [šekelů] do Egypta [Gn 37-43].
Zde po těžkých zkouškách, jimiž byla utvrzena
jeho víra, upozornil na sebe výkladem snů
faraónových a radou, jež se neobyčejně osvědčila. Farao povýšil jej na majordoma [prvního
státního úředníka Gn 41,39-44]. V této vlastnosti použil několika úrodných roků k nahromadění zásob obilí ve státních obilnicích, přinutiv rekvisicemi samostatné držitele půdy,
aby odváděli z úrody celou jednu pětinu.
Když nastala léta neúrody a hladu, prodával
obilí, a tak zase nashromáždil pro státní pokladnu nesmírné bohatství. Dojemně líčí bible
setkání Josefovo s bratřími a otcem Jákobem,
který se usadil s ostatními svými potomky
v zemi Gesen při východním ústí Nilu. Bylo
tam hojně pastvin pro izraelská stáda. Hlavním městem tu bylo Tanis [Soan]. Farao dal
Josefovi za manželku dceru vysokého hodnostáře egyptského Putifara, kněze hlavního
chrámu egyptského v On [Heliopolis]. Jmenovala se Asenat. Měl s ní dva syny: Manassesa a Efraima [Gn 41,50-52]. - Jakob žil
v Egyptě až do své smrti. Byl oplakáván 70
dní [Gn 50,3] a pak s velkou nádherou pochován v jeskyni Machpelach. — Josef se prý
dočkal věku 110 let. Zanechal přání, aby jeho
kosti byly převezeny do Palestiny, až se jednou

Egyptské sýpky. Nástěnná malba z hrobu 12. dynastie, asi 2000 př. Kr. Pod dozorem písaře, zapisujícího na papyrus, přehazují otroci hromady pšenice, nakládají lopatkami a nosí v koších do sýpky. Dole
správce sýpky počítá koše obilí, jež je sypáno otvory ve stropě do „skladu'''.

Izrael vrátí do zaslíbené země [Gn 50,22.26;
Žd 11,22]. Jeho tělo bylo pečlivě nabalzamováno a pochováno v sarkofágu. Když Izrael
utíkal z Egypta, nezapomenul na poslední
přání svého praotce a vzal jeho tělo s sebou
[Ex 13,19] a snad pochoval v Sichem [Joz

Jozes—Joziáš [311]
na počátku veřejného působení Ježíšova [Mt
13,55]. Ale při smrti Ježíšově už živ nebyl
[J 19,26n].Že byl J. třiadevadesátiletý, když
se ženil, a že byl vdovcem, jak vypravuje apo

Syrští kočovníci prosí vysokého egyptského úředníka o právo pobytu v Egyptě.
Reliéf z t. zv. hrobu Harmhabova.

24,32]. Je pravděpodobné, nikterak však jisté,
že doba Josefova v Egyptě spadá do doby
panování Hyksů [kolem 1680-1580 př. Kr.].
Podle jiných badatelů jde o dobu Amenofisa
IV. [kolem 1365] nebo Seta I. [1318-1299].
2. Otec Igala [Nu 13,7], jednoho z izraelských vyzvědáčů z pokolení -Izacharova.
3. Syn Azafův [1Pa 25,2.9], hlava jedné
třídy hudebníků za vlády Davidovy.
4. Muž z rodokmenu Ježíšova [L 3,30],
žijící někdy mezi dobou Davidovou a vyhnanstvím v Babylóně.
5. Syn Bániův [Ezd 10,42], který pod vlivem
Ezdrášovým propustil pohanskou manželku.
6. Kněz z čeledi Sebaniášovy [Neh 12,14]
za velekněžství Joiakimova.
7. Muž z rodokmenu Ježíšova [L 3,24n],
syn Matatiášův.
8. Jiný muž z rodokmenu Ježíšova [L 3,
26], který žil po exilu.
9. Syn Heli, tesař v Nazaretě, příslušný do
Betléma, který si vzal za manželku Marii,
matku Ježíšovu, dceru svého strýce Jakuba
[Mt 1,16; L 3,23]. Kromě vypravování o narození Ježíšově [Mt 1,18-25; L 2,4.16.33],
útěku do Egypta [Mt 2,13.19.22n] a o cestě
s dvanáctiletým Ježíšem do Jerusalema [L 2,
43] nemáme o něm zpráv. Má se za to, že
zemřel před veřejným vystoupením Ježíšovým,
neboť pak se uvádějí už jen Maria a bratři
Ježíšovi a sestry [Mk 6,3]. Snad byl živ ještě

kryfický Život J., je pouhá legenda. *Rodokmen Ježíšův.
10. J. z Arimatie, t. j. Ramathaim v pokolení Benjaminově, přívrženec Ježíšův, kterého společně s Nikodémem pohřbil v novém
hrob ě ve své zahradě [Mk 15,43; Mt 27,
57-60; J 19,38]. Byl jedním ze zámožných
členů židovské rady a očekával království
Boží [L 23,50]. Zůstával dlouho tajným přívržencem Ježíšovým. Teprve Ježíšova smrt probudila v J. smělost, aby se přihlásil veřejně.
Tradice tvrdí, že byl jedním ze sedmdesáti
učedníků Ježíšových.
11. J. Barsabáš, příjmením Justus, spravedlivý, učedník Páně, který po smrti Jidášově spolu s Matějem byl navržen k volbě náhradníka za Jidáše [Sk 1,23]. Byl snad bratrem
Judy Barsabáše [Sk 15,22].
Jozes. 1. Jeden z bratří Ježíšových [Mt
13,55; Mk 6,3]. - 2. Osobní jméno Barnabášovo [Sk 3,36].
Joziáš.- 1. Král judský [2Kr 22-23,30],
syn Amonův, jenž padl za oběť palácové
revoluci. Osmiletý J. byl prohlášen králem a
panoval 31 let [640-609]. Za něho byla opět
obnovena bohoslužba Hospodinova, modloslužba pak úplně potlačena [2Kr 22,1.2; 2Pa
34,1-7.33]. V 18. roce panství Joziášova nalezl
*Helkiáš při opravě chrámu knihu Zákona,
jež byla čtena a značně přispěla k nápravě
náboženského života Izraelova [jde pravděpodobně o jádro *Deuteronomia,]. R . 6 0 9

[312] Jozue-Juda
vytáhl egyptský farao Necho II. přes Judstvo proti
Assyrským. Ačkoliv Joziáše ujišťoval, že proti
němu netáhne, postavil se proti němu na odpor u
*Magedda, kde byl poražen, poraněn a umřel po
převozu do Jerusalema [2Pa 35,24—25]. Za jeho
panování působili proroci Jeremiáš [1,2; 3,6] a
Sofoniáš [1,1].
2. Syn Soíbniášův za dnů proroka Zachariáše
[6,10], snad totožný s Chenem [v. 14]. *Chen.
Jozue [= Hospodin je spása]. — 1. Syn Nun z
pokolení Efraim [Nu 13,8.16; 1Pa 7, 27], od
mladosti služebník Mojžíšův, kterého právě
Mojžíš přejmenoval z Ozee na Jozue. Byl
statečným člověkem, schopným vésti lid. První
jeho vítězství bylo dosaženo v bitvě s
Amalechitskými [Ex 17,8—16]. Byla mu svěřena
správa stánku úmluvy [Ex 33,11]. Když spolu s
Kálefem domlouval lidu k odvážnému vzetí
zaslíbené země, byl by býval málem ukamenován
[Nu 13,8; 14,6-10; Joz 14,7]. Před smrtí
Mojžíšovou byl slavnostně uveden v úřad
nástupce Mojžíšova v rovinách moabských [Nu
27,12-23; Dt 1,38; 31,14.23]. Po čtyřicetiletém
putování překročil s národem u Jericha Jordán
[Joz 3,1—6] a po značných přípravách obrátil se
nejprve proti jižnímu spolku knížat s
Adonisedechem, králem jerusalemským, v čele.
Došlo k památné bitvě u Gabaon [Joz 10,10-12] a
k porážce všech spojených králů. Pak byly dobyty
Lebno, Lachis, Eglon, Hebron a Dabír
[Kariatsefer]. Po dobytí krajin jižních obrátil se
Jozue na sever, kde došlo k porážce Jabína z
Azotu u vod meromských. Budiž ovšem
zdůrazněno, že kniha J. nechce býti kronikářským
záznamem všech událostí za okupace Palestiny,
nýbrž chce souhrnně přinésti svědectví o věrném
naplnění Božích zaslíbení. Nelze proto datovat
jednotlivé výboje izraelské podle jejího podání!
Potom přikročil Jozue k rozdělení země. Nejprve
byli poděleni Efraim, Juda a Manasses. Stánek
úmluvy přenesen pak do Sílo v pokolení Efraim.
Nepodařilo se tehdy ještě dobýti pevnosti Jebuz
[*Jerusalem], takže Judstvo bylo odděleno od
severních kmenů. S Gabaonitskými uzavřel J.
smlouvu [Joz 9]. Jozue zemřel ve 110 letech [Joz
24,29], když předtím zavázal lid k výhradné
službě Hospodinu [Joz 24,1-28].
2. Rodák betsemský, na jehož poli byly
obětovány krávy [1S 6,14], jež vezly truhlu
úmluvy ze zajetí filištínského.
3. Kníže Jerusalema [2Kr 23,8] za panování
Joziášova.
4. Syn Jozadakův, nejvyšší kněz za Zorobábela [Ag 1,1.12.14; 2,2-4; Za 3,1-9], nazývaný
Jesua v knihách Ezd a Neh.
Jozue [Kniha] Sr. *Jozue 1. Popisuje většinu
událostí tam uvedených. V 'první části [kap. 1—
12] jde o dobytí země západně od Jordánu. Ve
druhé části [kap. 13-24] jde o rozdělení a
přidělení země jednotlivým pokolením. Jejím
účelem bylo ukázat, že byla splněna

smlouva Hospodina s praotci o obdržení zaslíbené
země. Proto také tato kniha mnohé události
předjímá: Danovcům se přiznává oblast, kterou
obsadili až v době soudcovské [Joz 19,47; Sd
18,27-29], dále výčet poražených králů [Joz
24,26] a snad opis Mojžíšova zákona [Joz 8,32].
Jméno J. vedlo křesťanské theology k srovnání s
Ježíšem nové smlouvy, který také uvedl věřící do
žerně zaslíbené z domu služby. Po Zákonu
[Mojžíšovi], jenž byl pěstounem ke Kristu [Ga
3,24], přišel Jozue nové smlouvy [Ř 10,4].
Jubal, mladší syn Lamechův a jeho manželky
Ady, otec všech hrajících na harfu a jiné nástroje
hudební [Gn 4,21].
Juda [= nechť jest (Bůh) slaven]. 1. Čtvrtý syn
Jakobův a Lie; starší jeho bratří byli Ruben,
Simeon a Leví, mladší Izachar a Zabulon [Gn
35,23]. Byl praotcem stejnojmenného pokolení.
Po rozdělení království byla po něm nazvána jižní
část bývalého panství Davidova. Hranice jeho
přídělu jsou zevrubně popsány v Joz 15. Táhly se
do pohoří idumejského až k sev. výběžkům
Mrtvého moře. Za manželku pojal ženu
kananejskou [Gn 38,1—10], s níž měl tři syny:
Hera, Onana a Sela. První dva brzy zemřeli. Dále
měl J. dva blížence s Támar, manželkou
zemřelého prvorozeného Hera, a to Faresa a Žáru
[Gn 38,11-30; 46,12; Nu 26,19; Rt 4,16-22]. J.
sám zaujímal mezi bratřími vynikající postavení.
Zachránil Josefa před smrtí [Gn 37,26-28]. Když
nastala nutnost po druhé jíti do Egypta nakoupiti
obilí, zaručuje se svému otci za svého bratra
Benjamina a i vůči Josefovi zastává se
nejmladšího [Gn 44,33n; 45,1]. Když byla
Izraelcům přidělena krajina Gesen, je J. poslán
napřed [Gn 46,28]. Jeho zvláštní postavení vyniká
i ze zvláštního požehnání, kterého se mu dostalo
od Jákoba [Gn 49,3—10]. Pokolení Judovo
vzrostlo v Egyptě na 74.000 [Nu 1,26—27] mužů,
schopných boje. Po něm nejčetnější bylo pokolení
Dan [62.700 mužů]. Na hranicích země zaslíbené
bylo napočteno už 76.500 příslušníků J. pokolení
[Nu 26,22]. Při tažení pouští zaujímají členové J.
pokolení místo v čele zástupu po východní straně
stánku úmluvy. Achán, který byl potrestán pro
přisvojení věcí klatých, pocházel z pokolení J.
[Joz 7,1.16—18]. Ale i věrný Kálef pocházel z
tohoto pokolení. Brzy po dobytí země upadli
Izraelci pod nadvládu krále syrského, ale Otoniel
z pokolení J. je osvobodil [Sd 3,8—11]. Později
měl tento kmen mnoho vlastních starostí [Sd 3,31;
10,7; 13,1] a nezúčastnil se bojů ostatních kmenů.
Snad tu rozhodovala i zeměpisná poloha. Po smrti
Saulově podporoval J. svého soukmenovce
Davida a zůstal věren davidovské dynastii tak, že
nakonec bylo vytvořeno samostatné království.
2. Levita [Ezd 3,9], mezi jehož potomky byl
*Kadmiel.
3. Levita [Ezd 10,23], jenž na podnět
Ezdrášův propustil pohanskou manželku.
4. Syn Senuy [Neh 11,9], zástupce velitele
nad Jerusalemem.

5. Levita [Neh 12,8], jenž se vrátil se Zorobábelem z Babylona.
6. Jeden z těch [Neh 12,34], kteří se zúčastnili posvěcení hradeb jerusalemských.
7. Syn Netaniášův [hebr. Jehudi], jeden z
těch, které vyslal král Joakim [Jr 36,14.21.
23] k Baruchovi pro knihu, napsanou Jeremiášem.
8. Muž z rodokmenu Ježíšova, žijící v době
těsně jpřed*prilem [L 3,26].
*Žid, Židovský.
Judas. 1. Bratr Ježíšův [Mt 13,4,55; Mk
6,3]. Podle tradice byl autorem Judovy epištoly. Hegesipp r. 170 po Kr. připomíná Judovy vnuky, kteří žili jako malí rolníci v Palestině. Byli předvoláni před Domitiana [81—
-96] jako potomci královského rodu Davidova,
vyslýcháni a s opovržením propuštěni.
2. J. Iškariotský viz Jidáš.
3.J. Galilejský [Sk 5,37] z Gamaly
[v Gaulonitis za Jordánem] osnoval židovské
povstání, když si Římané po sesazení Heroda
Archelaa přivlastnili Judstvo jako provincii a
nařídili sčítání lidu. Judas zahynul a jeho
stoupenci byli rozptýleni. Později se zorganisovali v sektu zelotů, jež vyvolala válku židovskou r. 66-70.
4. J.Jakubův [L 6,16; Sk 1,13; J 14,22],
jeden ze dvanácti, snad syn nebo bratr Jakubův [L 6,16]. U Marka má příjmení Taddaeus [Mk 3,18], u Mt 10,3 Lebbeus. Taddaeus
byl apoštolem Sýrie, Mesopotamie, Arménie a
Persie; zemřel smrtí mučednickou.
5. J. Barsabáš [Sk 15,22], jeden z vedoucích mužů jerusalemského sboru, který byl se
Sílou poslán do Antiochie s dopisem apoštolského sněmu o podmínkách přijímání pohanů
do církve [Sk 15,28-29]. Josef, který byl navržen do sboru apoštolů, byl snad jeho bratrem
[Sk 1,23].
6. Člověk, který bydlel v Ulici přímé v Damašku, u něhož strávil Saul tři dny po svém
obrácení [Sk 9,11].
Judova epištola má tento obsah: V. 1.
až 2.: modlitebný pozdrav. V. 3.-4. varuje
před falešnými učiteli, kteří svým životem
popírají svou víru v Ježíše Krista. V. 5.-7.:
příklady z historie snaží se utvrditi čtenáře ve
věrnosti evangeliu. V. 8.-16. přináší pop
těchto falešných učitelů. V. 17. až 23. povzbuzuje čtenáře poukazem na to, že to, co na ně
přišlo, není nic nového. Naopak, bylo to předpověděno od apoštolů jako znamení posledních časů. V. 24.-25. je doxologií.
Epištola je připsána Judovi, bratrovi Jakubovu [v. 1] ; Míněn je bratr Ježíšův. Nebyl
apoštolem. Je zajímavé, že Judova epištola
jediná přináší citáty z apokryfických knih, jako
je Nanebevstoupení Mojžíšovo [Assumptio
Mosis] ve v. 9, a z knihy Enochovy [v. 6.14.15].
Kdyby byl autorem Judas, bratr Páně, musel
by tuto epištolu napsati mezi r. 75—80. Epištola
však je patrně poměrně pozdní, z doby poapoštolské. Dlouho nebyl v církvi ustálen úsudek o tom, zda tvoří součást novozákonního
kánonu, i když je uvedena mezi kanonickými

Judas-Julius [313]
spisy už v t. zv. Kanonu Muratori koncem
II. stol. — Této epištoly vydatně používal
2Pt 2 1—3 3.
Judit '[Gn 26,34], dcera Béry Hetejského.
kterou Ezau pojal za manželku. V Gn 36,2
je nazývána Olibama.
Judsky, Judstvo, Judsko. Když po smrti
Šalomounově nastalo v Sichem rozdělení království [1Kr 12,26-33; 13,33; 2Pa 10,16n] ?
zůstalo při domě Davidově pouze Judstvo a
některé části z pokolení Simeonova a Benjaminova. Dvě benjaminská města, Bethel a
Jericho, přidala se také k severnímu království.
Později připadly k Judstvu některé části z pokolení Efraimova [2Pa 13,19; 15,8; 17,2].
Nepřátelství a války mezi oběma říšemi trvaly
přes 60 let. Jižní království mělo proti severnímu některé výhody, takže se udrželo déle než
království izraelské. Jerusalem byl méně vysazen útokům nepřátel a lid cítil větší jednotu
hlavně vlivem chrámové bohoslužby. Za
Achaba a Jozafata uzavřela obě království
mezi sebou smlouvu, kterou porušil Amaziáš.
Byl poražen a Jerusalem zpustošen. Za Jotama a
Achase stal se Juda poplatným Tiglatfalasarovi. Pád Judstva nastal, když Nebuzardan,

Zajatí Judejci. Z reliéfu na zdi chrámu v Karnaku,
který vypisuje vítězné tažení faraóna Sesáka
v Palestině.

vojevůdce Nabuchodonozorův, rozbořil chrám
jerusalemský a uvedl lid do zajetí [r. 586 př.
Kr.]. Po návratu ze zajetí byl správcem Judstva potomek Davidův, Zorobábel, který uznával nadvládu perskou. Stejně- Judovec Nehemiáš. Pak spravovali zemi perští místodržící.
Později ovládli zemi Makedonci a po rozkladu
říše Alexandra Velikého připadlo J. postupně
Egyptu a Sýrii. Úspěšná revoluce *Makkabejců proti Sýrii vedla k ustanovení kněžské
dynastie vládců, jež byla vystřídána idumejskou
dynastií [*Herodes Veliký], která vládla pod
svrchovaností Říma. V době Ježíšově byloJudstvo provincií spravovanou přímo římskými
místodržícími [t. zv. prokurátory judskými].
Jukadam. Místo v horách judských [Joz
15,56], snad dnešní Chirbet Raka‘.
Julia, křesťanská žena v Římě, snad žena
nebo sestra Filologa, kterou apoštol Pavel
pozdravuje [Ř 16,15].
Julius [Sk 27,1-3.11.31.42n], setník nad
houfem [t. j. kohortou] Augustovým, jemuž

[314] Junius-Juta
byl vydán apoštol Pavel jako vězeň k dopravení z
Caesareje do Říma.
Junius [= Junin nebo »v červnu zrozený«],

Jupiter a Merkur. Podle starořecké vázy.

židovský křesťan, na kterého vzpomíná Pavel v Ř
16,7. Nazývá jej příbuzným [po př. sourodákem]
a spoluvězněm, který se stal křesťanem dříve než
on. Snad nemyslí na skutečné uvěznění, nýbrž na
to, že jejich naprostým Pánem je Kristus.
Jupiter [Sk 14,12-13; 19,35]. Řecky Zeus,
národní a nejvyšší bůh řecký, vrchní správce
světa. Sídlil na Olympu. Antiochus Epiphanes
zasvětil mu chrám Hospodinův v Jerusalemě na
potupu Židům a na žádost [?] Samaritánů nazval
chrám v Garizim chrámem J-a, ochránce cizinců.
Jusabchesed [= laskavost se vrací]. Syn
Zorobábelův [1Pa 3,20].
Justus [= spravedlivý]. 1. Příjmí Josefa
Barsabáše, jenž byl kandidován za nástupce
Jidášova v kruhu apoštolském [Sk 1,23]. - 2.
Příjmení Ježíše [Jezus], přítele Pavlova [Ko 4,11].
- 3. Křesťan v Korintě, u něhož bydlel Pavel [Sk
18,7]. Jeho plné jméno bylo Titus Justus. Dům
jeho byl hned vedle synagogy.
Juta. Místo v hornatině judské, jmenované v
souvislosti s místy Maon, Karmel a Zif, nejspíše
tedy v jejich okolí [Joz 15,55]. Bylo přiděleno i s
okolnímui vesnicemi kněžím [Joz 21,16]. I dnes
má staré jméno. Leží asi 9 km jz od Hebronu.
Někteří se domnívají, že toto město bylo rodištěm
Jana Křtitele [L 1,39, kde prý má stát Juta, nikoli
Juda]. Jiní mají za to, že městem Judovým je
míněn Hebron.

K
Káb [2Kr 6,25], míra pro věci sypké =
= přibližně 2 litry [4 logy po 0,5 1] = 1,18 efi
[hebr. éfá Ex 29,40 má 36,1]. 6 kabů = 1 míra
[Gn 18,6]. *Míry a váhy.
K absael [ = Bůh sh ro mažďuje] . Místo
v nejjižnějším Judstvu [Joz 15,21], domov Davidova udatného přívržence Banaiáše [2S 23,
20; 1Pa 11,22], nazývané u Neh 11,25 Jekabsael. Snad totožné s dnešním Chirbet Chora.
Kábul. 1. Město na pomezí pokolení Asser
a Zabulon [Joz 19,27]. Dnes vesnice toho jména asi 14 km jv od Akky [Ptolemais]. — 2.
Krajina v Galileji, obsahující 20 měst, která
Šalomoun daroval králi tyrskému Ghíramovi
[1Kr 9,13], jenž však nebyl spokojen [nazval
tuto krajinu K. = ? nevzhledná] a vrátil je
Salomounovi. Ten tato města opevnil a osadil
Izraelci [2Pa 8,2].
Kacíř, kacířství. V Tt 3,10 užito slova
kacíř ve stejném významu jako kacířstvo v 1K
11,19 a sekty v Ga 5,20, totiž jako označení
»stran«; tedy kacíř tu znamená člověka, který
»rozděluje«, rozbíjí jednotu a tvoří strany.
V 2Te 2,6—11 je popsána povaha a původ
rozbrojů.
Řecké hairesis, z něhož naše slovo heretik
vzniklo, původně znamená »volba«, pak zvolení si něčeho za předmět studia, později uzavřenou společnost, školu nebo sektu těch, kteří
hájí určitý způsob života nebo učení. Sk 5,17
nazývá sektou [řecky: hairesis] saduceje, Sk
15,5 farizeje, Sk 24,5 nazaretské, Sk 26,5 farizeje, Sk 28,22 křesťany. Když rozdíly mezi
některými křesťany vyvolaly roztržky a strany,
stával se ovšem takový rozkol nebezpečím
a byl považován za neslučitelný s povahou
církve. Ga 5,20 považuje tvoření sekt v církvi
za skutek těla [sr. 1K 1,10n; 11,18n; Mk 13,
5nn; Sk 20,29n; 1J 2,19]. Zde pak je už patrný
tvořící se význam slova kacířství, jak mu rozuměla církev ve středověku a později. Ovšem
už i v Tt 3,10 to znamená více než jen vyvolávání rozkolů. Označuje lidi, kteří vědomě trvají na odchylném učení, než je křesťanské, a
přímo útočí na to, co obecně je přijímáno jako
učení církve [2Pt 2,1]. Římsko-katoličtí křesťané někdy označují tímto slovem všecky, kdo
•nenáležejí k jejich společenství, tedy protestanty
i starokatolíky i pravoslavné. *Roztržka.
Kadeř [Pís 4,1.3; 5,2.11; Iz 3,24; 47,2].
*Vlasy; *Pramen vlasu.
Kádes [= zasvěcený, posvátný; také
jméno syrské bohyně Kádéš]. — 1. Podle Sellina
jde o velkou oasu, 75 km jižně od Bersabé, se
třemi prameny ‘Ain Kades, ‘Ain el Kderat a
‘Ain Kuséme. ‘Ain el Kderat bývá některými
odborníky ztotožňována s Meriba [Nu 27,14;

Ez 47,19 »vody sváru«; Ex 17,7; Dt 33,8],
ostatní dvě s Massa a Mara. Podle biblických
údajů leželo K. na poušti *Tsin [Nu 20,1; 27,
14] v hornaté krajině, 11 dní cesty od Sinaje
přes horu Seir [Dt 1,2] při pomezí Edomitů
[Nu 20,16] mezi vrchem Akrabim a potokem
Egyptským [Joz 15,3; Ez 47,19]. Jména K.
se užívalo k označení pramene [Ez 48,28],
města [Nu 20,16] nebo pouště [Ž 29,8]. K rozlišení od jiných K. se mluví v SZ o Kádesbarne
[Nu 34,4; Joz 15,3]. Kdysi se jmenovalo En
Misfat [= pramen soudu Gn 14,7]. Zde Chedorlaomer se spojenci potřel Amalechitské
a Amorejské [Gn 14]. Abraham se zdržoval
blízko K. a tam se také ukázal ženě Agar anděl
[Gn 16,14; 20,1]. Tu umřela a byla pochována
sestra Mojžíšova Maria [Nu 20,1]. Odtud
vysláni špehéři, aby shlédli zaslíbenou zemi;
po jejich návratu následovala dlouhá bludná
cesta po poušti [Dt 1,3; 2,14]. Odtud posláni
poslové ke králi edomskému [Nu 20,14; Sd
11,16n]. Tu reptali Izraelci pro nedostatek
vody a Mojžíš vyvedl vody ze skály [Nu 20,
1—12]. Proto nazýváno též »vody sváru« [Nu
27,14; Ez 47,19; 48,28].
2. Město na území pokolení Izacharova,
přidělené levitům z rodiny Gersonovy [1Pa
6,72], nazývané v Joz 21,28 Kesion. Snad
dnešní Abu Kedeis, 4 km j. od Magedda.
*Kedes.
Kadění, vykuřování, zavedené při izraelské službě stánku k uctění Hospodina, záleželo ze zápalu vonných pryskyřic, kadidla,
myrhy a balzámu. Lv 24,7 mluví o »kouření
pamětném v oběť ohnivou Hospodinu«. Aron
byl k tomu ustanoven jako nejvyšší kněz [Ex
30,8-9], ale později [1S 2,28; Lv 16,12] a
zvláště v době druhého chrámu konali oběti
kněží losem ustanovení [L 1,9]. Doba kadění
ráno a večer ustanovena Exodem [30,7-8.
34nn]. Ranní kadění bylo konáno před jinými
oběťmi. Stejně po rozsvícení lamp k večeru po
oběti večerní a před obětí mokrou bylo opět
kaděno na zlatém oltáři, který stál ve svatyni
před oponou [Ex 30,1nn]. Když kněz vstoupil
do svatého místa s kadidlem, vyšel všechen lid
z chrámu i z předsíně [L 1,10]. Když kněz
položil kadidlo na oheň, učinil poklonu před
svatyní svatých a rychle se navracel k lidu [Lv
16,13; L 1,21]. Toto k. ve spojení s jinými obřady podle řádu Mojžíšova mělo pouze symbolický význam a nemělo být vlastní modlitbou.
Kněží užívali každý své kaditelnice. — K. tvořilo součást náboženských obřadů většiny starověkých národů. Bylo také základem pohanské modloslužby Izraelitů [2Pa 34,25; Jr 11,
2.17; 48,35]. Kadidlo a myrha byly velmi

[316] Kadidlnice-Kafarnaum

Kadidlový oltář z Megidda. Je to bílý vápencový podstavec, uměle tesaný a malovaný žlutou, červenou a
modrou barvou. Na něm pravděpodobně spočívala
kovová nádoba, v níž se pálilo kadidlo.

ceněny a náležely k nejvzácnějším pokladům
[Mt 2,11]. — Křesťané z počátku odsuzovali
k., ale již v 5. století zavedeno do církve východní, potom i do západní s výhradou, že
jím smí být uctíván toliko Bůh. Místo zlatého
oltáře zaujala kaditelnice, oheň na oltáři nahrazen »věčnou« lampou. - Církve evangelické
tohoto obřadu nepřijaly.
Kadidlnice *Kaditelnice.
Kadidlo [Iz 60,6; Jr 6,20], klejo-pryskyřice, vytékající ze zářezů do různých kadidlovníků [boswelia]. Bylo-li těženo i v Palestině,
není známo [Bič I., 35]. Z oddílu Pís 4,6.14
to nelze usouditi. Nejspíše bylo dováženo
z Arábie, Afriky a Indie [Gn 37,25; 43,11;
Ez 27,17] a tvořilo hledaný předmět obchodu

Egyptská kaditelnice. Část reliéfu Setiho I. z t. z.
Memnonia v Abydu.

[Zj 18,13]. Mt 2,11 je vypočítáváno se zlatem
[Iz 60,6; Ž 72,10.15] a mirrou [myrhou Ž 45,
9; Pís 3,6] mezi vzácnými dary mudrců od
východu jako splnění sz zaslíbení [Ž 72,10n],
že pohané přinesou Mesiáši dary a uznají jej
tak za krále.
Kaditelnice [Kral.: kadidlnice], malá,
přenosná, kovová nádobka, na kterou kladeny
řeřavé uhlíky s oltáře a kadidlo nebo jiné
vonné věci ke kadění [Lv 16,12-13; 2Pa 26,
19; Ez 8,11; Žd 9,4]. Šalomoun dal nadělati
kaditelnic z čistého zlata [1Kr 7,50; 2Pa 4,22].
Kaditelnice ve stánku byly mosazné. Ty,
o nichž se mluví ve Zj 8,3.5, byly také zlaté.
Šlo spíš o přenosné krby, kadidlové oltáříky
[Bič II., 81].
Kaditi, kadívati *Kadění, kadidlo.
Kadmiel [= ? Bůh je v čele, vede]. Levita, který se navrátil se svou rodinou ze zajetí
babylonského zároveň se Zorobábelem [Ezd
2,40; Neh 7,43; 12,8]. Dozíral nad dělníky,
kteří znovuzřizovali chrám [Ezd 3,9], v zastoupení své rodiny stvrdil smlouvu s Hospodinem [Neh 9,4n; 10,9].
Káď. Tímto slovem přeloženo hebr. jekeb
[Jl 3,13; Ag 2,17]. Byla to menší a hlubší
jímka, do níž odtékala šťáva z rozšlapaných
hroznů ve větší nádrži. Obě nádrže byly
spojeny korýtkem a vytesány ve skále. *Pres
vinný.
Kafarnaum [z hebr. Kefar Nachûm =
= vesnice Nahumova?]. Město na severozápadním pobřeží moře Galilejského v krajině
Zabulon a Neftalim [Mt 4,13-16; L 4,31;
J 6,17—24]. Byl tam úřad pro vybírání daní
[Mk 2,1.14] a římská posádka [Mt 8,5-13;
L 7,1—10]. Ježíš v první době svého působení
je učinil východiskem své práce i místem působení. Uzdravil tam služebníka setníkova
[Mt 8,5-13; L 7,1-10], matku Petrovy manželky [Mt 8,14-17], ďábelníka [Mk 1,21-28; L 4,
31-37], šlakem poraženého [Mk 2,1-13], syna
královského služebníka [J 4,46—54] i mnoho
lidí nemocných [Mt 8,16.17; Mk 1,32-34;
L 4,23.40.41]. V synagoze v K. kázal [J 6,
24-71; Mk 9,33-55]. V K. povolal Matouše
[Mt 9,9-13; Mk 2,14-17; L 5,27-32]. Přesto
lid města nečinil pokání a Ježíš oznámil jehoúplné zničení [Mt 11,23.24; L 10,15].
K. není jmenováno nikde mimo evangelia.
Snad vzniklo až po návratu ze zajetí. — Ježíšova předpověď se dokonale splnila. Z města
nezůstal kámen na kameni. Teprve vykopávky posledních let daly za pravdu badatelům, kteří uváděli místo, zvané Tell Chúm,
jako původní K. Místo leží asi 4 km západně od
ústí Jordánu do moře Galilejského. Nalezeny byly zbytky synagogy, kterou někteří
ztotožňovali se setníkovou [L 7,5], jež však je
patrně z doby pozdější. Její zvláštností byly
schody, na západní straně 3, na jižní 14. Jejich
objevení je velmi důležité pro zjištění totožnosti
místa, neboť ve starých rukopisech je uvedeno
jako zajímavost, že do synagogy v K. se
vystupovalo po schodišti. Zatím nebyla v
celé Galileji objevena synago ga, na kterou

by se tento popis hodil, mimo onu v Telí
Chúm. »Budova synagogy má podobu basiliky
se širokou prostřední lodí a úzkými postranními, podoby spíše ochozu, přecházejícími i na
třetí úzké straně v ochoz. Průčelí bylo rozčleněno velikým středním portálem a dvěma
menšími bočními vchody. Střecha je šikmá po
vzoru soudobých staveb syrských. K východnímu boku stavby se pojil po celé její délce
dvůr s podloubím po ostatních třech stranách
a se studní na umývání uprostřed. Do dvora
vedlo několik vchodů. Uvnitř budovy bývaly
kamenné lavice podél zdí a nad bočními stěnami včetně ochozu na úzké straně protilehlého vchodu byla galerie, určená pro ženy«
[Bič II., 63n]. Schodiště nahoru vedlo z vnějšku.
Kafíra [= vesnice]. Gabaonitské město
[Joz 9,17], přidělené pokolení Benjaminovu
[Joz 18,26]. Bylo znovu osazeno po návratu
ze zajetí babylonského [Ezd 2,25; Neh 7,29],
Snad dnešní Kefireh, 13 km sz od Jerusalema.
Kaftor. Ostrov nebo pobřeží, obývané
podle Gn 10,14 národy, příbuznými s *Mizraimskými [Egypťany]; podle Jr 47,4; Am
9,7 zde byla původní vlast Filištínských.
Kaftor se zpravidla ztotožňuje s Krétou. Ve
skutečnosti zde Filištínští jen pobyli delší dobu
na své cestě ze severnějších krajů do přední
Asie při velikém stěhování národů kolem r.
1 2 0 0 př . K r. E g yp ts k é K eft iu = Kr ét a.
Snad i assyrské Kaptara = Kréta. Podle jiných
však jde o záp. a jižní pobřeží Malé Asie od
Lydie k Cilicii. A také LXX překládá K. v Dt
2,23 a Am 9,7 jako *Kappadocii. Je-li označení Geretejští = Krétští, jak soudí LXX [Ez
25,16; Sof 2,5 sr. 1S 30,14], pak není vyloučeno, že šlo o filištínské žoldnéře ve službách
Davidových.
Kaftorejský, Kafturim. Obyvatelé *Kaftoru [1Pa 1,11n].
Kahat [Gn 46,11], druhý ze tří synů Leví,
od nichž se odvozují tři hlavní levitské rody
a jejich pojmenování [Ex 6,16; Nu 3,17;
2Pa 34,12]. K. byl otcem Amrama, tento
otcem Mojžíše a Arona. Všichni kněží byli
z jeho rodu. Členové rodu, i když nebyli kněžími, zaujímali vždy význačné postavení mezi
levity. Byli ustanoveni k službě při stánku
úmluvy svatyně svatých [Nu 4]. Byly čtyři
rodiny synů K.: Amram, Izar, Hebron, Uziel
[Ex 6,18-22; 1Pa 23,12; 26,23.32]. O jejich
osudech nic téměř nevíme; jen nepatrné
zmínky v Ex 6,18-20; Joz 21,4n; 2Pa 20,19;
29,12. Při prvním sčítání na poušti bylo mužských příslušníků tohoto rodu od dětí starších
než měsíc 8.600 [Nu 3,28], od 30-50 let 2.750
[Nu 4,34-37]. V době Davidově vynikají jako
hudebníci [1Pa 6,33nn; 16,41; 25,1].
Kaifáš, plným jménem Josef K., židovský nejvyšší kněz za císaře Tiberia [L 3,2]
v době od působení Jana Křtitele. Ustanoven
r. 18 od Valeria Grata, římského prokurátora
a předchůdce Pilátova. Zeť Annášův. R. 36
byl sesazen od prokonsula syrského Vitellia.
K. měl důležitou úlohu při soudu i odsouzení

Kafira-Kaldea [317]
Ježíšově. V jeho paláci se sešlo sanhedrin, aby
Ježíše jali a zabili [Mt 26,3-4; J 11,49]. Nevědomky se stává prorokem [Mt 26,5; J 11,
49-50; 18,14]. Jeho jednání při výslechu Ježíše bylo většinou úplně nezákonné. — Zmínka
o něm je ještě v Sk 4,6.
Kain [od téhož slovního kořene jsou v hebr.
výrazy: kovář, kopí, ale též zpívati žalozpěv!]
— 1. Podle Gn 4 prvorozený syn Adama a Evy,
zakladatel rolnictví; zabil svého bratra Ábela,
protože Hospodin nepřijal jeho oběť [Žd 11,4].
Stal se poběhlíkem a nosil na sobě znamení,
které Hospodin vložil na něj [Gn 4,1-25].
Konečně se usadil v krajině Nod, kde založil
město. To rozhodlo i o jeho náboženství
[„před tváří tvou skrývati se budu" Gn 4,14],
neboť Hospodinu nelze sloužit v ,nečisté"
zemi [Am 7,17; Ez 4,13]. Přesto však oko
Hospodinovo bdí nad ním. Jeho rod vynikl
v umění kovotepeckém. Beduini jej pokládají
za svého praotce. Zmínka o něm v 1J 3,12.
Sr. v 9-10; Ju 11; Žd 11,4. Původně snad za
vypravováním Gn 4 vězí pradávný rozpor
mezi nomády a rolníky [v. 2], mezi obětí
zvířecí a rostlinnou [v. 3-4] a vůbec mezi
rozličným pojetím bohoslužby. „Pole" ve v. 8
znamenalo snad posvátné pole. K. je pokládán
za praotce Kenitů [Kral . *Cinejských Sd
4,11], potulných řemeslníků a hudebníků
[Gn 4,17-21].
2. Vesnice téhož jména v horách Judských.
[Joz 15,57] jv od Hebronu.
Kainan. 1. Syn Enosův z rodu Setova
[Gn 5,9-14; 1Pa 1,2], otec Malalehelův [L
3,37n]. - 2. Syn Arfadaxův [L 3,35-36]. V Gn
11,12 vynechán. Lukáš však cituje ze Septuaginty, která jej uvádí.
Kalamář. Dřevěné, rohové nebo kovové
pouzdro na rákosová [třtinová] péra, na jehož
horním konci byla upevněna nádobka na
barvivo [„inkoust"]. Bylo upevňováno za pasem [Ez 9,2.3.11].
Kalandra, hebr. ‘anáfá [Lv 11,19; Dt
14,18] jednou kalandra, po druhé volavka.
Stěhovávý pták, žijící u vody. Zakázán jako
nečistý. Barvy bílé, modré nebo hnědé, asi
velikosti čápa nebo menší podle druhu. Živí se
rybami.
Kaldea, lépe Chaldea, jižní krajina Babylonie při zálivu Perském. Později označení
rozšířeno na celou Babylonii, protože řada
králů babylonských byla původu kaldejského.
Vynikající města Ur [Gn 11,28], Érech, na
severu Babylon, Kut, Borsippa a j. Jméno
kaldejský bylo synonymem „moudrý", „mudrc". „Literní umění kaldejské" [Dn 1,4; 2,2;
4,4; 5,7.11] obsahovalo asi tyto obory: znalost
starých jazyků babylonských; znalost astronomie a astrologie; znalost přírody. K tomu
ovšem patřila rozsáhlá mythologie. V době
novozákonní se v řecko-římském světě slovem
chaldejec označovali astrologové [hvězdopravci]. Chaldejští byli také dobří rolníci a
vynikající stavitelé. Jejich umění stavitelskému
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značně vadil nedostatek kamene. Krajina,
kdysi bohatá a krásná, je nyní pustá.
Kaldejští hebr. Kasdim, obyvatelé Chaldeje [2Kr 24,2; 25,4-26; 2Pa 36,17; Iz 13,19].
Jsou to obnovitelé babylonské moci a slávy po
pádu říše Assyrské, jež si dočasně podmanila i
Babylon. Nabopalasar, otec *Nabuchodonozorův a ovšem i tento sám byli Kaldejci. U Jr
50,10; 51,24; 24,5; 25,12 se míní tímto výrazem prostě Babyloňané. *Kaldea.
Kaldeus [Dn 2,10]. Vzhledem k vynikajícímu postavení a uznávané činnosti novobabylonských [„kaldejských"] mágů stalo se
jméno K. nakonec synonymem za kněze Belmardukovy. *Kaldea.
Kálef [= pes], syn Jefona Cenezejského
[Nu 32,12], jeden z 12 vyzvědačů [Nu 13].
Je představitelem pokolení Judova [Nu 34,19].
Spolu s Jozuem povzbuzuje národ ke vpádu
do zaslíbené země [Nu 13,31; 14,6], ač ostatní
zvědové mluví opačně. Proto vchází spolu
s Jozuem jediný do zaslíbené země [Nu 14,38;
32,12]. Po dobytí země se mu dostalo jako
podílu Hebronu, který byl v rukou synů Enakových [Joz 14,6-15]. Otoniel, syn mladšího
bratra K., dobyl Dabiru [Kariatsefer] a jako
odměnu dostal Azu, dceru K. [1Pa 2,49], za
manželku a s ní část země a dvě studnice [Joz
15,15-19; 1Pa 4,13.15].
K. je svým původem potomek Judův skrze
otce Ezrona [1Pa 2,18.42]. Zdá se, že rod K.
byl původu cizího [1S 30,14; Nu 32,12; Gn
36,11, kde Kenaz = Cenez], a teprve později
při vtělen jako proselytský k Judovu pokolení.
Kálef Efrata. Podle hebr. textu a LXX
není jisto, zda 1Pa 2,24 označuje místo, kde
Ezron zemřel, jako K. E. anebo zda Kálef
po smrti Ezronově šel do Efrata, nebo konečně
zda Kálef pojal Efratu, manželku svého otce
Ezrona [1Pa 2,19], aby tak zajistil svůj nárok
na majetek otcův a právo pobytu v sev. Judstvu [sr. 2S 16,22; 1Kr 2,13-25].
Kalich. 1. Nádoba k pití [číše: 2S 12,3];
původně ze dřeva, později z kovu nebo hlíny
[koflík Jr 51,7]. Na vodu i na víno [Mk 9,41;
číše; Ž 75,9 atd.].
2. Obrazně o obsahu kalicha, ať příjemném
či hořkém. Něco, čeho se člověku dostalo
údělem [Ž 23,5; Iz 51,17; Jr 25,17; 49,12;
P l 4 , 2 1 ; E z 2 3 , 3 1 ; M t 2 6 ,3 9 ; Z j 1 4 , 1 0 ;
16,19].
3. K. dobrořečení [požehnání] byl třetí k., jejž při
slavnosti beránka nalil hospodář po večeři,
když chtěl poděkovat Hospodinu [*Večeře Páně,
sr. 1K 10,16].Také po návratu z *pohřbu se
užívalo k. při malé hostině pro příbuzné a
hosty. Hostina se nazývala „chlebem
lkajících a kalichem potěchy" [Miklík].
*Koflík.
Kalkol, jednou též Chalkol. Jeden ze synů
Záře [Máchol], známých moudrostí [1Pa 2,6;
1Kr 4,31].

Egyptští kameníci. Podle nástené malby z Theb.

Kallai [= Prychlý], Hlava rodiny Sallaiovy, kněz v době velekněze Joiakima [Neh
12,20].
Kalous. Druh sovy, podobný výru, ale
menší. Žil v Evropě i ve střední Asii. Na jih ho
ubývá. Žije zpravidla v lese nebo na pustých
místech. Když mláďata dorostou, shlukují se
s jinými v hejna 20 i více kusů. Potrava: nejvíce myši, někdy i drobné ptactvo. K. je jmenován v Lv 11,16 mezi nečistými ptáky. Hebrejsky janšuf. Vyskytuje se také překlad
„ibis", což je pták z druhu čápovitých. Nelze
vůbec s jistotou říci, jaký pták je míněn hebrejským výrazem.
Kámen, kamení. Palestina je bohatá na
kámen. V Zajordání je to čedič, z něhož byly
zhotovovány i žernovy, v hornatině západojordánské vápenec. Kamenů bylo tolik, že
rolníci je museli vybírati každoročně z polí
[Iz 5,2]. Studny nepřátel a jejich pole bývaly
zahazovány kamením [2Kr 3,19.25].
Kamene bylo užíváno ke stavbě hrází,
hradeb, domů, chrámů, mostů, vodovodů a p.
Bývaly také kamenné podlahy [Est 1,6]. To
vše vyvolalo v život živnost kamenickou. Kameník byl odborníkem nejen na lámání k., ale
i na osekávání až po postavení zdí. Je zajímavé,
že užívali už olovnice [2S 5,11; 1Kr 5,18;
1Pa 22,2; Ezd 3,7]. Pamětní sloupy [Jr 31,21].

Posvátný kámen (rnasseba). Uprostřed oltář se zápalem, vlevo dvě korouhve, vpravo dva knězi maží
olejem ( ?) kultický kámen. Podle assyrské ho reliéfu.

Kámen [319]

Posvátný hraniční kámen z doby Nabuchodonozora I.
Nese symboly celého pantheonu bohů, kteří mají chránit
zemi před nepřítelem. Posvátný had bohyněKádéš,
znamení boha Šamase (slunce), bohyně Sin (měsíc),
Ištary (jitřenka). Tři oltáře ( ?) bohů Anú, Béla a Ey.
Trůny s podobami cherubínů ( ?) symbolisují bohy
Nabú s trojúhelníkem a Marduka a bohyni Baalat.
Ptačí (jestřábí?) hlava boha Ninib, lví dvojhlava
božstva Nergal, hlava koně pod jhem( ?) značí vozku
boha slunce Bunene, pták na kůlu bohyni Aruru(?).
Pod tím manželský pár: bohyně Gula a bůh Gula Ninib. Dole znak boha Adada (býk s bleskem), bohyně
Išar(? štír), boha Nusku (lampa na sloupu?) a želva
(neznámého významu). Podle Miklíka.

a oltáře byly zhotovovány z k. [Gn 31,46; Ex
20,25]. Hromady k. byly navršovány na hroby
bezbožníků [Joz 7,26; 8,29; 2S 18,17]. Jednotlivých velkých k. bylo užíváno k uzavření
studní, cisteren a hrobů [Gn 29,2; Mt 27,60;
J 11,38], k označení mezí [Dt 19,14] a rozcestí [sr. Jr 31,21]. V římské době byly v Sýrii
a Palestině kamenné milníky. K-y s nápisy
byly vztyčovány na paměť osob nebo událostí
[Gn 31,45]. Snad to souviselo se starodávným
názorem, že k. je příbytkem božstev nebo duchů [Lv 26,1; Dt 29,17; 2Kr 19,18; Iz 57,6].
Za kultické kameny byly považovány obzvláště
meteority [povětroně]. Také Izraelci zasvěcovali k-y zvláštní podoby Bohu [Gn 28,18-22;
1S 7,12; Iz 19,19] a vztyčovali je poblíž oltáře
anebo oltáře poblíž takového k. [Gn 31,51-54].
K. bylo užíváno i ve válečnictví [Sd 20,16;
1S 17,40; 2Pa 26,15], v obchodě jako závaží
[Dt 25,13] a v soudnictví [*kamenování],
v nejstarších dobách pak k rozdělávání ohně
a k pořizování primitivních nožů [Joz 5,2],
Nejstarší dokumenty bývaly vyryty do k. [Ex
24,12]. Obětní stoly [Kral.: štoky Ez 40,42]
byly kamenné. V primitivních dobách, ale
i později byly z k. vyhlubovány nádoby [sr.
J 2,6].
Obrazně k. naznačuje tvrdost, zatvrzelost
[Ez 36,26], pevnost a sílu [Jb 6,12; 41,15],
také krásu [Pís 5,14; Iz 54,11-12; PÍ 4,7], ale
také bezvědomí [1S 25,37]. K. bývá ve SZ
i obrazem Mesiáše [Ž 118,22; Iz 8,14; 28,16;
Dn 2,34n.44n; snad také Ex 17,6; Nu 20,7nn;
Za 4,10]. Tak chápali tato místa nikoliv
teprve nz pisatelé, nýbrž už starší židovští vykladači SZ.
K. drahé je vypočítáno v Ex 28,17—20 a
Zj 21,11.19-21. Kromě toho připomíná Ez 3,9
adamant [Kral .: ,kámen přetvrdý"], likurius
a sardius [Ex 28,19; Zj 4,3]. Některé z těchto
k. nedovedeme přesně ztotožniti.
V NZ se mluví o k. ve vlastním [žernov =
mlýnský kámen L 17,2; Zj 18,21; kamení Mt
3,9; L 3,8; hrobový kámen Mk 15,46; 16,3n;
J 11,38n.41; kamenná socha Sk 17,29; drahokam Zj 17,4; 18,12.16; 21,11-21] i v přeneseném slova smyslu. L 19,40 mluví o kamenech,
jež by volaly a obviňovaly učedníky, kdyby si
dali zakázat radostné uvítání Ježíše, beroucího
se do Jerusalema [sr. Ab 2,11]. Podle Mt 3,9;
L 3,8 má Bůh moc vybaviti k. schopností roditi syny Abrahamovy [sr. Iz 51,1—2]. Jde tu
o zdůraznění nikoli bezcennosti, ale mrtvosti
k. jako obrazu duchovní mrtvosti. Ve smyslu
sz míst je Ježíš Kristus přirovnán jednak k
úhlovému kamenu [Mk 12,10; L 20,17],
jednak ke kamenu, jenž rozrazí nevěřící [Mt
21,44; sr. L 2,34]. Úhlový kámen znamená
pravděpodobně nikoli kámen, jenž spojuje
dvě zdi v jejich úhlu, nýbrž klenák, t. j. prostřední kámen v klenbě [*hlava úhelní]
chrámu [církve Sk 4,1 On; Ef 2,20-22]. Ovšem,
Ježíš je pokládán i za základní kámen [1Pt
2,4-6; Ř 9,33]. L 20,18 [Mt 21,44] navazuje
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na Dn 2,31—45 a Iz 8,14, když mluví jednak
o zkáze těch, kteří se obracejí proti Ježíši
Kristu, jednak o posledním soudu [sr. Ř 9,32n;
1Pt 2,8]. Neboť Kristus je výrazem jak Boží
milosti, tak Božího soudu: nevěřícím Židům
pohoršení, věřícím Židům i pohanům „poctivost" [1Pt 2,7; sr. L 2,34]. Křesťané sami mají
být živým kamením v duchovním domě právě
tak, jako Kristus je živým k. [1Pt 2,4n; Ef
2,20]. Někteří vykladači soudí, že „živý" znamená zdravý, neporušený, nerozpukaný. Pravděpodobněji však tento přívlastek má ukázat,
že jde o obraz. Při tom však jde také o zdůraznění, že křesťané mají svůj život pouze z Krista,
živého kamene. *Skála.
K. bílý ve Zj 2,17 je různě vykládán.
Někteří myslí na k., jehož se užívalo k losování,
jiní na střepjnu, nesoucí jméno kandidáta při
volbách v Řecku. Jiní zase myslí na oblázek,
vydávaný soudem v Řecku na znamení obžalovanému, že byl zproštěn žaloby, jiní opět na
znamení vítěze olympijských her anebo na
plochý kámen ke psaní. Bělost označuje nebeský charakter věřícího, jenž zvítězil. K. byl
označen jménem na stvrzení budoucí slávy.
Kámen drahý *Kámen.
Kámen úhelný *Kámen, část o NZ.
Kamének bílý *Kámen, část o NZ.
Kamenicko, malé kaménky, písek [Př
20,17; Pl 3,16; Am 9,9]. Ž 77,18 lze podle
hebr. textu číst k. [Kraličtí], ale také šípy
[většina cizojazyčných překladů].
Kameník *Kámen.
Kamenování. Trest, obvyklý ve starověku u všech národů, znamenající naprosté
vyloučení z pospolitosti, byl předepsán Zákonem za rouhání, nešlechetnost dětí vůči rodičům, pro cizoložství, modlářství a jiné zločiny,
zvláště ty, jež souvisely s přírodními kulty
[Lv 24,14; Ex 21,15; Lv 20,2; Dt 22,23].
Exekuce se konala za městem [Lv 24,14; 1Kr
21,10.13]. Svědkové odložili roucha, která by
překážela při výkonu trestu [Sk 7,58], a hodili první kameny [Dt 13,9; 17,7; sr. J 8,7].
Odsouzenec nejprve byl shozen s jakési plošiny
asi 3 m vysoké a pak uházen kamením. V NZ
máme řeč o k. u Mt 21,35; 23,37; L 20,6;
J 8,5.59; 10,31-33; 11,8; Sk 5,26; 7,58n;
14,5.19; 2K 11,25; Žd 11,37; 12,20.
Kamon, pohřební město Jaira Galádského, soudce izraelského [Sd 10,5]. Leželo
někde v Galádu.
Kamuel. Kníže z pokolení Efraimova,
jeden z těch, jimž bylo svěřeno rozdělení zaslíbené země mezi jednotlivá pokolení [Nu
34,24].
Kamzík [Kraličtí: kamsík]. Tak překládají Kral . dvě hebr. slova: ’akkô, jež se vyskytuje v bibli pouze jednou, a to v seznamu
zvířat, jejichž masa bylo dovoleno požívat [Dt
14,5], ja‘él [1S 24,3; Jb 39,1; Ž 104,18]. Jde
patrně o kozorožce [Capra beden], který žije v
oblasti Mrtvého moře, dále v Egyptě,

Arábii a Persii. Je světlejší než evropský kamzík a má slabší rohy.
Kána [= třtinové místo]. - 1. Ves, plně
K. Galilejská, kde Ježíš učinil svůj první div
[J 2,1] a uzdravil později syna setníkova [J
4,46]. Z K. pocházel Natanael, učedník Ježíšův [J 21,2]. Dnešní Kefr Kenna, asi 6 km sv
od Nazaretu, se považuje za ono staré místo
Kána, ale není o tom jistoty, ježto někteří
udávají dvě jiná místa jako původní.
2. Potok, jenž tvořil částečnou hranici mezi
územím Efraima a Manassesa [Joz 16,8; 17,9].
S n a d d n e š n í v a d i K á n a h , kt e r é v yv ě r á
j. od Sichemu, spojuje se s říčkou 'Andžah a
vlévá se do Středozemního moře s. od Joppen
[Jaffy].
3. Místo na hranicích území pokolení Asser
[Joz 19,28], snad dnešní Káná asi 11 km jv
od Tyru.
Kanaan, Kanán. — 1. Syn Chámův, vnuk
Noe, praotec Feničanů a jiných národů usedlých v Palestině před příchodem Izraelských
[Gn 10,6.15]. Kananejci ovšem byli Semité,
nikoli Chamité. Jsou-li v bibli označeni za
Chamity [Gn 9,18n], stalo se tak z příčin náboženských [Gn 9,25nn].
2. Označení země Kananejské, původně
krajiny nížinaté, ležící při Jordánu, později
přenesené na celou krajinu západně od Jordánu [Gn 12,5; 16,3; 23,2.19; Joz 14,1; Sd
1,9n;Ž 135,11]. V dopisech z Amarny ze 14.
stol. př. Kr. je K. označení pro Fénicii; akkadský název kinachnu je odvozen od kinachu —
červená, nachová vlna, takže tento název znamená totéž, co řecké Foinikia, země nachu
[Speiser podle dokumentů z Nuzi]. Egypťané
tímto jménem označovali celou západní Sýrii.
Se jménem K. byla často spojována velká
schopnost obchodnická. Na př. Iz 23,8, kde
mají Kral . kramář a 23,11: Kral . překládají
tržiště, Oz 12,7 kramář - v pův. textu: Kanaan. Sof 1,11 obsahuje proroctví o vyhlazení
oboru „kupců" [hebr. kananejských] a podobně Za 14,21 o vyhlazení kupců v chrámě
[Kral .: Kananejský, ale sr. Mt 21,12n].
Izraelci ovládli K. za vedení Jozue postupnými výpravami. Rozdělení země provedeno
knězem Eliezerem, Jozuem a 10 vůdci z lidu
losem [Joz 18,6].
V minulém století zahájené vykopávky
poskytují hojný materiál k poznání země před
příchodem Izraelských.
Kananejský. Obyvatelstvo Kanaanu před
příchodem Izraelců. V užším [ethnologickém]
smyslu užíváno označení pro obyvatele při
břehu Jordánu a v údolích [Gn 15,21; Joz
9,1]; v širším [theologickém] smyslu pro všecky
kmeny, jmenované v Gn 10,15—19. Kultura
v zemi se vyvíjela pod vlivem sousedních říší
Egyptské a Babylonské. Postupně byli K. pod
vládou babylonskou, hetejskou, hyksotskou a
egyptskou. Přes všecku nadvládu sousedních
říší si K. udrželi starokananejské písmo, jež
bylo pokládáno za posvátné. [Profánní věci
byly psány klínopisem]. Z tohoto písma se vyvinulo později písmo hebrejské. Náboženství

stálo pod vlivy předoasijských kultů, na př.
bohyně Astarty a j. Božstva byla většinou přírodní. Popis k. kultů najdeme v procké
polemice proti pohanství. Obyvatelstvo bylo
obchodně vyspělé, poněvadž země byla uzlem
světového obchodu. Půda zvl. při Jordánu
velmi úrodná [Nu 13,28]. Města: Jericho,
Mageddo [Megiddo], Taanach, Gezer a j.,
též město Jerusalem, původně Uru-Salim.
Kananeus [Ex 23,28; 33,2; Dt 7,1; 20,17;
Joz 16,10]. *Kananejský.
Kananitský, člen vlastenecké strany židovské. Jiné označení stejného významu, ale
řeckého původu: *zélótés [Mt 10,4; Mk 3,18].
Apoštol Šimon měl toto označení pro rozlišení
od Š. Petra [L 6,15; Sk 1,13].
Kanat [= majetek, vlastnictví, držba].
Místo na záp. svahu Džebel Chamran na sv
hranici území Izraelců, nevýchodnější ze
skupiny Desíti měst [Decapolis], snad nynější
Kanavat, 26 km sv od Bozry. Dobyl je Nobe
a přezval je svým jménem [Nu 32,42; 1Pa
2,23], ale patrně záhy se osvobodilo a podrželo
staré jméno. Podle Josefa Flavia byl zde poražen Herodes Veliký od Arabů.
Kancléř [hebr. mazkír = připomínající;
Bič, Palestina I. 297: velkovezír]. Jeden z nejvyšších úředníků královských od dob Davidových. Byl rádcem královým [2S 8,16; 1Kr
4,3]. Za Ezechiáše byl jedním z representantů
králových [2Kr 18,18.37]. Za Joziáše mezi
upravovateli chrámu [2Pa 34,8]. Kraličtí
někdy překládají i výraz sófér jako kancléř
[Jr 36,12nn], ač tu jde o písaře, t. j. státního
sekretáře [2S 8,17].
Kandácé, titul královen ethiopských [*Mouřenínská země v j. Nubii]. Jméno ve Sk 8,27
neoznačuje určitou královnu, ježto se přenášelo celou dynastií královen ethiopských s jedné
na druhou. *Kleštěnec.
Káně, dravý pták z čeledi sokolovitých,
snad spíš jestřáb. V Lv 11,14.16 uváděn mezi
nečistými, k požívání zakázanými. Totéž
hebr. slovo Jb 28,7 přeložili Kraličtí slovem
luňák, Dt 14,13 sup.
Kanne, místo v Mesopotamii [Ez 27,23],
jedno z měst, obchodujících s Tyrem. Snad
totožné s Chalneh [Gn 10,10]. Poloha neznámá.
Kantor, přední zpěvák — v oprav, vydání
bible. Vůdce sboru zpěváků, zřízeného Davidem k službě chrámové [1Pa 6,33; sr. též Ž
19,1; 81,1]. Při slavnostních průvodech šli
napřed zpěváci, vzadu hudebníci a uprostřed
bubnující dívky [Ž 68,26].
Kaph [= dlaň]. Jedenácté písmeno hebr.
abecedy [Ž 119,81]. '
Kappadocie, hornatá krajina v Malé
Asii, ohraničená na jihu Taurem, na vých.
Antitaurem a Efratem, na severu a západě
Pontem a Galatií. Od r. 17 po Kr. po smrti
krále Archelaa učinil z ní císař Tiberius římskou provincii. Úrodná země, známá chovem
koní. Země nevalné pověsti pro nevzdělanost
a nemravné kulty náboženské [Sk 2,9; 1Pt 1,1].
Kára. Tak překládají Kral . hebr. galgal

Kananeus-Kariatjeharim [321]
[Ez 23,24; 26,10], jež jinde překládají: kolo
[Iz 5,28; Jr 47,3; Ez 10,2.6]. U Ez 23,24 jde
patrně o krytý, válečný vůz.
Kárati, káráni. Kraličtí tak překládají
hebr. výraz, který na rozdíl od otcovské kázně
Boží označuje výchovu, jež plyne z Boží soudcovské činnosti ve všech jejích stupních od
usvědčení a napomínání hříšníka až po trest
[Jb 5,17; Ž 6,2; 94,10; Př 30,6]. Tato činnost
má být uplatňována i lidskými vychovateli
[Př 24,25; 29,15]. *Trestati. *Obviňovati.
Podle Zj 3,19 kára zmrtvýchvstalý Kristus ty,
které miluje [sr. Př 3,12].
Karbunkulus. Nějaký drahokam [někteří
myslí na granát, jiní na smaragd, jiní na tvrdý,
červený korund], první v druhé řadě drahokamů v náprsníku nejvyššího kněze [Ex 28,18;
39,11; sr. 1Pa 29,2]. Poněvadž Palestina byla
na drahokamy chudá, musely být dováženy.
Zvláště syrští obchodníci pěstovali obchod
s drahokamy [Ez 27,2.3.16; 28,13]. Iz 54,11
těší církev Boží, že její zdi budou vzdělány na
karbunkulích.
Kareach [= holý, lysý]. Otec hejtmanů
Jochanana a Jonatana, kteří přišli vyjednávat
s Godoliášem, dosazeným Babyloňany za
správce Judstva [2Kr 25,23; Jr 40,8].
Kariat [= město]. Město na území pokolení Benjaminova, snad totožné s *Kariatjeharim [Joz 18,28].
Kariataim [= dvouměstí]. Město východně od Mrtvého moře, jz od Medaby, sev.
od Arnonu. V Gn 14,5 je zmínka o bitvě na
planinách K. Ruben je obdržel od Mojžíše a
znovu vybudoval [Nu 32,37; Joz 13,9]. Později
padlo do rukou moabských [Jr 48,1.23; Ez
25,9]. Snad dnešní Kureijât, ležící na dvou
pahorcích.
Kariatarbe [— čtyřměstí]. Staré jméno
pro Hebron [Gn 23,2; Joz 14,15; 15,13.54;
20,7; 21,11; Sd 1,10]. Jeho zakladatelem byl
prý Arbe, otec Enakův.
Kariatarimsky [Ezd 2,25], odvozeno od
*Kariat-Jeharim.
Kariat-Baal [= město Bálovo, Joz 15,60;
18,14] *Kariatjeharim.
Kariatjeharim [město křovin nebo lesů,
Joz 9,17; 15,9.60; Sd 18,12]. Jedno ze čtyř
vedoucích měst Gabaonských; město Judovo,
kdysi zřejmě „výsost" pohanská; odtud původní jméno Kariatbaal [Joz 15,9; Bála 2S 6,2;
1Pa 13,6]. Leželo na hranicích pokolení Judova a Benjaminova. Sd 18,12 uvádí, že 600
mužů z pokolení Dan se utábořilo na K. a
nazvali to místo Mahane. Do K. převezena
archa Boží z Betsemes a zůstala tu v domě
Abinadabově 20 let. Syn Abinadabův Eleazar
posvěcen k službě strážného u archy [1S 6,19—
21; 7,1; 2S 6,2-4; 1Pa 13,6; 2Pa 1,4]. Z K.
pocházel prorok Uriáš [Jr 26,20]. Někteří
z jeho obyvatel se navrátili ze zajetí [Neh
7,29; Ezd 2,25].
Přesné umístění této důležité svatyně izraelské nebylo dosud zjištěno, poněvadž některá

[322] Kariatjehar. Kasie
data se různí [Josephus, Eusebius, Jeroným].
Obecně se přijímá jako totožné se starým K.
městečko Kariat-el-Enab, zvané též Abu Ghoš,
podle náčelníka loupeživého kmene, který
ještě v prvních letech 19. stol. přepadával poutníky a karavany. Leží asi 16 km západně od
Jerusalema na cestě do Jaffy.
Kariatjeharimský. Sobal, syn Hurá, vnuk
Kalefův, byl otec a zakladatel Kariatjeharim
[1Pa 2,50.52; Neh 7,29].
Kariatsefer [= město knihy]. Jméno
ukazuje na středisko písařů z povolání, jako
bylo Byblos ve Fénicii. Leželo na jihu Palestiny. Nazývalo se také Kariatsanna [= město
palmové ratolesti, Kral .: město Sanna Joz
15,49] a Dabir [Joz 15,15]. Bylo dobyto na
Enacích Jozuou [Joz 10,38n; 11,21; 12,13],
nikoli však natrvalo. Později je znovu dobyl
Otoniel, příbuzný Kálefův [Joz 15,15—17; Sd
1,1 1n]. Bylo přiděleno kněžím [Joz 21,13.15;
1Pa 6,57n]. Snad je to dnešní Telí bét mirsim,
asi 20 km jz od Hebronu a 5 km sz od Šamiru.
Kariot [= města]. — 1. Město moábské
[Jr 48,24; Am 2,2]. Snad totožné s městem
Ar, starobylým hlavním městem říše moábské,
dnešní Kir. - 2. Město na jihu pokolení Juda,
zvané též K. Ezron [Joz 15,25] u Azoru.
Někteří jej s Azorem ztotožňují. Snad rodiště
Jidášovo.
Karit [= příkop, stoka, jícen]. Potok na
východ od Jordánu, kde bydlel Eliáš v době
hladu, dokud potok nevyschl [1Kr 17,3.5].
Karka[ha] [= podlaha, dno]. Místo na
j. hranici území Judova [Joz 15,3].
Karkara. Tábořiště vojska Zebahova a
Salomonova vých. od Jordánu [Sd 8,10].
Karkas. Jeden ze sedmi komorníků [dvořanů], kteří sloužili králi Asverovi [Est 1,10].
Karmel [= pole úrodné]. — 1. Hora ve
stejnojmenném pohoří [Joz 12,22; 15,55],
které se táhne v délce asi 20 km jihovýchodním
směrem od ústí potoka Gíson [Kison] do Středozemního moře v zálivu haifském [Haifa]
po jeho levém břehu. Tvořilo jižní hranici
území pokolení Asserova [Joz 19,26]. Dosahuje
výšky asi 550 m, chráníc přístav před větry.
Vápencovým předhořím vybíhá do Středozemního moře. Dosud je hojně porostlý stromovím: duby, mandlovníky, hrušněmi. Za
starověku vedla až ke K. stará obchodní cesta,
jež se zde dělila na dvě; jedna vedla do Fénicie,
druhá přes pohoří k Tiberiadskému jezeru.
Zde také byl nalezen pračlověk karmélský,
podobný lidem neandertálské rasy. — Ve výši
asi 180 m stojí klášter karmelitánek. K. odedávna býval útočištěm pronásledovaných,
kteří se skrývali v jeho jeskyních a zalesněných
údolích. Ovládaje širé okolí svou polohou, byl
také místem bohoslužby [1Kr 18.20]. Byly zde
nalezeny okruhy, vytvořené z balvanů, jež
nějak souvisely s kultem zemřelých. I nalezený
pračlověk byl pochován. Nejspíše tu bývala
svatyně Baalova, poněvadž kněží B. zvolili K.
za místo zápasu s Eliášem; ovšem zde byli po

raženi a zahubeni [1Kr 18,17-40]. Odtud
spatřil služebník Eliášův „oblak maličký,
jako dlaň člověčí" vystupující od moře, z něhož se spustil veliký déšť [1Kr 18,41-46]. Elizeus rovněž navštěvoval K. [2Kr 2,25;
4,25]. Zdá se, že k bohoslužbám na K. náleželo
také vzdělávání zahrad, jak ukazuje ještě
i Iz 33,9; 35,2; Jr 50,19; Pís 7,5; Mi 7,14.
Amos prorokoval, že „vyschne vrch K."
[1,2], jak překládá Karafiát podle Am 9,3,
zatím co Kraličtí mluví o „poli nejvýbornějším", shodně s tradicí rabínskou. Na západním
výběžku je hrob, prý Eliášův.
2. Město v hornaté části území Judova [Joz
15,55; 1S 15,12; 25,2]. Jméno dosud zachováno v moderním Kurmul, asi 11 km jihovýchodně od Hebronu. Z tohoto města byl Nabal,
jehož vdovu pojal David za manželku [1S
25,2-40]. Odtud byl také jeden ze slavných
bojovníků Davidových, jménem Chezrai [2S
23,35].
Karnaimských Astarot [= dvourohá
Astarot]. Místo, kterého se zmocnil Chedorlaomer [Gn 14,5, *Astarot], známé za dob
Makkabejců pod jménem Karnaim.
Karpus [2Tm 4,13], křesťan v Troadě,
u něhož Pavel nechal *truhličku a knihy.
Zřejmě s ním byl v úzkém přátelství, ač nikde
jinde jej nejmenuje, neboť jinak by byl u něho
nenechal knihy a pergameny, jistě veliké ceny.
Karta [= město]. Město na území pokolení Zabulonova, přidělené levitům z čeledi
Merari. Leželo na pobřeží asi 15 km j. od
Karmele, je-li totožné s nynějším ‘Athlitem
[Joz 21,34].
Kartam [= město]. Město na území pokolení Neftalímova, přidělené levitům z čeledi
Gersonovy [Joz 21,32]. 1Pa 6,76 je nazývá
Kariataim.
Kasie, Kassia. Tak překládají Kraličtí
dva hebrejské výrazy: kiddá a kesí‘á.
1. Kiddá znamená [ Ex 30,24 a Ez 27,19]:
a] vonné dřevo, kterého bylo používáno při

.Skořicovník.Cinnamomum Cassia,Kral.Kasie.

výrobě posvátného oleje. Dosud se ho na východě užívá, zvl. v Číně [pálí se], b] Skořicovník [cinnamomum], poskytující kůru, jíž se
užívá jako koření.
2. Kesí‘á, pouze v Ž 45,9 a zdá se, že stejně
jako v 1. se vztahuje na rostlinu Cassia lignea,
z druhu cinnamomum.
Kasis. Místo na území Benjaminově v
údolí poblíž Jericha a Betogla [Joz 18,21].

Kastor a Pollux. Stříbrný peníz města Regia v
jižní Itálii.
Kastor a Pollux, blíženci, podle jednoho
podání synové Dia, nejvyššího z řeckých bohů,
a bohyně Ledy, podle druhého podání pocházeli z téže matky [Ledy], ale Kastorův otec byl
Tyndareus, král spartský, kdežto Polluxův
Zeus. Kastor byl proslulým závodníkem v koňských spřeženích, Pollux pěstním zápasníkem.
Uctíváni v Řecku, zvl. ve Spartě, jako Dioskurové. Považováni za zvláštní ochránce námořníků. Loď, na níž se plavili Pavel do Říma,
měla za svůj znak [*erb] K. a P. [Sk 28,11],
provedený malbou nebo řezbou. Souhvězdí
blíženců a jejich hlavní dvě hvězdy byly po
nich pojmenovány.

Platan, král. kaštan.

Kasis Kázání [323]
Kaštan. Tak překládají Kral . hebr. *armón
[Gn 30,37; Ez 31,8]. Badatelé však mají za to,
že jde o platan [Platanus orientalis], který
roste divoce u horských říček, aleje také pěstován a dosahuje výšky přes 2 m. Kaštan je
v Palestině a na východě vůbec vzácnou výjimkou.
Kat. Tak překládají Kraličtí dva různé
řecké výrazy, z nichž první [Mt 18,34] znamená toho, jenž útrpným právem [na mučidlech]
chce vymámiti přiznání [biřic, dráb], druhý
[Mk 6,27] skutečného popravčího. U Mt 14,10
řecký text přímo o k. nemluví.
Katet. Místo na území Zabulonově [Joz
19,5], ztotožňované někdy s Cetronem [Sd
1,30], jindy s Kartou [Joz 21,34].
Káti se. Podle hebr. textu [Ez 23,48] =
dát se varovat, poučit [Ž 2,10], napraviti se
[Př 29,19], podrobiti se kázni.
Kázání, kázati, kazatel. Už pohled do
české konkordance ukazuje, že tyto pojmy se
vyskytují v SZ velmi zřídka. Lutherův překlad
jich má více, ale přihlédneme-li k hebr. textu,
shledáme, že výraz. kázati V dnešním slova
smyslu se ve SZ nevyskytuje. Pouze jednou,
a to ještě v aram. textu Dn 5,29, kde Kral . překládají „rozhlašovati" [sr. Dn 3,4, kde Kral .
překládají: biřic = hlasatel], vyskytuje se
aram. sloveso ke raz, jež zřejmě souvisí s řeckým kéryx, ale nikoli ve smyslu bohoslužebného
kázání, jež ve starověku pochopitelně nezaujímalo takové místo jako v protestantských
bohoslužbách dnes. Kralický překlad „rozhlašovati", t. j. „veřejně vyvolávati", to
správně vystihuje [sr. odborné slovníky, na př.
Gesenius-Buhl]. Iz 53,1 slovem kázání je přeložen hebr. výraz šemú‘á znamenající zprávu, po
př. to, co bylo vyposlechnuto u Boha, tedy
zjevení. Totéž slovo Kraličtí překládají jinde
pověst [Jr 49,14; Abd 1] nebo naučení [Iz
28,9] nebo „což jste slýchali" [Iz 28,19]. Iz
52,7 prohlašuje nohy toho, jenž zvěstuje spasení na horách, za krásné. „Kázání" je tu uvedeno v souvislosti se zvěstováním potěšených
a dobrých věcí a s ohlašováním pokoje. Hebr.
výraz, který je tu přeložen jako kázati, znamená zvěstovati, provolati. Iz 61,1 „kázati
evangelium", t. j. přinésti radostnou zvěst
[téhož hebr. vyřazuje užito 1S 31,9; 2S 18,19; Jr
20,15; Ž 96,2]. Tento výraz je nejbližší nz
pojetí k. Prorok přináší to, co zvěstuje. Jeho
slovo má působivou moc, protože je poslán od
Boha a spočívá na něm Duch Boží. Jeho slovo
je Boží slovo, jež ničeho nepožaduje, ale dává.
Podle NZ je tímto prorokem Ježíš [L 4,21].
Jon 3,2 je prorok vyzýván, aby „kázal proti"
Ninive. V hebr. je „volal" [Jon 1,2]. Kazatel
knihy téhož jména [hebr. Kohelet] znamená
toho, který mluví ve shromáždění, rozuměj
v kultickém shromáždění. A tu jsme už na
přechodním období mezi SZ a NZ, kdy rabíni
převzali původně iránské slovo, jež se vyskytuje u Dn, a označovali jím výklad Zákona
ve smyslu mravoučném. Slovesa kázati užívají
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s oblibou tam, kde ve SZ je sloveso volati.
I rozhodnutí o sporné otázce učení a ohlášení,
týkající se bohoslužeb, dávají rozhlašovat
„kazatelem". Rabíni mívali dokonce zvláštní
mluvčí [„kazatele"], kteří jejich slova potichu
proslovená ve shromáždění hlasitě opakovali.
Celkem možno říci, že funkce kazatele, jak ji
známe z NZ, nemá ve SZ význačné role.
Mnohem větší úlohu zaujímají výrazy prorok
a prorokovati.
Kralický NZ překládá řecké kéryssein t
jež se vyskytuje v řeckém NZ 61 x , různě. Nejčastěji „kázati" [Mt 4,17; 10,7;-Mk 1,4.7.38n;
3,14; 6,12; 16,20; L 3,3; 4,44; 24,7; Sk 8,5;
9,20; 10,37.42; 15,21; 20,25; Ř 10,8.15; 1K
1,23; 9,27; 15,11n; 2K 1,19; 4,5; 11,4; Ga
2,2; 5,11; F 1,25; 1Te 2,9; 1Tm 3,16; 2Tm
4,2], ale také „volati" [Mt 3,1; Zj 5,2], „hlásati" [Mt 10,27; L 12,3], „vypravovati" [Mk
1,45; L 8,39], „ohlašovati" [Mk 5,20; 7,36],
„zvěstovati" [L 4,19], „vyhlašovati" [Ř 2,21].
Na druhé straně překládají často i výraz
euangelizein, euangelisasthai slovem kázati, po
případě kázati evangelium [Ga 1,8.11.16. 23;
L 4,18; 20,1; Sk 8,4.25; Ř 15,20; 1K 1,17;
9,16.18; 2K 10,16]. Je příznačné, že se tato
slova nevyskytují u Jana, který místo nich
užívá raději „svědčiti" [J 3,11; 15,27; 18,37
a j.]. Kázati v NZ neznamená míti vzdělávátelnou, poučnou nebo mravoučnou přednášku,
nýbrž vyhlásiti určitou událost, která tímto
vyhlášením se stává mocí. Kázáním přichází
vláda Boží, království Boží.
Kázání v pravém slova smyslu začalo teprve
Ježíšem Kristem. Jan Křtitel sice také „kázal"
[pokání, ježto se přiblížilo království Boží Mt
3,1], ale svým odkazem k budoucnosti [Mk
1,7] patří spíše mezi proroky [Sk 13,24] než
mezi kazatele. Ježíš, který kázání pokládal za
svou životní úlohu [Mk 1,38; L 4,18n.43n],
hlásá splnění sz zaslíbení a vyhlašuje „léto
Páně vzácné", jež se v něm stalo skutečností
[L 4,18n.21]. Proto se jeho kázání tak hluboce
lišilo od výkladu zákoníků [Mt 7,29]; proto
bylo doprovázeno divy [Mt 4,23; 9,35] a znameními. Panství Boží, které svým kázáním vyhlašoval a zpřítomňoval, projevovalo se Boží
mocí [Mt 11,5], jež věřícímu byla důkazem
pravdivosti toho, co Ježíš zvěstoval. NZ dokonce na jednom místě praví, že Ježíš v době
mezi svou smrtí a zmrtvých vstáním kázal
i duchům zemřelých [1Pt 3,19n]. Důležitější
jest, že Zmrtvýchvstalý je přítomen v kázání
svých poslů. Jejich kázání není jen mluvením
o Kristu, není jen zpravodajskou službou o tom,
co se stalo, ale slovem samého Krista [L 10,16].
Kristus sám je kazatelem, kázání znamená
Slovo Boží a Slovo Boží znamená přítomnost
Boží [Ř 10,17, kde v řeckém textu se mluví
o slově Kristově]. Kázat tedy může jen ten,
kdo byl Kristem zmocněn a pověřen. Když
uzdravený malomocný „vypravoval mnoho a
ohlašoval", co se s ním stalo, nebylo to kázání
— bylo to dokonce proti přímému rozkazu

Ježíšovu [Mk 1,44n], protože neměl pověření
právě tak, jako neměli pověření démoni, i když
vyznávali, že Ježíš je Syn Boží [Mk 3,11; L
4,41; Sk 16,17]. Proto Ř 10,15 staví vedle sebe
k. a poslání [sr. Mk 3,14n; L 4,18; 9,2; kazatel
a apoštol 1Tm 2,7; 2Tm 1,11; Mk 16,15.20].
Zmrtvýchvstalý Kristus je předpokladem poslání a tudíž i kázání [Sk 10,42; 1K 15,14]
všemu stvoření [L 24,47; Ko 1,23]. Kazatel je
pověřencem, heroldem, hlasatelem Kristovým,
který tak jako Ježíš nutí k rozhodnutí. Neboť
kázání žádá a vyvolává víru nebo nevěru [Ř
10,8; 1K 1,21-24], poslušnost nebo zatvrzení
[2K 2,15-16].
Obsahem nz kázání je království Boží
[Mt 4,17; Mk 1,14n; Sk 20,25; 28,31], a to
tak, že toto království Boží je prohlášeno a
vyhlašováno. Se skutečností království Božího
souvisí pokání [Mt 3,1n; 4,17], jež je vyvoláno
jeho blízkostí a umožňuje účast na něm. S pokáním pak souvisí odpuštění hříchů [L 24,47],
jež je ovocem království Božího a současně
soudem nad hříchem [Sk 10,42n]. Pánem království Božího je Kristus, Spasitel, Mesiáš,
Syn Boží [Sk 8,5; 9,20; 2K 4,5]. Kázati Krista
= kázati království Boží. Při tom nelze oddělovati Ježíše ukřižovaného od Krista zmrtvýchvstalého [1K 1,23; 15,12.14]. Skutečnost
zmrtvýchvstání Kristova je nejstručnějším
obsahem nz kázání [L 24,46n]. Tato skutečnost, jež vede k rozhodnutí, musí být znovu
a znovu proklamována [2Tm 4,2], protože je
mocí Boží [1K 1,24]. NZ-u nezáleží tak na kazateli [v NZ se toto slovo vyskytuje pouze 4 x :
1Tm 2,7; 2Tm 1,11; 4,5; 2Pt 2,5] -kazatelem
je vlastně Bůh v Kristu - jako na kazatelské
činnosti, v níž působí Bůh v Kristu [Ř 10,14].
Proto NZ nemluví pouze o kříži, ale o slovu
kř í že [ 1 K 1 ,1 8 ] , n e p o u ze o s mí ř ení, a le
o slovu smíření [2K 5.19]. Bohu se zalíbilo
„skrze bláznové kázání spasiti věřící" [1K 1,21].
Skrze kázání znovu a znovu oslovuje svět.
Kazatel [hebr. Kohelet, lat. Concionator,
řecky Ekklésiastés = mluvčí ve shromáždění,
kazatel], náleží ke skupině sz knih, které mají
souhrnné jméno Spisy [Žalmy, Job, Přísloví,
Rut, Píseň Šalomounova, Kazatel, Pláč Jeremiášův, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš, I a II
Paralipomenon], jež ze všech nejpozději byly
přijaty do hebr. bible [s konečnou platností
až na synodě v Jamnii r. 90 po Kr.]. Bývala
čtena ke konci září o slavnosti stánků, t. j. na
konci starého a začátku nového roku. I po kanonisaci byly vedeny mezi rabínskými školami
veliké diskuse o tom, zda se knihy Kazatel,
Píseň Šalomounova a Ester hodí k předčítání
v bohoslužebných shromážděních. Obsah knihy K. se zdál odporovat duchu Písem, na př.
myšlenka o věčném koloběhu všeho dění
[3,1-8; 6,3; 7,1; 9,3.6] a vyzdvihování pozemské radosti [2,24a; 3,22; 8,15; 9,7; 10,19;
11,9a]. Různí novodobí badatelé tu hledali
také vliv epikurejské, stoické a herakleitické
filosofie, ač je pravděpodobnější, že pisatel
mohl dojít k svým závěrům zcela samostatně.
Proto také byla kniha doporučena ke čtení

ve shromáždění, že její pisatel zůstal přes
všechen vliv cizích kultur [lze-li o něm vůbec
mluvit] v svém srdci Izraelcem a jeho kniha
zrcadlem věčného zápasu mezi „vírou" a
věděním. Pisatel věří v Boha a v konečný soud,
i když je tato jeho víra pro povrchního čtenáře
plná rozporů a nedůsledností [sr. na př. 2,24b;
3,10n.15.18; 5,1n; 6,2; 7,13.26.29; 8,15.17;
9,7; 11,9; 12,1.7]. Mohlo by se téměř zdáti,
že poznává Boha jen z nevysvětlitelných a neuniknutelných zákonů přírodních, i když neztratil přesvědčení, že Bůh je více než příroda.
[3,11; 8,17; 11,5]. Německý starozákoník
Sellin napsal, že K má víru, ale chybí mu
láska a naděje [sr. Žd 11,1]. Neporozumíme
této knize, odmyslíme-li si ji od příležitosti,
kdy v synagoze byla čtena. Právě konec starého a začátek nového roku je důraznou připomínkou, jak vše lidské je „marnost nad
marnostmi" [Kaz 1,2; 12,8], ale „summa
všeho... [jest]: Boha se boj..." [12,13].
2. Jako pisatele označuje kniha podle
všeobecného zvyku starého Orientu někoho,
kdo byl vážen jako vynikající mudroslovec,
t. j. v duchu jisráelském „syna Davidova",
nejspíše Šalomouna, který 1,12 o sobě praví:
„Já kazatel b yl jsem králem nad Izraelem
v Jerusalemě" [sr. 1,16; 2,9]. To tedy znamená, že v době napsání této knihy už králem
nebyl. Kniha chce tak naznačit, jaké myšlenky,
zkušenosti a pozorování mohly naplňovat
takového muže, jakým byl Šalomoun. Ale ve
2,12 se zdá, že se od moudrosti královy odvrací a chce jít svou cestou. Pisatelem byl člověk, jenž si mohl dopřát všeho přepychu [2,410], ale prošel i mnohým zklamáním. V
podobě, jak tuto knihu máme v hebr. originále, nemohla být napsána nebo přepsána
před r. 300 př. Kr. Má plno arameismů [vlivů
řeči, kterou se mluvilo od doby Ezdrášovy a
Nehemiášovy, po návratu z Babylona], zná
patrně řeckou filosofii, vidí pomíjitelnost a
marnost všeho snažení vycházejícího z člověka a
budujícího jen na člověku. Někteří se snaží
vztahovati jednotlivé výroky na určité situace
historické [na př. králem je dítě 10,16; dvořané opilci 4,13-16; spravedlnost žádná 3,16;
4,1; 5,8], avšak takové počínání je krajně libovolné. Z obsahu knihy se soudilo, že jde o dobu
pozdních Ptolemajovců a Seleukovců, a oddíl
9,13—18 se vztahuje na obležení Syrakus Římany r. 212 př. Kr. [muž chudý a moudrý
by pak byl Archimedes]. Dnes je ovšem už
téměř jisto, že kniha K., jak ji máme před
sebou, vznikla z nějakých starších úvah náboženskofilosofických a z okrajových poznámek
pozdějších čtenářů.
3. Základní myšlenka knihy je, že vše
pozemské a lidské je marnost: marností je
práce [1,3], lidská moudrost [1,1-11], i když
ne takovou jako bláznovství [2,12-23; 7,11n].
Přesto není pisatel naprostým pesimistou, protože věří v Boha a pobožnost pokládá za
vždycky užitečnou [3,17n; 5,10n; 8,1-9; 9,1;
11,5]. Víra Kazatelova zápasí s těžkými pochybnostmi. Zkušenost mu ukazuje, že dobří
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i zlí stejně hynou a nedocházejí odplaty na
tomto světě, a světem záhrobním se neutěšuje
[3,20n]. A tak dochází k závěru, že jedinou
moudrostí je v bázni Boží užívat těch radostí,
které Bůh člověku uštědřil, s vědomím, že se
vším předstoupíme jednou před soud Boží
[11,9-12,7], a uzavírá 12,13: »Summa všeho,
což jsi slyšel: Boha se boj a přikázání jeho
ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží«.
4. Kraličtí ve Výkladech charakterisují
obsah takto: »Kniha tato jest jako nějaké
osvědčení, kterýmž Šalomoun, duchem Božím
veden jsa, prokázati chtěl před církví Boží své
opravdové pokání a všecky lidi pravé cestě
Boží vyučiti. Pročež nejprve připomíná, jaká
jsou byla jeho usilování i všechen život času
předešlého. Zatím ukazuje, co spatřil i při
jiných lidech při všelijakých zaměstnáních
jejich, v něž se vydávají, a jak všichni jednostejným příhodám a případnostem podle zevnitřního bytu na světě poddáni jsou. Naposledy vysvětluje rozličnou snažnost a správu,
jakož lidí neustavičných, tak potom i Boží,
což vše [kromě samé Boží správy], marností
býti svědčí; spravování pak a řízení všech věcí
od Boha dovodí; lidí k obecným i obzvláštním přívětivosti a pobožnosti povinnostem ponouká; smrt i soud Boží zpurným ohlašuje a
pobožné v předsevzetí jejich ustavuje«.
Kazatelnice [Neh 8,4]. V hebr. textu
»věž«, tedy vyvýšené místo nebo výstupek
[Neh 9,4], jehož účelem bylo nejen to, aby
mluvčí byl viděn celým shromážděním, ale také
aby touto ozvučnicí se stal hlas slyšitelnější.
Bič II, 10,6 upozorňuje na »kazatelnu« Šalomounovu [v hebr. však jiný výraz!], kterou
opisují Kraličtí v 2Pa 6,13 jako »výstupek měděný ku podobenství pánve«. Možná, že tato k.
podoby kotle [překlopeného], jak ukazuje její
hebr. jméno, měla funkci ozvučnice, aby hlas
kněze se lépe rozléhal, nebo obsahovala
posvátné předměty, jež měly slovům modlitebníkovým přidati váhy.
Kázeň. Prostředek Boží i lidské výchovné
péče, jenž nezáleží nikdy jen v poučování,
nýbrž ve skutečném praktickém vedení a cvičení [Př 12,1], domlouvání, káráni a trestání
[Př 3,11; 13,18; 15,10]. Proto bývá k. spojována s metlou [Př 22,15; Dt 11,1n; Ž 50,16n]
a s utrpením [Jr 5,3]. Cílem k. je »umění«,
t. j. vědění, pochopení [Př 8,10], moudrost,
naučení [Jr 17,23; 32,33; 35,13], bázeň před
Bohem [Sof 3,2.7], pokání a pokoj s Bohem
[Iz 53,5]. Proto vyzývá. Písmo k ochotnému
přijímání k. Boží [Př 3,11; 19,20; Žd 12, 511]. Iz 53,5 mluví o zástupném nesení k. se
strany služebníka Božího, který dobrovolně
bere na sebe trestání Boží, aby věřícím přinesl
pokoj s Bohem.
Kaziti. 1J 3,8 praví, že Syn Boží přišel,
aby kazil skutky ďáblovy. Podle řeckého textu
tu jde přímo o odstranění, zrušení skutků ďáblových právě tak, jako v 1J 3,5 jde o odstranění
hříchu. Původní význam slovesa je zničiti,
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rozložiti v kusy, strhnouti, na př. budovu, sr. J
2,19; Mk 14 58; 15,29; Sk 6,14], rušiti [Mt
5,17]. Jako je možné zbořiti budovu, tak může
být zbořen i stánek těla [2K 5,1], ale také
dílo Boží v člověku [Ř 14,20; Ga 2,18; sr. Sk
5,38n].
Kbelec. Dutá nádoba o obsahu asi 9 1,
jíž se užívalo na měření obilí nebo jiného sypkého zboží [Mt 5,15; Mk 4,21; L 11,33].
Kbelík. Hliněná nádoba [vědro J 4,28;
štoudev J 2,6], jíž se užívalo jednak na nošení
vody ze studny [Gn 24,15n], jednak na zásobu
obilí nebo mouky pro denní potřebu [1Kr
17,12.14.16].
Keciha [= skořičník, cassia]. Jméno druhé
dcery Jobovy, narozené po jeho dlouhém
utrpení [Jb 42,14]. *Kasie, Kassia.
Kedemot, město, ležící v krajině východně
od Mrtvého moře, v pokolení Ruben [Joz
13,18], přidělené levitským čeledím synů Merari [Joz 21,37; 1Pa 6,79]. Jméno souvisí se
jménem »pouště« východní, Kademot, odkud
Mojžíš poslal posly k Seonovi, králi Ezebon
[Dt 2,26; Nu 21,23].
Kedes [= posvátné místo, svatyně]. 1.
Místo v nejjižnějším Judstvu [Joz 15,23], snad
dnešní Kádús, j. od Hebronu.
2. Kananejské město, které dobyl Jozue [Joz
11,12; 12,22 ] a přidělil pokolení Neftalímovu
[Joz 19,37. Kádes Neftalím Sd 4,6; Kádes
v Galileji Joz 20,7]. Sídlo Barákovo [Sd 4,6]
a levitů z rodiny Gersonovy [Joz 21,32], město
útočištné. Jeho obyvatelé byli přestěhováni do
Ass yri e [ 2 Kr 15,29] . Sn ad dnešn í Kades
v Galileji, asi 7 km sz od jezera Ghule a 40 km
vých. od Tyru.
Kedumim znamená starodávný. Týká se
potoka Cison. Jiní je vykládají jako potýkání,
což je arci pochybné. Vztahovalo by se na
bitvu, svedenou u potoka C., v níž byli nepřátelé poraženi [Sd 5,21].
Kelaiáš. Jeden z levitů, kterého přiměl
Ezdráš k tomu, aby propustil pohanskou manželku [Ezd 10,23]. Byl jedním z těch, kteří
předčítali a vyžádali Zákon [Neh 8,7] a stvrdili
smlouvu s Bohem [Neh 10,10]. Je nazýván
také Kelita.
Kelita *Kelaiáš.
Keluhu. Syn Bániův, jeden z těch, které
přiměl Ezdráš k rozluce s pohanskou manželkou [Ezd 10,35].
Kemuel. Levita, otec Chasabiášův [1Pa
27,17].
Kenan. — 1. Syn Jediachův z pokolení
Benjaminova [1Pa 7,10]. - 2. Otec falešného
proroka Sedechiáše, který ovlivňoval krále
Achaba [1Kr 22,1; 2Pa 18,10].
Kerenhappuch [= nádobka, lžička surmíku (líčidla na oči)]. Jméno třetí, nejmladší
dcery Jobovy, narozené po jeho uzdravení
[Jb 42,14].
Keros. Zakladatel rodiny Netinejských,
jejíž potomci se vrátili ze zajetí babylonského
[Ezd 2,44; Neh 7,47].

Keř. Hořící keř, z něhož Bůh promluvil
k Mojžíšovi [Ex 3,2.3; Dt 33,16; Mk 12,26;
L 20,37; Sk 7,30.35], bývá některými badateli ztotožňován s Acacia vera, Acacia milotica, egyptským bodláčím. Jako u ostatních
stromů, tak ani zde není identifikace možná.
Kesion [= tvrdost]. Pohraniční místo na
území pokolení Izacharova [Joz 19,20], přidělené levitům z rodiny Gersonovy [Joz 21,
28], nazývané v 1Pa 6,72 Kádes. Snad dnešní
Tell Abu Kedeis sv od Magedda a jz od hory
Tábor.
Kibrot Hattáve [= hroby žádosti]. Tak
bylo nazváno místo, kde lid pohřbil ty, kteří
zahynuli od moru Hospodinova, když reptali,
toužíce po hrncích egyptských [Nu 11,34],
Stalo se to mezi horou Sinai a místem Hazerot
na cestě k poušti Fáran [Nu 33,16-17; Dt
9,22]. Od pouště Sinai k poušti Fárán jest
cesta tří dnů.
K idon [ = o štěp]. Jméno *humna, na
němž Uza byl usmrcen, poněvadž se dotkl
truhly Hospodinovy [1Pa 13,9]. V 2S 6,6 se
nazývá Náchon. Rozdíl v pojmenování se
dosud nepodařilo dostatečně vyložit. — Místo
dnes neznámé.
Kijun [= stánek, oltář, svatyně?]. Hebrejské nebo obecně semitské jméno, vyskytující se pouze jednou v bibli [Am 5,26]. Označuje planetu Saturna, kterou Assyrští uctívali
a Izraelští převzali. V. dolním Egyptě [?] uctívali tuto modlu pod jménem Remfan [Sk
7,43].
Kilmad. Místo, které obchodovalo s Tyrem; jmenováno je ve spojení se Sabejskými
a Assurem [Ez 27,23].
Kir [== zeď, město]. 1. Místo, z něhož prý
pocházeli Aramejci [Am 9,7], kteří se později
usadili v Sýrii. Do K. přestěhoval Tiglatfalazar obyvatele Damašku [2Kr 16,9; Am 1,5].
Jeho obyvatelstvo se spojilo s Elamitskými proti
Judstvu [Iz 22,6]. Snad jde o rovinu mezi Tigridem a vysočinou Elamskou.
2 . Kir Mo ab ské [ Iz 15,1], opevněné
město jižního Moabu, nejspíše totožné s Kirchareset či Kircheres [Iz 16,7.11; Jr 48,31.36;
2Kr 3,25]. Vzdorovalo spojeným vojskům
Izraele, Judy a Edoma [2Kr 3,25]. Dnes se
nazývá Kerak a leží asi 17 km na východ od
Mrtvého moře na náhorní rovině asi 1000 m
nad mořem. Stěny spadají srázně dolů a tvoří
přirozené opevnění. Původně bylo město
obehnáno silnou zdí s pěti věžemi, z nichž
jedna je dosti zachována. Ovládalo karavanní
cestu, spojující Sýrii s Egyptem a Arábií.
Kirchareset [Iz 16,7] *Kir Moabské.
Kircheres [Jr 48,31.36]. *Kir Moabské.
Kísi. Levita z rodiny Merari z čeledi Musi,
nazývaný Kusaia v 1Pa 15,17.
Kislef, Kislev [Neh 1,1; Za 7,1]. Devátý
měsíc hebrejského roku. Původ pojmenování
je nejistý - snad syrsko-babyloňský. Jde přibližně o náš prosinec. 25. Kislevu bylo v Jerusalemě slaveno posvícení na památku znovuvysvěcení chrámu r. 165 př. Kr. po jeho znesvěcení Antiochem IV. Epifanem [J 10,22].

Kláda [Jb 13,27; Jr 29,26; Sk 16,24], zajišťovací prostřed ek k zabrán ění vězňům
v útěku. Dřevěný rám, jímž byly vězni sevřeny
nohy. U k. bývaly řetězy na spoutání rukou
a krku; nebo také bývala k. dvojitá pro ruce
i nohy.

Dvojitá kláda. Rekonstrukce.

Kladivo. Nástroj, užívaný při tepání kovů
[Iz 41,7], rozrážení skal [Jr 23,29], zhotovování
model [Iz 44,12; Jr 10,4], přitesávání kamenů
[1Kr 6,7] a jiné práci [zatloukání stanových
kolíků Sd 4,21 a j.]. K. je obrazem ničivé
moci. Tak Babylon je nazýván kladivem vší
země [Jr 50,23], slovo Boží je jako kladivo,
rozrážející skálu [Jr 23,29]. Hebrejština má
pro k. několik výrazů. U Jr 51,20 jde o válečnou sekeru. Makkabejští mají snad své
jméno od hebr. názvu kladiva.
Klam, klamati. Tak překládají Kral .
několik hebr. výrazů, jež však sami tlumočí
různě: klamati [1Kr 13,18; 2Kr 9,12; Nu 23,
19; Iz 57,11; Jr 5,12; Za 13,4], lháti, lež [Ž
52,5; 101,7; Iz 59,3], zapírati [Gn 18,15;
Jb 31,28]. Jde o předstírání něčeho nebo přímé lhaní nebo o nechání na holičkách. V NZ
je »neklamám« [= nelžu] téměř přísežnou
formulí [Ř 9,1; 2K 11,31; Ga 1,20], jíž se
dotvrzuje pravdivost. Bůh ovšem klamat nemůže [Tt 1,2; Žd 6,18; Žilka: nelže, selhati].
Klaněti se, skláněti se až k zemi bylo
na východě výrazem nejhlubší úcty [Gn 33,3;
42,6; 2S 24,20], jež patrně měla v nejstarších
dobách kořeny náboženské [Gn 24,52; 37, 79; Nu 25,2; 2Kr 17,16]. Proto SZ zakazoval
klaněti se určitým způsobem jinému než Bohu
[Ex 20,5; 34,14; Mt 4,10; Sk 10,25; Zj 19,10].
Učedníci a ti, kteří hledali pomoci, klaněli se
před Ježíšem [Mt 14,33; 15,25; 28,9.17], protože v něm poznali Syna Božího [J 9,38]. I
»modlitba« [modliti se] J 4,23—24 je označena
tímto slovem.

Kláda Klaudia [327]
Klas *Paběrek, paběrkování.
Klatba, kletba. Zlořečení, prokletí, opak
požehnání. Při tom starý Izraelec považoval
k. za jakousi jedovatou, stravující látku, jež
rozkládá duši a zbavuje síly, sžírá zemi a hubí
její obyvatelstvo [Iz 24,6—12]; zbavuje plodnosti [Nu 5,21.27]. Co znamenalo prokletí
pro Izraelce, poznáme nejlépe z Dt 28,16-44.
53-55.62-68 [sr. Lv 26]; je to ochromení člověka. Čeho se takový člověk dotkne, je odsouzeno k zániku. Následky k. jsou nemoc, sucho,
neúroda, porážka, neštěstí všeho druhu. Bezprostřední příčinou k. je hřích; ale k. může
být vnesena na člověka i zvenčí právě tak
jako požehnání. Člověk, jehož duše je naplněna k., přenáší tuto jedovatou látku na druhé
už pouhou svou přítomností [Nu 5,21.27; Dt
29,18nn; Jr 42,18; 44,12] anebo slovy [2S
3,29; 16,7], plivnutím do tváře [Nu 12,14;
Dt 25,9], vztažením prstu [Iz 58,9], posměchem
a vyplazováním jazyka [Iz 57,4]. Člověk, stižený kletbou, je tak nebezpečný svému okolí,
že musí být odstraněna i jeho mrtvola [Dt
21, 23] a majetek [Joz 7,24]. *Proklatý. K. je
zvláště silná, je-li vyslovena proti hříšníku
[Sd 17,2; 1Kr 8,31n], protože se spojuje s hříchem, jiným rozkladným činitelem v životě
člověka. Proto sz lidé usilovali o rychlé odstranění k. protiváhou požehnání [Ex 12,32;
Sd 17,2] anebo smrtí toho, který proklínal
[1Kr 2,8nn].
Proroci byli schopni účinnější k. než obyčejní lidé [2Kr 2,24]. Balám je uváděn přímo
jako odborník ve vyslovování k. [Nu 22].
Podle Jb 3,8 se zdá, že existovaly zvláštní
cechy těch, kteří uměli proklínat, zejména když
stáli na posvátném místě u oltáře [1Kr 8,31,
kde přísaha = kletba].
Zvláště některé žalmy jsou podle Pedersena prosbami za odstranění k. a jejích následků [Ž 6; 38; 140]. V těchto žalmech podle
Pedersena nepřátelé, činitelé nepravosti a bezbožníci jsou lidé naplnění jedem zla, a proto
šířící k. Jejich ústa jsou plna nebezpečí [Ž 52,
4; 57,5; 64,4; 140,4], jejich hrdlo otevřený
hrob [Ž 5,10]. A to nejhorší je, že mohou svou
magickou silou působit v skrytě a v noci [Ž
11,2; 36,5]. Jejích slova jsou osidla, nastražená na člověka [Ž 9,16; 91,3]. Osidlo a tenata i
v babylonštině jsou technické výrazy pro k.
Žalmisté často prosí Hospodina, aby jejich
nepřátelé byli postiženi touž kletbou, kterou
sami vyslovili [Ž 69, 23-29; 109,6-20]. Časem
se vyvinula i jistá obřadnost při proklínání.
Někdy byly k. napsány na kus pergamenu a
hozeny na pospas větru v přesvědčení, že
budou zaneseny na příslušné místo. *Zlořečený. *Zavržený.
Klauda [Sk 27,16]. Malý ostrov jz od
ostrova Kréty, kolem něhož plula loď vezoucí
Pavla do Říma.. Dnešní řecké jméno je Klaudanesa nebo Gaudonesi.
Klaudia. Křesťanka, o níž se Pavel zmiňuje v pozdravu Timoteovi v listě z Říma.

[328] Klaudius Klenot
Posílá Timoteovi pozdrav. Pověst ji označuje za
manželku Pudense, jmenovaného v témže verši,
ale je to nepravděpodobné [2Tm 4,21].
Klaudius, 1. [Sk 11,28; 18,2], čtvrtý *císař
římský [od 41-54], syn Drusa a Antonie, synovec
Tiberiův. Slabý, vrtkavý člověk. Nastoupiv na
trůn vydal edikty, příznivé Židům; podle nich
směli Židé kdekoliv v říši svobodně zachovávati
svá ustanovení. Zvláště velikých výhod se dostalo
Židům v Alexandrii. V Římě však je neviděl rád a
konečně je i vypověděl. Ústupky Židům učinil
hlavně pod vlivem přátelství s Herodem
Agrippou, který měl jistý podíl na dosazení K. na
trůn císařský. Klaudiova poslední manželka [byl
čtyřikrát ženat] Agrippina jej přiměla k tomu, aby
zapudil svého synovce Britannika a přijal jako
svého nástupce jejího syna Klaudia Nerona z
prvého manželství. Roku 54 byl otráven [podle
dějepisce Tacita] od Agrippiny. — Za své vlády
založil nový přístav na Tibeře a vybudoval dva
vodovody, Aqua Claudia a Anio novus. Také
bojoval úspěšně v Britannii.
N.

tové, dále u Eufratu nad Babylonem a j. Země
lepká [Gn 11,3] je snad bitumen [Gn 14,10], jímž
byly proniknuty a impregnovány horniny
[pískovec, břidlice, vápenec a uhlí]. *Klí.
Klekati, skláněti kolena. Je to výraz naprostého podrobení, ponížení, odevzdanosti a
pokory, který se dostal do Řecka a Říma z
Východu [zvl. z Persie] a byl vyžadován od
otroků. Také v kultech, jež byly přejaty z Východu, bylo užíváno k. při modlitbách jako
výrazu ponížení a prosby. Při oficiálním kultu
státních božstev se neklekalo.

Izraelští zajatci z města Lachis prosí krále Senacheriba o milost. Z reliéfu v Senacheribově paláci v Ninive.

Peníz císaře Klaudia.

Za K. byla zreorganisována správa ústřední
vlády císařské v Římě. Byly zřízeny stálé úřady
[jakási ministerstva], jimž stáli v čele císařovi
oblíbenci hlavně z řad propuštěnců [bývalých
otroků císařských]. Jedním z nich byl Pallas,
bratr a ochránce Antonia *Felixe, nesvědomitého
prokurátora [místodržitele] judského v letech 5260.
XX
2. Klaudius Lysiáš [Sk 23,26], hejtman nad
1000 muži. Měl své sídlo na hradě Antonia v
Jerusalemě. Vysvobodil Pavla z rukou vášnivých
Židů a kázal jej mrskati, aby vyzvěděl, čeho se
dopustil. Když však slyšel, že P. je občanem
římským, odvolal rozkaz. Krátce potom překazil
úklady Židů proti Pavlovi, poslav jej v noci do
Gaesareje k místodržiteli Felixovi [Sk 22,2423,35].
Klejovatý. Naplněný minerální smolou
[bitumen]. Někteří se domnívají, že jde o druh
asfaltu [židovská smůla], snadno se rozehřívajícího a hořlavého. Je to prý vypařený a
oxydovaný petrolej. Vyskytuje se u Mrtvého
moře, jež proto má také jméno Moře asfal

Ve SZ bylo klekání výrazem úcty a díků [2Kr
1,13], zvláště vůči Hospodinu [2Pa 6, 13; Iz
45,23; Dn 6,10] a božstvu [1Kr 19,18; Iz
44,15.19]. Klekání je výrazem modlitby, ač máme
doklady, že se při modlitbě mohlo i stát [Gn
18,22; 19,27; 1S 1,26; Ž 134,1; 135,2]. Rabíni
rozeznávali několik druhů i výrazů úcty před
Bohem: klekání, padnutí na tvář, rozprostření na
zemi, poklonu a p. *Klaněti se.
V NZ je k. postojem při úpěnlivé modlitbě [L
22,41; Sk 7,60; Ef 3,14], při uctivé prosbě [Mt
17,14; Mk 1,40]. Je výrazem nejhlubší úcty [Mk
10,17] před Ježíšem, ale také posměchu [Mt
27,29]. Ve jménu Ježíše Krista bude jednou
klekati každé koleno [F 2,10], t. j. podrobí se
Kristu. V křesťanské církvi se klekalo při
modlitbách soukromých i ve shromážděních od
nejstarších dob [Sk 20,36; Ef 3,14]. Přitom se
stalo zvykem neklekati v neděli a v době od
velikonoc do svátků svatodušních, kdežto ve
všední dny a jiné svátky se klekalo. Bylo to
symbolické znázornění lidského pádu a vzkříšení.
Klenot, klínot. Tak překládají Kral . několik
hebr. výrazů, jež mohou znamenati perlový nebo
jiný náhrdelník [Kral .: halže Pís 1,10] či zlatou
ozdobu [Př 25,12] nebo náramky [Gn
24,22.30.47], čelenky [Iz 3,21], náušnice [Gn
35,4] nebo vůbec drahocenný majetek [Mal 3,17;
Kaz 2,8], poklad [1Pa 29,3], zlaté nádoby [2Pa
32,27]. Bible ovšem nezapomíná

zdůrazňovat, že »nabytí moudrosti dražší jest
nad klenoty« [Jb 28,18, sr. Př 20,15] a že
nejvyšším cílem života člověkova je být k.
Hospodinovým [Mal 3,17].
Kleofáš [L 24,18]. Jeden ze dvou učedníků, kteří se vraceli navečer dne zmrtvýchvstání
do Emauz. Nezdá se pravděpodobné, že by byl
totožný s Kleofášem, o němž je zmínka v J 19,25.
Podle Hegesippa jde prý o bratra manžela Marie,
matky Ježíšovy, Josefa.
Klesati, klesnouti. V řečtině naraziti na
něco nohou, klopýtnouti, přijíti k úrazu. V
NZ v přeneseném smyslu chybiti, blouditi,
hřešiti [Ř 11,11; Jk 3,2], přestoupiti, pochybiti [Jk 2,10], padnouti, upadnouti do neštěstí [2Pt 1,10].
Kleště [Iz 6,6]. Nástroj na braní oharků s
oltáře. Jinde překládají Kral . „nádobky k
oharkům" [Ex 25,38; 37,23; Nu 4,9] nebo
„utěradla" [1Kr 7,49; 2Pa 4,21], patrně k otíráni
anebo stříhání knotů chrámových lamp
[tratiknot].
Kleštěnec. Původně znamená muže, který
byl operací učiněn nezpůsobilým k plození.
V bibli [jako ostatně ve starém Orientu všeobecně] často znamená prostě komorníka,
dvořana; může jím být i ženatý muž [Gn
37,36; 39,1], což nevylučuje, že byl opravdovým kleštěncem! Důležité přitom byly důvody
náboženské! Zvyk vykleštbvání byl na východě
hojně rozšířen a dosud je prováděn, ale ve SZ
kleštění lidí i zvířat bylo zakázáno, protože to
odporuje Božímu stvořitelskému řádu a souviselo s pohanskými kulty. Proto byli kleštěnci
vyloučeni z bohoslužeb [Lv 21,16nn; 22 24;
Dt 23,2-9, ale pro blaženou dobu sr. Iz 56,3nn].
Jen dvory královské činily výjimku, přizpůsobujíce se obecně orientálním zvyklostem. Zde
kleštěnci dosahovali často velmi vysokých postavení. Jako strážci a správci harému mívali
vliv na panovníky prostřednictvím žen [Dn
1,3; Est 1,10; 2,21; 4,5]. Králové izraelští užívali
také služeb kleštěnců [1Kr 22,9; 2Kr 8,6;
9,32]. I David je měl na svém dvoře [1Pa
28,1]. Většinou to byli asi cizinci [Jr 38,7].
Později bývali zřejmě i k. připouštěni k bohoslužbám, aby tak byla vyjádřena Boží universální d o b ro t a [ s r. I z 5 6 ,3 -6 ] . Kr al i čtí v
S Z místo kleštěnec užívají slova komorník nebo
dvořan. — Kleštěnec mouřenínské královny
Kandaces byl správcem pokladů [Sk 8,27.37].
Filip jej získal svým výkladem proroctví a
pokřtil jej.
Klevetnik. Repták [Dt 1,27; Ž 106,25; Iz
29,24], utrhač [Př 18,8; 26,22], pomluvač
[Př 16,28; 26,20]. Klevetný v 1Tm 5,13 =
žvanivý, pomluvač [3J 10].
Klí jest vodu nepropouštějící tmel, smole
podobný, užívaný k stejnému účelu jako smola.
V bibli jsou pro tato slova dva různé výrazy
hebrejské, jejichž přesného významu a rozlišení neznáme. Je to druh pravěké hořlaviny
organického původu s převládajícími uhlovodíky. Vyskytují se plynné [zemní plyny],
tekuté [petrolej, skalní dehet], pevné [zemní

Kleofáš Klíč [329]
vosk, asfalt]. Klí se užívalo k vymazávání nádob a lodí [Gn 6,14; Ex 2,3; Iz 34,9]. Při
spalování vydává hustý kouř; čisté se vyskytuje hojně v Mrtvém moři; asfaltový pískovec
v Sýrii, asfaltový vápenec na Sicilii; v Mesopotamii se vyskytuje hojně hustě tekutý skalní
dehet.
Klíč. Nejstarší klíče a zámky dveřní pocházejí z Číny. V Palestině však bylo užíváno
jednodušších klíčů, jejichž původní forma je
známa z Egypta [3000 let př. Kr.]. Jak tyto

Železný klíč nalezený v Gezeru.. Z řecké doby.

zámky a klíče vypadaly, znázorňuje obrázek,
aa je základ zámku, upevněný ve veřejích
dveří, b je vsouvací závora, c je klíč, kkk jsou
tři pohyblivé kolíky, které zapadnou do tří
otvorů vsouvací závory, zarazí-li se tato závora
do „zániku''. Tím jsou dveře „zamčeny".
Klíč c má tři výstupky. Vsune-li se do otvoru
[d] závory tak, aby výstupky mohly nadzvednout kolíky kkk, lze závoru odsunout a dveře
otevřít [Sd 3,25]. Klíč byl nošen obyčejně
za pasem anebo upevněn na šňůře býval přehozen přes rameno [Iz 22,22].

Schéma starověkého zámku s klíčem.

V NZ se užívá výrazu k. v přeneseném
smyslu. V duchu starověkých představ zavírá
Bůh buď sám nebo skrze své svědky nebesa,
aby nepršelo [L 4,25; Zj 11,6]. Bůh má též
k. od propasti, v níž jsou uvězněni duchové.
Před koncem tohoto aeonu [věku] otevře Bůh
tuto propast [Zj 9,1nn], aby se z ní vyvalily
všecky rány na zem. Po druhé ji otevře po
druhém příchodu Kristově a zavře v ní n a

[330] Kliment-Kněz
1000 let spoutaného satana [Zj 20,1-3]. Také
zmrtvýchvstalý Kristus má k-e pekla i smrti. Svým
vstoupením do pekel a svým zmrtvýchvstáním
přemohl peklo a smrt, má k-e jejich říše a může
proto mrtvé volat ke vzkříšení [Zj 1,18].
„K. umění" [L 11,52], Žilka „k. poznání". Jde o
k. ke království Božímu, jenž záleží ve známosti
Písma. Znalci Zákona tento k. před lidem ukryli a
tak zabránili vstupu do Božího království. Sami
pak nevcházejí [Mt 23,13].
„K. Davidův" [Zj 3,7; sr. Iz 22,22] je k. k
eschatologickému domu Božímu. Tento k. má v
ruce představitel mesiášského rodu Davidova,
Kristus [Zj 22,16], t. j. Kristus je naprostým Pánem
nad spasitelnou budoucností. Stejně musíme
rozumět ,k-ům království nebeského" [Mt 16,19], t.
j. eschatologické říši Boží. Ježíš předal Petrovi
svou moc k-ů, t. j. zplnomocnil jej k duchovní
správě [Mt » 13,52] církve, jež nějak souvisí s
královstvím nebeským [Mt 16,18]. Tato duchovní
správa záleží ve „svazování" a „rozvazování", t. j.
Petr má moc vynésti soud nad nevěřícími a věřící
ujistit odpuštěním. Ale Mt 18,18 a J 20,23 ukazují,
že tato moc nebyla výhradním právem Petrovým,
nýbrž že ji měli i ostatní apoštolově jako pastýři
stáda Kristova [Mt 18,12.15-18; sr. Tt 3,10; Sk
8,20n; 1K 5,3-5; 1Tm 1,20]. Ten, koho tito
Kristovi zplnomocněnci, kteří přijali Ducha
svatého [J 20, 22], ujistí odpuštěním hříchů, může
počítat s potvrzením tohoto odpuštění se strany
Boží při posledním soudu. Ale právě předpoklad,
že tito zplnomocněnci mají Ducha sv., ukazuje, že
Kristus to je, jenž ve skutečnosti odpouští hříchy
prostřednictvím svých pastýřů. Římskokatolická
církev buduje na Mt 16,18—19 své učení o
primátu Petrově. Ukázali jsme si, že tomuto místu
není třeba takto rozumět.
Kliment [F 4,3], soudruh a pomocník Pavlův
za jeho pobytu a působení ve Filippis. Bývá
ztotožňován s apoštolským otcem Klementem
Římským.
Klín *Lůno.
Klínot *Klenot.
Klíti, klnouti, klnutí. *Klatba.
Klizení slavnost *Slavnost stánků.
Klobouk. Tak překládají Kraličtí několik
různých hebr. výrazů [Ex 28,40; 39,28; Lv 8,13; Ez
44,18; Dn 3,21], které jinde překládají pojmy
čepička [Ex 29,9] nebo biret [Iz 3,20] nebo čepice
pěkná [Za 3,5] nebo konečně koruna [Jb 29,14].
Prostý člověk chodil buď prostovlasý anebo se
chránil proti slunci šátkem, různě uvázaným tak,
aby byl chráněn i týl. Vznešenější nosili turbany
[Ex 39,28 Kral . čepička; Jb 29,14 a Iz 62,3 Kral .
koruna; Ez 23,15 Kral . klobouky barevné]. Také
kněží nosili turbany, vybíhající pravděpodobně do
hrotu [Ex 39,28; Ez 44,18]. Byla to široká -stuha z
bílého kmentu, ovinutá několikrát /kolem hlavy.
Veleknězi mívali jakousi turba

novitou mitru, poněkud vyšší, než byl kněžský
turban, protože nahoře měla svinutou modrou
stuhu.
Kloub přisluhování, Žilka: pomocný kloub
[Ef 4,16]. Pisatel epištoly chce tímto obrazem
naznačiti, že tak jako v těle každý úd slouží svými
zvláštními schopnostmi celku, tak i každý křesťan
má sloužiti láskou tělu Kristovu, jež je
upevňováno a roste pouze službou. V Žd 4,12 se
praví, že Slovo Boží jako pitevní nůž odděluje
jednotlivé složky vnitřního duševního života.
Morek a klouby jsou obrazem těchto složek.
Kmen *Vinný kmen.
Kment. Nejjemnější lněné plátno, jehož se
užívalo hlavně k účelům bohoslužebným. Tak na
př. vchod do nádvoří ke stánku úmluvy měl
opony z přesoukaného [t. j. ze dvou nitek
tkaného] k. [Ex 27,9-19; 38,9-20]. Kněžský
nárameník byl rovněž z kmentu [Ex 28,15; 39,3,
kde Kral . mluví o hedvábí, jež však tehdy bylo
úplně neznámé], královské roucho bylo z k. [1Pa
15,27]. Kment u L 16,19; Zj 18,12.16; 19,8
znamená nejjemnější bílou egyptskou bavlněnou
[ne lněnou] látku na spodní roucho.
Kmet. Toto slovo se vyskytuje pouze jednou
v bibli v souvislosti s *mládenci ve svatyni,
pannami a *starci [2Pa 36,17]. Tato souvislost by
mohla naznačovat kultický význam slova, nejde-li
tu arci jen o naznačení vysokého věku, který
nebyl ušetřen při vyvrácení Jerusalema.
Kmín jest dvouletá, okoličnatá rostlina,
rostoucí na suchých lukách nebo zvlášť pěstovaná
jako výnosná na polích [Iz 28,25.27; Mt 23,23].
Má úzké, stonkům podobné listy, dlouhý bílý
květ. Plod podlouhlý, aromatické kořenné chuti.
Užívá se při přípravě pokrmů a k výrobě oleje.
Kněz je člověk, zplnomocněný k úkonům,
spojeným s věcmi posvátnými, zvl. k službě při
oltáři. V této své funkci jest kněz prostředníkem
mezi člověkem a Bohem. Kněží odedávna tvořili
zvláštní oddělenou třídu nejen u Židů, nýbrž i u
pohanů. Na př. v Egyptě, Medii, Řecku, Římě
[Gn 14,17; 47,22; 1S 6,2; Sk 14,13 etc.]. Pokud
nebylo ještě stálých svatyň a organisovaného
kněžství, konali jednotlivci sami za sebe nebo
spíše za svou rodinu kněžské funkce, na př. Kain,
Ábel [Gn 4,3n; Sd 6, 18nn]. Za patriarchů hlavy
rodů, Noe, Abraham, Izák, Jákob, Job. Stejně
tomu bylo i u pohanů, kde hlava rodiny
vykonávala oběti. Když později lid izraelský byl
organisován u Sinaje a stánek úmluvy zřízen,
nastala nutnost pověřiti určité osoby pro službu
při oltáři. Zvolen k tomu Aron a jeho synové,
jimiž se úřad kněžský přenesl na všecky potomky
pokolení Leví [Ex 28,1; 40,12-15; Nu 16,3; 17;
18,1-8; Dt 33,8—11], s výjimkou těch, kteří
nevyhovovali zákonným předpisům [Lv 21,16n;
Nu 16,15]. Původně patrně nešlo vůbec o
pokrevní příbuzenství. Levitou byl každý, kdo
zastával kněžskou funkci [Sd 17,7] anebo kdo byl
rodiči zasvěcen Bohu [1S 1,1]. Obřad posvěcení

Kněz [331]

Egyptští knězi při kultických úkonech: žehnání, kadění, úlitbě, zaříkání a čtení (ze svitku papyru).
Sedící je velekněz. Podle Wilkinsona.

jest popsán v Ex 29 a Lv 8. Byl spojen s oběťmi
a symbolickými úkony. *Roucha Aronova, jeho
nástupců a knězi jsou popsána v Ex 28,39n;
39,2; Ez 44,17-19. Při všech bohoslužebných
úkonech byli bosi. Než vstoupili do stánku
úmluvy, umyli si nohy i ruce [Ex 30,17n;
40,30]. Dokud trvala jejich služba při stánku,
nesměli píti vína a nápoje opojného [Lv 10,9;
Ez 44,21], museli se v této době zdržovat pohlavního styku [Lv 15,16-18]. Hlavy nesměli
holiti, nýbrž toliko ostříhati. Měli zakázáno
ženiti se s vdovou nebo zahnanou a měli se
ženiti toliko s pannou z Izraele nebo vdovou
po knězi [Lv 21,7.14; Ez 44,22]. Hlavní jejich
povinnosti byly tři: přisluhovat ve svatyni
Hospodinově, vyučovat lid zákonu Božímu
[Ag 2,12-14] a doptávati se na Boží vůli
skrze *Urim a Thummim [Ex 20,30; Dt 33,8;
Ezd 2,63; 2Pa 15,3; Jr 18,18; Ez 7,26; Mi
3,11] a jinak [nahlížením do jater a vnitřností
a pozorováním různých znamení]. Zdá se,
že za nejstarších dob bylo zjišťování vůle Boží
předním úkolem kněze [Ex 17,9; Sd 17,5;
1S 28,6] a služba obětní stála až na místě
druhém. [Hebr. kóhen souvisí s arab. kahin =
vidoucí, žrec]. Ve svatyni, resp. v chrámě, to
byly zvl. tyto povinnosti: opatrování ohně na
oltáři pro zápalné oběti a udržování stálého
ohně [Lv 6,12]; naplňování zlatých lamp před
oponou čistým olejem [Ex 37,20; Lv 24,2],
aby stále svítily. Obětování předepsaných
obětí suchých i mokrých ráno a večer u dveří
stánku [Ex 29,38]. Jiné povinnosti: vyložiti
každý týden čerstvé posvátné chleby, troubiti
na kovové trouby, prohlížeti nečisté, zvl.
malomocné, udržovat stráž chrámovou. Ke
kněžskému úřadu náležely také právní výroky
v těžkých případech [Dt 17,8-13]. Kněžský
soud byl konečný, protože byl právě soudem
božským [Bič II., 116]. Účastnili se také válečných tažení [1Pa 12,23.27; 2Pa 20,21].
Sz kněz byl svému lidu ustavičnou připomínkou svatosti Boží, která zavazuje všechen lid,
aby byl „lid zvláštní mimo [= nad] všecky lidi"
[Ex 19,5n], to znamená, aby usiloval o dosa

žení takového stavu, v němž by mohl kdykoli
předstoupiti před svého Pána [Bič II., 117].
Příjmy kněžské: — 1. Desátky z desátků,
t.j. jedno procento z úrody [Nu 18,26-28]. - 2.
Každý třetí rok veškeré desátky [Dt 14,28;
26,12]. - 3. Výkupné pět šekelů z hlavy za
prvorozeného, ať člověka nebo zvířete [Nu
18,16]. — 4. Výkupné nebo výplaty, zvlášť
slíbené [Lv 27]. - 5. Z kořistí, zajatých jak
z lidu, tak i z hovad [Nu 31,25-27]. - 6. Chleby posvátné, které se týdně vyměňovaly,
maso z obětí zápalných, z obětí pozdvižení
a sem i tam obracení [Nu 18,8-14; Lv 6,26.29;
7,6-10; 10,12-15]. - 7. Prvotiny z prvních
úrod země, žita, vína a oleje [Ex 23,19; Dt
26,1-10]. - 8. Když se Izraelci usadili v
Kanaanu, bylo rodinám kněžským přikázáno
třináct měst útočištných i s předměstími [Joz
21,13-19].
Po rozdělení říše bylo Jeroboámem zřízeno
kněžstvo „z lidu obecného" [1Kr 12,31], které
nebylo uznáváno pravověrnými kruhy z jihu.
Jsou to t. zv. kněží výsostí [1Kr 12,32]. Na
jihu pak dochází k centralisaci kultu za Joziáše r. 622 př. Kr. a kult se stává předním
úkolem kněží na úkor zvěstování vůle Boží.
Ukazuje to jasně polemika proroků proti
kultickému pojetí kněžství.
Kněžství bylo všeobecně dědičné; čeledi
kněžské v Dan [Sd 18,30] a v Sílo [1S 2,27n]
kladly váhu na to, že jejich rodokmen sahá
až k Mojžíšovi. Při svatyních bývalo více
kněží; tak v Nobe 85 [1S 22,18]. Za Davida
byli podle tradice kněží rozděleni na 24 třídy,
kterým stál v čele nejvyšší kněz [1Pa 24,1-19;
2Pa 23,8; L 1,5]. Kněžími ponecháni pouze
potomci Sádochovi, ostatní levité konali jen
nižší služby chrámové, hlavně porážení dobytka k obětem [Ez 44,15]. Každá třída byla
vždy týden ve službě [2Pa 23,18]. Po zajetí
babylonském se uvádějí navrátijci jen ze 4 tříd
[Ezd 2,36—38], ale záhy obnoveno rozdělení
na 24 tříd. Nejvýše stojí nejvyšší kněz, za ním
hned druhý kněz [2Kr 25,18], který snad je
totožný se správcem domu Božího [2Pa 31,13;

[332] Kněz nejvyšší Kniha
Neh 11,11] a s úředníkem chrámu [Sk 4,1; 5,24].
Na rozdíl od ostatního kněžstva byl velekněz
zvlášť pomazán [Ex 29,7; Lv 8,12]. Jeho úkolem
bylo přinášeti oběti v den smíření a s krví
obětního zvířete vejíti do svatyně svatých [Lv
4,16n]. Jeho význačné postavení je patrno zvláště
z Nu 35,28; Joz 20,6, kde je ustanoveno, že
vražedník se v den veleknězova úmrtí smí vrátit
beztrestně z útočištného města do svého bydliště.
[Sr. Bič, II. 121.] Ústroj velekněze je popsán v Ex
28. Ve funkci velekněze vystupovali někdy i
králové [1Kr 8,14]. V době ppexilní ovšem
zmizel král a velekněz se stal hlavou židovstva.
Vedle kněží pak se objevují zákoníci, jejichž
autorita jako vykladačů Zákona časem zastínila
autoritu kněžskou.
V dobách nz úřad nejvyššího kněze býval
určován a někdy i rušen libovůlí cizích vládců;
také politické vlivy zasahovaly. Kněz měl v době
Ježíšově vedle velekněze a zákoníka celkem
malou úlohu. Ježíš sice uznával kultické předpisy
[Mt 8,4; Mk 1,44; L 5,14 sr. Lv 13,49], ale
Samaritána staví nad kněze [L 10,31n] a sebe
jako mesiášského krále staví výše než chrám [Mt
12,2-8]. Podle Žd 7 a 8 Kristus jako velekněz
jedinou dokonalou a dostatečnou sebeobětí učinil
kněžství zbytečným a podle 1Pt 2,5—9 kněžství
přeneseno na církev [všeobecné kněžství], sr. Zj
1,6; 5,10.
Kněz nejvyšší, velekněz [Lv 21,10; Nu 35,25;
2Kr 25,18; 2Pa 19,11; Ezd 7,5]. *Kněz. Po pádu
království získal na důležitosti i v otázkách
politických, zvláště mohl-li se vykázat
rodokmenem sádochovským. Od r. 160-153 př.
Kr. byl Jerusalem bez velekněze. Pak nastoupili
[za Makkabejců] veleknězi z obyčejných
kněžských rodů. Jen tu a tam se objevil nějaký
sádochovec, ale význam nejvyššího kněze v době
Ježíšově zřejmě upadl. Z nejvyšších kněží
jmenuje NZ Kaifáše [zastával úřad asi od r. 1837; J 11,49n.51; 18,13n; Mt 26,57.62n; Mk
14,53.60n; L 22,54], Annáše [asi 6-15 po Kr.],
který byl sice sesazen, ale měl stále značný vliv
[L 3,2; J 18,13.24; Sk 4,6], a Ananiáše [Sk 23,2;
24,1]. Velekněz zasedal v synedriu buď jako
předseda nebo člen spolu se zákoníky a staršími
[Mt 26,57; Mk 14,53; L 22,54]. Mluví-li NZ o
nejvyšších knězích, předních knězích [L 22,4.52],
míní tím jednak správce chrámu, jednak ty, kteří
měli dozor nad týdenním oddílem kněží, na něž
připadla služba, jednak ty, kteří spravovali
pokladny chrámové, nikoli jen nejvyššího kněze
[Mt 26,3n.14n; 27,6; 28,11]. Někde výraz „přední
kněží" je zkráceninou za synedrium [Mk
15,3.10n; J 12,10; 18,35; 19,6.15.21; Sk 22,30].
Sk 4,6 mluví o pokolení nejvyššího kněze, t. j. o
potomcích Sádochových. Sk 19,14 označují
Scevu za předního kněze. Patrně tedy i v diaspoře
byli vyšší kněží, ale velekněz byl jen v
Jerusalemě, nepočítáme-li Oniu III., který v
egyptském městě Leontopolis postavil chrám
[kolem

r. 170 př. Kr.]. Častým jmenováním předních
kněží chce NZ naznačit, že nejen nejvyšší kněz,
ale vůbec vedoucí představitelé náboženství
odmítli Ježíše.
Velekněžství Kristovo je zdůrazněno zvláště v
Žd na základě Ž 110,4; Gn 14,18. Kristus je
knězem podle řádu Melchisedechova, který je víc
než levitští kněží [Žd 7,1-28]. Je prostředníkem
lepší smlouvy [Žd 7,22; 8,6-13; 9,15-22 sr. Jr
31,31nn; Ž 40,7nn]. Proniká skrze oponu, t. j. tělo
své [svou obětí na kříži] k trůnu Božímu, a tak
otvírá cestu věřícím [Žd 10,20] do svatyně. Tato
rozhodující oběť se stala „jednou" [pro vždy Žd
7,27] a nemusí být tudíž opakována. Neboť
Kristus je Syn [Žd 5,5n], takže jeho velekněžství
[Žd 3,1] nelze srovnávat co do účinnosti s
velekněžstvím levitským. Proto také jen Syn
může být „knězem na věky" [Žd 7,21nn] jako ten,
který je věčně živ k orodování a tudíž původce
dokonalé spásy [Žd 7,25].
Kněží přední [Mt 2,4; 16,21; 20,18; 21,15;
26,3; 27,3; L 20,19; 24,20; Sk 9,14] zahrnovali
snad jednak nejvyššího kněze, jeho předchůdce,
členy jejich rodin a jiné vyšší • kněžské
funkcionáře. *Kněz nejvyšší.
Kněžna. Tak bývaly nazývány manželky
knížat [Est 1,18; sr. Sd 5,29: „přední služebnice"].
Kněžství = kněžský úřad, kněžská hodnost,
kněžská činnost [Nu 16,10; 25,13; 1Pa 6.10; Ezd
2,62; Neh 13,29]. *Kněz. Poněvadž levitské k.
nepřineslo žádné dokonalosti [Žd 7,11n], musel
se Kristus stát knězem, jehož kněžství nepřechází
na nikoho jiného [Žd 7,24].
Kněžstvo. 1Pt 2,5.9 zřejmě navazuje na Ex
19,6, podle něhož lid izraelský má tvořit
království, pozůstávající z kněží [sr. Dt 7,6; 14,2;
26,19; 28,9; Nu 16,3]. 1Pt 2,1-10 přenáší všecka
důstojenství Izraele na církev Kristovu, i pokud
se skládala z bývalých pohanů. Její údové mají
být svatým kněžstvem k přinášení duchovních
obětí skrze Krista a mají tedy bezprostřední
přístup k Bohu. Králem je Kristus. Křesťané jsou
tudíž královým kněžstvem [1Pt 2,9; Ex 19,6], jež
ve smyslu Iz 61,6.9 a 43,21 má být svědkem
Božím mezi národy. Nejde tu jen o všeobecné
kněžství uvnitř církve, ale o misijní poslání.
Kniha. Ve starověku nebylo knih v našem
slova smyslu. V nejstarších dobách se písmo
vtesávalo do kamene [skály, chrámových zdí,
soch, sloupů, kamenných desek a p.] kovovým
dlátem [Kral. „pérem železným" Jr 17,1; „rafijí
železnou" Jb 19,23n] nebo vyrývalo se do kovu a
hliněných destiček, jež bývaly vkládány do
hliněných obalů. Tyto obaly musel adresát rozbít,
aby se dostal k vlastní zprávě. Jindy se písmo
malovalo na vypálené střepy rozbitých nádob
[ostraka] třtinovým perem a tuší [Kral . černidlem
Jr 36,18]. Po vynálezu papyru [v Egyptě již od 3.
tisíciletí př. Kr.] se psalo na papyrové svitky, z
nichž nejdelší až dosud nalezený [egyptský] měří
40 m. Kniha Jeremiášova [Jr 36,23] byla snad
psána na papyrový svitek. Tyto svitky

bývaly obvazovány stužkou a zapečetěny [Iz
8,16]. Psalo se na ně ve sloupcích, takže stačilo
ke čtení rozvinout vždy část svitku. Pro větší
pohodlí byly k oběma koncům připevněny
tyčinky. S jedné se papyrus odvinoval, na
druhou se přečtená část navinovala [Iz 34,4;
Ez 2,9]. Trvanlivější a ovšem dražší svitky
byly pořizovány z kůže [nejčastěji ovčí] nebo
v posledních stoletích př. Kr. z pergamenu
[z maloasijského města Pergamu], což byla také
kožená blána zvláštním způsobem upravená.
Na pergamenu je napsána většina nejstarších
dochovaných rukopisů biblických knih. Někdy
ve II. století po Kr. se vedle svitků začaly
vžívat i kodexy [svazky], t. j. knihy se stránkami, upravené v podstatě stejně jako knihy
naše. Do takových svazků, v nichž se dalo
listováním snáze a rychleji hledat než v dosti
nepraktických svitcích, byly patrně nejprve
psány texty biblické a právnické. V posledních
několika desetiletích byly v Egyptě nalezeny
rozsáhlé zbytky papyrových kodexů ze III.
století, jeden malý zlomek [z J 18] dokonce
z prvé poloviny II. století, obsahující mnoho
částí řeckého Starého i Nového Zákona. Jsou
to nejstarší dnes známé rukopisy NZa. Z doby
od IV. století počínaje je zachována řada
pergamenových kodexů s více méně úplnými
řeckými [po př. řecko-latinskými] Novými
Zákony nebo i celými biblemi.
V Sýrii a Palestině na dvorech panovnických se užívalo dřevěných desek [t. zv.
diptychon] místo zápisníků. Snad i Ez 37,16,
kde se mluví o „dřevě", na němž mělo být
psáno, vztahuje se na tento zvyk psáti na dřevěné desky, potažené voskovou nebo jinou
měkkou vrstvou [Sr. Iz 30,8]. Obšírnější výklad o psaní najdeš u Biče III., 52—60. Vedle
knih, dochovaných ve SZ, dovídáme se o knihách nedochovaných: *Kniha bojů Hospodinových [Nu 21,14], *Kniha Upřímného [Joz
10,13], kniha Nátanova [1Pa 29,29], kniha
Gádova [1Pa 29,29], proroctví Achiáše Silonského a vidění Jaady [2Pa 9,29], kniha
o králi Davidovi [1Pa 27,24], kniha Semaiášova a Iddova [2Pa 12,15], kniha o králích
izraelských a judských [1Kr 14,19,29; 2Kr
24,5]. V době, kdy byla sepsána 2Pa, jistě
existovala celá knihovna monografií při dvorech královských nebo při chrámu [2Pa 13,22;
20,34; 26,22; 33,18n; sr. 1Kr 4,32n].
r
Psaním knih se zaměstnávali písaři z povolání [*Kariatsefer], kterým byl text diktován
[Jr 32,12; 36,4.18.32; Ez 9,2n]. Králové si
vydržovali zvláštní písaře [kancléře 2Kr 12,10;
Ezd 4,8]. Úkol levitů záležel také ve psaní
[2Pa 34,13], zvláště v opisování Zákona.
[Jr 8,8]. Později se z nich vyvinuli *zákoníci.
Mluví-li Písmo o knize zákona, myslí
buď na určitou jednotlivou knihu [Dt 29,21;
30,10; 31,24.26] nebo převážně na Pět knih
Mojžíšových nebo jejich část [2Kr 22,8;
Neh 8,1.3.8; Mk 12,26; Ga 3,10]. Dn 9,2 mluví prostě o knihách [sr. Ž. 40,8]. Kniha rodu
= rodokmen [Mt 1,1 sr. Gn 5,1]. 2Tm 4,13
se snad myslí na knihy SZ.

Kniha Knížata [333]
Ve Zj máme patero užití pojmu k. Jednak
je to sebeoznačení této knihy [1,11; 22,7.9n.
18n], jež je nezapečetěná [22,10] na rozdíl
od Dn 12,4.9, protože čas naplnění je blízko
a církev Boží potřebuje rad, útěchy a účinné
naděje. Pak je tu kniha zapečetěná sedmi
pečetěmi [5,1-5,7n], popsaná po obou stranách — tedy svitek [sr. Ez 2,9n]. Poslední
vůle v Římě bývaly také pečetěny sedmi pečetěmi. Tato kniha obsahovala Boží rozhodnutí o budoucnosti církve a světa, jakýsi Boží
světový plán, zahrnující i jeho soudy. Tuto
knihu tajemství Božích smí a je s to otevřít
pouze Beránek [5,6], t. j. Kristu je svěřeno
uskutečnění Božích úradků a tak přivésti
k cíli Boží vládu. Dále je tu řeč o knížce, kterou má vidoucí pozřít [10,9n; sr. Ez 2,8-3,3],
aby si plně uvědomil to, co je v ní obsaženo.
Ptrně tu jde o vidění toho, jak Bůh naloží v
posledních dnech s Izraelem a jeho chrámem
[11,1-14; snad také 12,1-9; 13,1-7.11-18].
Pak jsou tu „knihy" [20,12], patrně soudní
knihy, v nichž jsou zaznamenány skutky
každého jednotlivce, aby byly při posledním
soudu otevřeny [sr. Dn 7,10; Iz 65,6; Jr 22,30;
Mal 3,16]. A konečně je tu kniha života
[3,5; 13,8; 17,8; 20,12; 21,27 sr. F 4,3]. Už
ve SZ se shledáváme s touto představou [Ex
32,32n; Iz 4,3; Ž 69,29; Dn 12,1 sr. Ž 56,9;
139,16], která se opakuje také u L 10,20; F 4,3;
Žd 12,23 a byla běžná ve starém Orientě. Ale
na rozdíl od orientálního fatalismu jde tu
o křesťanskou jistotu vyvolení ke spáse [sr.
2Tm 2,19], jež má svůj základ ve vykupitelském díle ukřižovaného a zmrtvýchvstalého
Krista. On spravuje tuto k. [Zj 13,8] od počátku světa [Zj 17,8], aby z ní nebylo vymazáno jméno toho, kdo zvítězil [Zj 3,5].
„Knihami" ve Sk 19,19 jsou míněna
t. zv. efezská grammata, t. j. kouzelné formule,
psané na proužcích pergamenu a prodávané
za drahé peníze.
Kniha bojů Hospodinových [Nu 21,
14n] jest patrně jméno staré, avšak nedochované a blíže neznámé sbírky izraelských písní,
jednajících o bojích Hospodinových, t. j. o bojích
vedených jménem Hospodinovým [1S 25,28].
Kniha Upřímého jest patrně stará sbírka izraelských písní, nedochována však a blíže
neznámá, z které jsou zachovány Joz 10,12.
13n, opěvující vítězství gabaonské, potom
pohřební píseň Davidova o Saulovi a Jonatanovi [2S 1,18-27] a podle LXX i Šalomounova
pamětní modlitba při posvěcení chrámu [1Kr
8,12n]. Ostatní písně nejspíše při zajetí babylonském zanikly.
Kniha zákona *Kniha.
Kniha života *Kniha.
Knížata, kníže. Ve SZ jde většinou o politické nebo vojenské vůdce [Jb 29,7nn], hlavy
pokolení [Nu 1,1] nebo rodu. Původně tu šlo
patrně o vážené občany, z nichž se postupem
času stala knížata měst [1Kr 22,26], podléhající králi a tvořící pomocníky královy

[334] Knížatstvo-Kobylky
[Jr 36,12nn]. Časem se v jejich rukou
soustředila nejvyšší moc. Také v čele
navrátilců z Babylona stál z počátku světský
kníže [Ezd 1,8], jehož hlavní povinností
však bylo pečovat o bohoslužbu [Bič I., 299
sr. Ez 45,17]. Poexilním ideálem byl nikoli
král, nýbrž kníže [Ez 45,8n.18].
N.
V NZ Kraličtí slovem k. překládají několik
řeckých výrazů, z nichž nejdůležitější je archón
— vládce, často ovšem v oslabeném významu:
předák. Tak se mluví o k. čili vládcích tohoto
věku [1K 2,6 sr. Tt 3,1], a často v rozmanité
obměně o k. židovských [Mt 9,18; L 14,1;
18,18; J 3,1; 7,26; 12,42; Sk 3,17; 23,5 a j.].
Mluví-li se o „k. školy", bývá podkladem jiné,
byť příbuzné slovo, označující představeného
synagogy [Mk 5,36; L 13,14; Sk 18,8.17].
Mt 2,6 je podkladem jiný výraz pro vladaře
[hegemón],
Zj
18,23
pro
velmože
[megistan], Sk 28,7 stojí prosté „první". —
Mluví-li se o k. čili o vladaři [archón] ďáblů
čili démonů [Mk 3,22; Mt 9,34, sr. „k. světa
tohoto" J 12,31; 14,30; 16,11, sr. Ef 2,2, snad i
1K 2,6.8], je to výrazem představy, že démonské
bytosti jsou organisovány v jakési říši, jež má
svého vladaře a jež je protikladem a nepřítelkyní
*království Božího. Ježíš své mocné činy
chápe jako vítězné nájezdy do této říše a
předzvěsti jejího blízkého pádu a tedy i jako
vlom království Božího [Mt 12,28, sr. 12,24].
Stejná myšlenka se ozývá i v epištolách
Pavlových, sr. *Knížatstvo.
Někdy se slova k. v Kralické bibli užívá
i o Ježíši Kristu. Sk 3,15 a 5,3] se tím překládá
slovo archégos, které jinde [Žd 2,10; 12,2] je
přeloženo „vůdce" a které znamená „vládce",
„vůdce", ale mívá přitom spodní význam
„průkopník", „zakladatel". Ježíš Kristus první
přemohl smrt a je tedy průkopníkem života
[Sk 3,15 sr. „prvorozený z mrtvých" Ko 1,18;
Zj 1,5 sr. Ř 8,29], prorazil nám cestu ke spáse
Žd 2,10, k víře Žd 1 2,2. — „K. pastýřů"
1Pt 5,4 je překladem titulu „vrchní pastýř"
nebo „velepastýř" [archipoimén]. Tento titul
vybavuje staré představy o Mesiáši jako pastýřském králi [sr. Iz 44,28; Jr 3,15; 23,4;
Ez 34,23; 37,24], ale zároveň zdůrazňuje:
není jiného pravého pastýře, dokonce arcipastýře mimo Ježíše Krista! [sr. J 10,2-16].
S.
Knížatstvo. Tímto slovem Kraličtí na 8
místech Pavlových listů překládají řecký výraz
[arché], jehož obecný význam je jednak „počátek", jednak „vláda". Ve zmíněných 8
místech apoštol toto slovo uvádí vždy ve spojení aspoň s jedním z výrazů, v Kralické bibli
překládaných slovy *andělé, *mocnosti, *moci,
*vrchnosti, *panstva, a v takové souvislosti,
že je zcela zřejmé: má na mysli rozličné kategorie nadzemských, andělsko-démonských bytostí. Nijak blíže přitom nenaznačuje, čím se
tyto kategorie od sebe navzájem liší. K vystižení těchto rozdílů bychom musili čerpat
z mimobiblických náboženských textů, tím

bychom se však mohli dostat na scestí, protože
bychom si tím mohli zastřít vlastní smysl
apoštolových zmínek o k. a jiných „mocnostech". Apoštol zajisté nepopírá existenci takových bytostí, také se však na ně nikterak nesoustřeďuje, nýbrž se obrací proti těm, kteří
je činí samostatným předmětem zájmu a snad
i uctívání a tak si ztěžují anebo i zastírají
pohled k Ježíši Kristu. Vždyť knížatstva jsou na
Kristu závislá už svým původem [Ko 1,16;
2,10], byla přemožena, odzbrojena a podmaněna jeho smrtí na kříži [Ko 2,15] a jeho
vzkříšením- [Ef 1,21] a budou definitivně
„vyprázdněna" čili zahubena při jeho druhém
příchodu [1K 15,24]. Proto církev smí a má
na ně hledět s vědomím vítězné svrchovanosti
[Ef 3,10], v jistotě, že nemohou odloučit vyvolené od lásky Boží [Ř 8,38]. Jediný zájem,
jejž lid Kristův smí těmto přemoženým, ale
do nového příchodu Kristova ještě nezahubeným mocnostem věnovat, jest zápasit proti
jejich svodům se vší vážností, ale také se vší
jistotou, kterou mu dodává síla duchovní
zbroje Boží [Ef 6,12]. — Apoštolovy výroky o k.
tedy vyjadřují totéž pojetí přítomného života
křesťanova jako na př. F 3,12-16: stojíme
v boji, který byl již vítězně rozhodnut, ale
všecky bojové akce ještě neskončily. Nepotřebujeme se k. ani jiných mocností bát, ale nesmíme polevit v bdělosti a pohotovosti k boji.
Mimo tento vztah apoštol o k. nemluví,
nejsou mu samostatným předmětem zvěsti
tím méně spekulací.
S.
Knížetsky [Kral. ], t. j. statečně [Gn 32,
28; Oz 12,3-4].
Knížetství [Kral .]. Vláda [Iz 9,6n], panství [Ju 6].
Knížka [Zj 10,2.8-10]. *Kniha.
Knot. Lněná koudel [Iz 42,3; 43,17], jíž
se užívalo jako knotu do chrámových svícnů.
Později byly knoty zhotovovány z obnošených
levitských šatů.
Koberec. Tak překládají Kraličtí tři různé
hebr. výrazy. V 2Kr 8,15 jde patrně o ložní
pokrývku; v Př 7,16; 31,22 o umělejší tkanou
přikrývku nebo koberec. U Ab 3,7 jde spíše
o stanovou látku. Jinde překládají totéž slovo
jako čaloun [Iz 54,2], kortýnu [Jr 4,20; 10,
20; 49,29] nebo oponu [Pís 1,5].
Kobylky [Locustidae], známý hmyz, mající zadní nohy velmi dlouhé, ke skákání způsobilé. Je jich asi 40 druhů, z nichž ve SZ je
jmenovitě uvedeno 10. Kraličtí si s některými
jmény nevěděli rady, a tak je prostě přepsali
[na př. arbes, chargol, chagab, sálem Lv 11,
22]. Nejzhoubnější z nich je čeleď saranče,
a to saranče stěhovavé [Pachytylus migrotorius a Acridium Peregrinum], které se liší od
kobylek krátkými tykadly a jsou domovem v
Sýrii a Arábii a v jiných jižních krajinách,
vyskytujíce se ve velikých hejnech. Kam takové hejno tohoto žravého hmyzu zapadne,
všechno zpustoší a všecka zeleň zmizí v několika hodinách, neboť hejna jejich jsou jako
mračna, která i slunce zatemní [Ex 10,12n;
Jr 46,23; Sd 6,5; 7,12; Na 3,15 a j.]. Když

Koflík Koláč [335]

Odvádění poplatku assyrskému králi. Granátová
jablka a kobylky. Reliéf ze Senacheribova paláce
v Ninive.

letí, způsobují hluk, jako když silně prší nebo
jako hluk vozů a koňů [Zj 9,3.9]. Také jsou
druhy, které se jedí a za tím účelem různě
upravují [Lv 11,21.22; Mt 3,4; Mk 1,6]. *Chargol
a chagab. Někde ovšem nevíme,

Přípitek božstvu. Část t. zv. loveckých skulptur ze
severozáp. paláce v Nimrudu.

zda snad nejde o zákrytná jména, označující
nějakého nepřítele [Jl 1,4 sr. s 2,5].
Koflík. Tak překládají Kraličtí několik hebr. a
řeckých výrazů, jež označují kelímkovité a
pohárkovité misky, některé s nožkou, takže se
blížily podobě kalicha. Jen z vykopávek se
můžeme dohadovat, jak asi vypadaly rozmanité ty
kalichy [Gn 44,2; Jr 35,5], číše [Jr 35,5; 16,7; Ž
116,13; Iz 51,17], obětní misky [Ex 37,16; Nu 4,7;
Jr 52,19] a poháry [Ezd 1,10; 1Pa 28,17].
Některých k. se užívalo i k věštění podle postavení
zlaté mince, vhozené do něho, anebo podle tvarů,
do nichž, se zformoval olej, smíšený s vodou [sr.
koflík Jozefův Gn 44,2.12.17]. K. a kalich měly
ovšem i smysl obrazný. Byl obrazem blahoslaveného života [Ž 16,5; 23,5], ale také jeho
hořkosti [Ž 11,6] a utrpení [Mt 20,22n; J 18, 11].
Ž 116,13 mluví o kalichu spasení, Iz 51, 17 o
kalichu prchlivosti [sr. Zj 16,19], Zj 15,7; 16,1 o
koflíku hněvu Božího [sr. 14,10], Zj 21,9 o koflíku
sedmi ran [sr. Zj 18,6]. *Kalich.
Kohejští. Snad totožní s lidem Kutú neba Ku,
bydlícím východně od Tigridu [Ez 23, 23], jedním
z těch národů, kteří přitáhli proti Jerusalemu.
Kohout. Domácí pták původu indického,
odkudž se dostal do Persie a v době Alexandra
Velikého i do Palestiny. Není divu, že v SZ není
jmenován ani kohout, ani slepice, ačkoli na
nalezených pečetítcích máme obraz kohouta. V
NZ se mluví o kohoutím zazpívání [Mt 26,34.74n;
Mk 13,35].. Šlo o třetí část noci [kuropění] od
půlnoci do tří hodin ráno.
Kochati se = míti rozkoš, potěšení, radost. O
Bohu [Jb 22,3], o člověku, jenž se k. v Hospodinu
[Jb 22,26], v jeho ustanoveních [Ž 119,16], v
ohavnostech [Iz 66,3; sr. 2Pt 2,13], v manželce
[Př 5,19], v tuku [Iz 55,2], v lýtkách udatného [Ž
147,10]. Kraličtí tak překládají různé hebrejské
výrazy, jež na různých místech překládají různě.
Kojiti, kojná. Izraelské matky kojívaly své
děti samy [Gn 21,7; 1S 1,23], a to obyčejně dvě
až tři léta, jak to činí palestinské matky doposud.
Zemřela-li matka anebo neměla-li dost mléka,
bývaly najaty kojné [Kral . *chovačka Gn 24,59;
35,8; chůva 2Kr 11,2]. Odstavení bývalo spojeno
s rodinnou slavností [Gn 21,8] a oběťmi [1S
1,24]. V NZ pronáší Ježíš »běda« nad kojícími
matkami, které se dočkají dnů soudu [Mt 24,19; L
21, 23; sr. Dt 28,53-56].
Koláč. Tak překládají Kral . mnoho hebr.
výrazů, jež nadto překládají různě. Dnes však už
nedovedeme přesně říci, co který z těchto výrazů
znamenal. Někde mohl znamenat bochník [Sd 7,13;
1Kr 14,3], jinde něco na způsob oplatky [Ex 12,39;
16,31; Nu 11,8; 1Pa 23,29], vyrobené k účelům
bohoslužebným z nejjemnější mouky. K. cizího
původu byl obětován »tvoru nebeskému« [Jr 7,18;
44,19], připomínající úplněk a bohyni měsíce.
Nákladnější koláče byly smaženy na olivovém

[336] Kolaiáš-Kolossenským
oleji [Nu 11,8] nebo zadělávány s olejem [Lv
2,4nn]. Některé byly zadělávány s medem,
ale k. pro kultické potřeby nesměl být takto
zaděláván [Lv 2,11]. Někdy bylo do k. přidáváno ovoce nebo ovoce bylo stlačeno v podobu k. *Flaše. *Hrouda.
Kolaiáš [= hlas Hospodinův?]. — 1. Otec
falešného proroka Achaba z doby Jeremiášovy
[Jr 29,21]. — 2. Benjaminovec, který se po
návratu z Babylona usadil v Jerusalemě [Neh
11,7].
K olčava vysk ytu je se pou ze Lv 11,29
v seznamu zvířat nečistých. Někteří myslí, že
by hebr. slovu chóled spíše odpovídal krtek
nebo tchoř.
Koleno. Výraz »roditi na kolena« [Gn
30,3] nás uvádí do zajímavého obřadu, jímž
neplodná manželka přijímala za své dítě, které
se narodilo z otrokyně. Otrokyně tu rodila na
klín své velitelky. — Podle výroků Písma
je slabost člověka patrná nejvýrazněji na
chvění kolen [ Jb 4,4; Dn 5,6; Ž 109,24; Nah
2,10; Žd 12,12]. *Klaněti se. *Klekati.
Kolchoz [== jenž vše vidí]. Otec Sallunův
[Neh 3,15], podle některých totožný s otcem
Baruchovým [Neh 11,5].
Koliandr [Coriandrum sativum] náleží
k druhu jednoročních rostlin okoličnatých,
30-60 cm vysokých, s listy peřenodílnými,
bílými nebo růžovými květy a kulatými plody
2—3 mm v průměru, které se poltí na dvě polovice. Voní příjemně, mírně aromaticky a rodí
se v Egyptě, Persii, Indii a v krajinách okolo
Středozemního moře. Užívá se ho jako kuchyň

Kola starověkých vozů. 1—2. Sumerská (3000 př.
Kr.). 3. Egyptské (1500 př. Kr.). 4. Assyrské
(900 př. Kr.). 5. Perské (500 př. Kr.). 6. Římské
(100 př. Kr.). Na obr. je jasné vidět vývoj od primitivního odřezku kulatého kmene az k modernímu
kolu.

ského koření. V bibli je uveden na dvou místech [Ex 16,31 a Nu 11,7].
Kolík. V bibli jde o stanové kolíky, jejichž
nepohnutelnost se stala obrazem stálosti [Ex
35,18; Dt 23,13; Iz 33,20; 54,2].
Kollyrium. Lékařská oční mast, snad nazývaná tak proto, že přicházela do obchodu
v podobě oválového bochníčku chleba [lat.
collyra]. Zj 3,18 snad navazuje na J 9,1-15.
39-41.
Kolo. Kaz 12,6 mluví o k. nad studnicí,
na němž byl navinut provaz s nádobou na
čerpání vody. Byla to rozměrná kola, jaká
jsou na východě v užívání dodnes. Kola u Ez
1,15n jsou obrazem rychle se střídajících událostí a proměn na světě. Proto měla barvu
mořského kamene [v. 16], neboť i moře je
obrazem nestálosti. Přitom však všecka kola
byla symbolem nevystižitelné Boží správy
[jedno kolo bylo uprostřed druhého v. 16]; šla
tam, kam jim ukazoval Duch [v. 20], a stála
zdánlivě tehdy, když Bůh své moci zjevně neprokazoval [v. 21; sr. 10,2.9-17]. Dn 7,9
mluví o k. trůnu Božího. — Jak se vyvíjela
kola u *vozu [Ex 14,25; Iz 28,27], je patrno
z obrázku.
Kolo narození [Jk 3,6]. Žilka a jiní překládají »běh života« a navazují tak na úsloví,
jež bylo běžné mezi Řeky, že život se podobá
kolu. Podle Jk nezvládnutý jazyk je jako oheň,
který ničí běh života.
Kolosy [Kral .: Kolossis, řecky Kolossai],
Ve starověku město v jz Frygii na řece Lykos,
nedaleko jejího ústí do Maeandru. V sousedství byla města Hierapolis a Laodicea [Ko
2,1; 4,13]. Původně leželo na silnici, spojující
Efez s dálným východem. Za dob Pavlových
však byly vystavěny už jiné, důležitější silnice,
takže K. ztratily na významu, i když stále
slynuly hotovením látek a barvením vlny.
Podle Ko 2,1 se zdá, že zde Pavel nikdy nekázal, ač se tu snad mohl zastavit na třetí
misijní cestě [Sk 18,23; 19,1]. Vše závisí na
tom, kdy byla napsána Ko. Sbor zde snad
založil Epafras a řídil později *Archippus [Ko
1,7; 4,17]. Snad se to stalo v době, kdy Pavel
pracoval v Efezu [Sk 18,23; 19,1]. Filemon
a Onezimus byli členy sboru v K. [Ko 4,9].
Pavel napsal Koloským list, jímž se staly K.
mezi křesťany obecně známými.
Kolossenským. Epištola apoštola Pavla,
napsaná v době jeho uvěznění [Ko 4,3.10.18]
snad v Římě, ač někteří badatelé mají za to, že
šlo o Cesareu [Sk 23,35; 24,27] nebo o Efez.
Byla-li napsána v Římě, šlo by asi o rok 62
po Kr., ač přesné datum nelze určit. Podnětem
k dopisu byly patrně zprávy Epafrovy [Ko
1,7n], který upozornil na nebezpečí, jež hrozilo věřícím v K. Falešní učitelé pravděpodobně tvrdili, že prostá víra v Krista a jednoduchá bohoslužba v jeho jménu je pouze pro
začátečníky, ale ti, kteří chtějí proniknout hlouběji, musí prý k plnému spasení uctívat anděly, zachovávat zvláštní obřady, spojené
s askesí [Ko 2,16.18.20n], a tak opustiti sprostnost, kteráž jest v Kristu [2K 11,3], a svrcho

vanost a ústřední postavení Kristovo [Ko 1,18].
Tento blud měl některé židovské prvky [na
př. zachovávání sobot 2,16 nebo důraz na
obřízku 2,11], ale nebylo to čisté židovství,
nýbrž spíše skreslení křesťanské víry vlivem
pohanských theosofických kultů a gnostických
spekulací.
Obsah epištoly. Pavel nejdříve hodnotí
víru církve v K. a připojuje modlitbu za její
pravý vzrůst [1,3-12]. Pak zdůrazňuje ústřední
postavení Kristovo v celém universu [1,13-2,
3]. Na základě této christologie varuje před
falešným učením [2,4—23] a ukazuje na nový
život v Kristu [3,1—17; 4,2-6]. Připojuje přehledný výpočet povinností různých členů
křesťanské domácnosti [t. zv. »domácí řád«
3,18-4,1] a končí osobními informacemi a
vřelými pozdravy [4,7-18]. Základní myšlenkou celého dopisu je jistota, že Kristus stačí
na všecky lidské potřeby. Je dokonalým zjevitelem Božím, protože je obrazem neviditelného Boha [1,15] a jsou v něm skryty všecky
poklady moudrosti a známosti [2,3]. Je dostatečným vykupitelem [1,14.20], je dostačující
hlavou církve [1,18]. Jemu je církev zavázána
naprostou poslušností. Je dostačitelným Pánem pro všecky národy a skupiny lidské [3,11].
Musí být tedy centrem rozumového, etnického
a sociálního života lidstva. Jen má-li on ve
všem prvotnost [1,18], může být život člověka dokonalý [2,9n] a plný.
Doručitelem epištoly byl Tychikus [4,7n],
který byl pověřen také odevzdáním jiného
listu do Efezu [Ef 6,21], jenž snad byl napsán
současně. S Tychikem šel také Onezimus [Ko
4,9], jenž nesl dopis Filemonovi.
XX
Koltra [z ital. = opona, přikrývka; houně, čaloun]. Předsíň stánku úmluvy měla kobercové stěny [koltry] z bílého přesoukaného
»hedvábí« tak utkaného, že očka byla s obou
stran, t. j. s oboustranným lícem. Proto koltry
očkovaté [Ex 27,9; 35,17; 38,14n; 39,40; Nu
3,26; 4,26]. Bílé »hedvábí« je symbolem osobní
spravedlnosti [Zj 19,8] a koltry jsou zde obrazem oné spravedlnosti, kterou žádá Bůh na
každém, kdo se k němu chce blížit.
Komár. »Cediti komára«, jenž náhodně
upadl do pitné vody, a »polykati velblouda«
[Mt 23,24] znamená být úzkostlivý nad malými přestupky obřadního zákona, při tom však
přehlížet velké předpisy Božích požadavků
lásky.
Komín [stč. pec]. Ez 46,22 mluví o komůrkách při chrámu, v nichž byly připravovány na zvláštních ohništích [»síň s komíny«]
některé oběti. U Oz 13,3 překládají Kral . jiné
hebr. slovo jako komín. Jde tu o mříž, kterou
odchází kouř. Jinde totéž slovo překládají:
okno [Kaz 12,3].
Komora. Ve SZ je tohoto slova užito
jednak v dnešním slova smyslu [síň, skladiště
Sd 16,9; 1Pa 9,26] nebo ve smyslu stč. jako
důchod [Ezd*4,13].
Komorník, dozorce nad nějakou komorou
nebo jinou místností, kde se chovají klenoty,
umělecké poklady a jiné zvláštnosti. Na vý
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chodě při dvorech královských to bývali dozorci nad harémem, obyčejně *kleštěnci, ale
také vysocí královští důvěrníci a vojenští hodnostáři, kteří se vyznamenávali udatnou chrabrostí a odhodlaností [2Kr 8,6; 9,32; 20,18:
Sk 8,27. 34; 12,20].*Panic.
Konaniáš. Levita, správce nad oběťmi a
desátky za krále Ezechiáše [2Pa 31,12].
Konati [stč. končiti, skonávati]. Tak překládají Kraličtí několik různých výrazů, jež
mají naznačiti, že se něco provádí až do konce
[2K 7,1], že se něčím končí [Ga 3,3], o něco
usiluje [F 2,12] nebo něco koná [2Tm 4,5].
Když Bůh něco řekne, už se to koná, t. j.
uskutečňuje [Iz 46,10]. Kněží konají svůj úřad
[Nu 3,4; 18,6; Žd 10,11]. Praví-li Pavel [F
2,12], že křesťané mají »konat své spasení«,
nepopírá tím nijak své učení o spáse z pouhé
milosti, nýbrž chce varovat před promarněním darované spásy vlastní vinou. Jako by
řekl: Jednejte v zájmu své spásy [sr. 2Pt 1,10;
Mt 22,12; Ga 5,6]. Žilka překládá: »Pracujte
o své spáse s bázní a strachem«.
Končina. Stč. = konec, hranice [Joz 13,
2; 1Kr 4,21; 2Kr 14,25]. Ve smyslu kraj, krajina [Ž 105,31; Mt 8,34; 15,22; 19,1; Mk
7,24; Sk 13,50]. Končiny země = celý svět.
[Př 30,4; Iz 40,28; 45,22; 49,6; 52,10; 62,11]
nebo nejvzdálenější kraj [Dn 4,8; Mt 12,42].
Od končin země až do končin nebe [Mk 13,
27] = v celém vesmíru.
Konec. V bibli se mluví o k. buď v dnešním slova smyslu [2Kr 10,21; Ž 63,3; Kaz 3,
11; 12,12; Dn 4,19; 1Tm 1,4 a j.] nebo ve
smyslu více méně přeneseném. Stč. k. znamenalo cíl, účel, úmysl, závěr, záměr. Ve
smyslu závěr, výsledek, skončení máme toto
slovo u Mt 26,58; 1Pt 4,7.17. Až do konce =
až do vyvrcholení něčeho, úplně [Lv 26,44; J
13,1; sr. Mt 10,22; 24,13]. »Já jsem počátek a
konec« [Zj 21,6; 22,13] označuje Krista jako
princip, počátek i cíl všeho spasitelného dění.
V Kristu bude ukončeno to, co začalo v Genesi. K. ve smyslu cíl, smysl, jehož má býti
dosaženo anebo bude dosaženo [Jb 6,11; Ž
39,5]: Tak k. života bez Krista je smrt [Ř 6,
21; 2K 11,15; F 3,19; Žd 6,8], k. víry je spasení duší [1Pt 1,9], k. přikázání láska. [1Tm
1,5; sr. Ř 13,10]; k. zákona Kristus [Ř 10,4].
*Konec světa.
Konec světa [1K 10,11], t. j. tohoto údobí, aeonu, v němž žijeme, dostaví se nenadále,
ale ne bez předzvěstí a znamení. *Apokalyptika snažila se »den Páně« stanoviti přesným
výpočtem. Znamení blížícího se konce světa
byla spatřována v nápadných přírodních a
historických událostech. Ježíš však zřetelně
prohlásil, že o tom dni žádný neví, ani andělé,
ani Syn [Mk 13,32], a tím postavil hráz apokalyptickým výpočtům. V tomto světle nabývají
i nz výroky, přejímající apokalyptické obrazy o
konci světa, jiného smyslu, než sloužiti za
podklad výpočtů: jsou to naléhavé výzvy,
upozorňující, že stojíme v bezprostřední a
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ovšem nevypočitatelné blízkosti Božího soudu.
Tak Zj vypočítává před koncem světa sedmero
běd a útrap. Podle Mk 13 nastanou války,
zemětřesení, hladové a bude kázáno evangelium ve všech národech. Potom dostaví se
podle Daniele »ohavnost spuštění na svatém
místě« [Dn 11,31; 2Te 2]. Po těchto příznacích začne se starý svět hroutiti, slunce a měsíc
se zatmí, hvězdy budou padati s nebe; moci
nebeské budou se pohybovati [Jl 2,10] a vyšinou se ze svého řádu. V prvokřesťanství lidé
viděli na všech stranách tyto předzvěsti konce,
neboť žili pod mocným tlakem bezprostřední
přítomnosti Boží. Vyvolávalo to u nich radostnou naději blízkého vykoupení, která bývá
vyjadřována velmi konkrétními představami:
Kristus přijde ve vší slávě a moci [Mt 16,27;
24,26.30.37-41; Zj 3,3; 16,15; 2Pt 3,10] nenadále k soudu světa, před nímž se sice všichni
musíme ukázat [J 5,28], odsouzeni budou však
jen ti, kdož neuvěřili [J 3,18]. Vzkříšení z mrtvých stane se jako vzkříšení Lazara mocným
zavoláním a zvukem trouby [1Te 4,16; 1K
15,22]. Potom bude konec [1K 15,24]. Z některých míst Nového Zákona, vychází však
najevo, že »koncem světa« se nemyslí pouze
vnější a čistě budoucí zánik všeho tělesného
při posledním soudu, nýbrž také přítomná skutečnost, vzniklá tím, že do tohoto světa vešel
Kristus. Kristus v těle přišlý znamenal Pavlovi
konec starého řádu a počátek řádu nového se
všemi spasitelnými dary [Ř 10,4; 2K 5,17].
Starý svět nemá na křesťany žádného práva
[Ko 2,20]. Žijí už na okraji nového světa [1K
7,31; 10,11].
*
XX
Koniáš, syn Joakimův [Mt 1,11: Jekoniáš], 19. král udský [Jr 22,24; 37,1], kraloval
tři měsíce. Viz Joachin [Jehójakkin, Jójakhin,
Jekhojáhu, Konjáhu = Hospodin stvrzuje,
Jechoniáš, Koniáš].
Koňský [Ez 23,20] *Tok.
Konšel [z lat. = konsul, městský radní].
Tak překládají Kraličtí ve Sk 19,38 řecké
slovo, které znamená prokonsula, jenž stál
v čele provincie. Jinde překládají totéž řecké
slovo výrazem vladař [Sk 13,7; 18,12].
Kopec. Oz 12,11 mluví o oltářích jako
o kopcích, t. j. rozvalinách, jak bývají označovány oltáře z neupravených balvanů, takže
snadno podlehly zkáze, zvláště byly-li podle
předpisu Ex 20,24n vyrobeny z hlíny.
Koph. Devatenáctá písmena hebrejské
abecedy; vzniklo z ní lat. Q [Ž 119,145].
Kopí, kopidlník [Kral .], kopiník. Kopí
se skládalo z dlouhé dřevěné rukojeti [1Pa
20,5], jež končila měděným nebo železným
hrotem. Hebrejština má pro k. tři výrazy, nevíme však, čím se jednotlivé druhy lišily. Některé druhy byly zbraní bodnou [Nu 25,7n;
J 19,34], jindy vrhací [1S 18,11]. Kopiníci
tvořili ve vojsku zvláštní oddíl vedle lučištníků a prakovníků [Ž 68,31]. Starověcí králové
užívali kopí také jako žezla [1S 18,10; 22,6] ;
SZ nepřestává zdůrazňovat, že Bůh posekává

kopí [Ž 46,10] a posmívá se šermování k-ím
[Jb 41,20; sr. Ž 68,31]. *Válka.

Assyrští kopiníci. Podle reliéfu z Ninive.

Kopr *Koření. *Desátky.
Kopřiva. Tímto slovem překládají Kral .
tři hebr. výrazy, označující rostliny, jež rostou
jako plevel všude tam, kde půda je zanedbána
a opuštěna [Př 24,31; Iz 34,13; Oz 9,6; Sof
2,9].
Kopyto. Zdá se, že Izraelci neuměli kovati koně, jež poznali teprve v Egyptě [Gn
46,29; 49,17]. Proto jim záleželo na tom, aby
kůň měl kopyto »jako skřemen«. t. j. co nejtvrdší [Iz 5,28]. Někdy je k. užito obrazně jako
symbol mimořádné síly [Mi 4,13]. Nedostatek péče o k. je známkou zlého pastýře [Za
11,16].
Koráb. Hebr. slovo, jež Kral . překládají
jednak k. [Gn 6,14nn], jednak ošitka [Ex 2,
3.5], znamená vlastně truhlu, bednu, schránu.
Téhož hebr. slova [tébá] se užívalo k označení
chrámového přístěnku, v němž byly uloženy
rukopisy posvátných knih. Přijmeme-li mínění
některých badatelů, že bibl. loket = 0,48 m,
pak měl k. Noemův přibližně tyto rozměry:
145x24x14 m. K. b yl zhotoven z dříví
*gofer a vy tmelen uvnitř i vně *klím. Měl nad
sebou tři oddělení, z nichž nejhořejší bylo
opatřeno okny. Střecha chránila před deštěm
a sluncem [Gn 6,14-8,19]. Byla to poslušnost
víry, jež přiměla Noema ke stavbě k., takže se
stal obrazem věřících, kteří byli vytrženi
»z velikého soužení« [Mt 24,21n.38; Zj 7,
14]. Tak se stal Noe kazatelem spravedlnosti
z víry [2Pt 2,5], a osm zachráněných je obrazem těch, kteří se křtem [»u vodě« 1Pt 3,
20-21] dali zachránit v církvi [sr. Žd 11,7].
K. bývá tedy vykládán jako obraz církve anebo
Krista [sr. výraz »v Kristu« Ef 1,1.10 a j.].
Koral. Polyp jednokružný z čeledi rohovitek [Gorgoniidae], tvořící stromovité nebo

vidličnaté větvené trsy až 35 cm vysoké. Jeho
vápenaté osy se užívá k výrobě ozdobných
předmětů a amuletů. Jeden druh se vyskytuje
v Rud ém moři a v In dickém o ceánu , jiný
v moři Středozemním. Tvořil už ve starověku
předmět živého obchodu [Ez 27,16] a byl
značně ceněn [Jb 28,18].
Korban. Kral . tohoto slova užili jen v NZ,
kdežto ve SZ je překládají jako dar [oběť],
jímž je vyjádřena vděčnost k Bohu [Lv 27;
Dt 30 sr. Nu 7,3nn]. Darem tu mohlo být
cokoli. Obyčejně pak byl dar provázen slibem.
Tradicí pak se tento slib vyvinul v pozdějším
židovstvu v zaříkací formuli, jíž určité předměty byly vyňaty z obecného užívání, ježto se
stávají majetkem Božím. Že tohoto zařízení
bylo hrubě zneužíváno, aby se děti vyhnuly
své povinnosti vůči rodičům, ukazuje Mt 15,
3—6; Mk 7,10—13. Toto poslední místo svědčí
o tom, že zákoníci zakazují užíti k podpoře
rodičů čeho ko Uv, n ad čím byla — třebas
v unáhlenosti — vyslovena formule k. Podle
zákoníků nesmí být Boží nárok na k. nikterak
zkrácen [sr. Nu 30,2nn]. Proti tomuto výkladu
staví Ježíš Iz 29,13 a žádá zbožnost srdce,
nikoli jen úst [Mt 15,7-9] a litery. *Oběť.
Koré [= lysý].— 1. Třetí syn Ezaua a Olibamy, který se mu narodil v Kanaan, dříve
než se vystěhoval na horu Seir. Byl knížetem
Edomitským [Gn 36,5.14.18; 1Pa 1,35].
2. Syn Elifazův a vnuk Ezauův [Gn 36,16],
nejde-li o opisovačský omyl, ježto ve v. 11 právě
tak jako v 1Pa 1,36 se toto jméno nevyskytuje
mezi syny Elifazovými. *Chóre.
Korec. Tak překládají Kral . hebr. ’éfa [Lv
19,36; Dt 25,14], jež značí dutou míru přibližně o 36 1. V NZ u L 16,7 se vyskytuje pořečtěné slovo kór; je to dutá míra, jež v době
sz měla asi 360 1, v době nz podle Josefa Flavia
asi 525 1.
Korint, hlavní město Korintie na úpatí
příkře vystupujícího skalnatého hradu Akroko rintu [530 m] , při zálivu Korintském a
6 km dlouhém průplavu [Istmus], který spojuje Peloponnes s ostatní řeckou pevninou.
Město mělo tři přístavy: Cenchrea, Lechaeum a Schoenos, které zprostředkovávaly čilý
obchod a průmysl. Féničtí obchodníci tu zavedli barvířství, tkalcovství, hrnčířství a zbrojařství, současně však i nemravnou bohoslužbu
fénickou. Bohatství jeho bylo veliké, příslovečné. Závodilo s ostatními- řeckými městy

Peníz císaře Antonia Pia s vyobrazením korintského
přístavu v Kenchrei.

Korban Korintským [339]
o primát na poloostrově. V sedmém století
před Kristem bylo na vrcholu své slávy. Obyvatelstvo vynikalo hlavně v stavitelství, sochařství a v uměleckém vyzdobování města. Korintské sloupořadí náleží k nejlepším stavitelským dílům.
V r. 146 př. Kr. dobyl, vypálil a zničil
město římský konsul Lucius Mummius. Teprve
r. 44 př. Kr. Gajus Julius Caesar město na
severní straně hradu znovu zbudoval, ovšem
v poněkud menších rozměrech. V těch a pozdějších dobách měl v K. sídlo římský prokonsul provincie achajské, kterou za času
Pavlova spravoval Gallio, bratr filosofa Seneky, vychovatele císaře Nerona [Sk 18,1-18],
Náboženství v K. bylo pohanské; nejmocnější
bůh byl Zeus, jeho manželka Héra; Athéna,
dcera Diova, byla zosobněná moudrost, bohyně světla a války. Ale i jiné kulty se zde
rozšířily, ježto město bylo námořním střediskem, spojujícím všecky kultury tehdejšího
světa. I obyvatelstvo bylo složeno ze všech
tehdejších národností. Sociální rozvrstvení
vykazovalo značné protiklady. Křesťanský sbor
se skládal hlavně z drobných vrstev. Apoštol
Pavel psal Korintským několik epištol, z nichž
zachovány jsou pouze dvě.
K or i nt s ký m, e p i š t o l a p r v n í a d ru h á .
1. Sbor v Korintu byl založen asi na podzim r. 51 od apoštola Pavla na druhé misijní
cestě [Sk 18,1-18.27n; 19,1; 20,2n], patrně za
součinnosti Silvánovy a Timoteovy [2K 1,19;
Sk 18,5], ale tak, že se Pavel sám může nazývati otcem sboru [1K 9,1-2; 2K 3,1-3; 12,
14]. Prvními křesťany v Korintě byli příslušníci rodiny Štěpánovy, které Pavel sám křtil
[1K 1,14-16; 16,15]. Přesto, že zde práce byla
začata »ve mdlobě a bázni a ve strachu mnohém« [1K 2,3], přinesla značný úspěch. Sbor
se skládal většinou z chudých lidí [1K 1,4-7;
26-29]. Bývalí Židé [Sk 18,4-8; 1K 7,18n]
byli patrně ve sboru menšinou. Pavel tu
působil asi půldruhého roku [Sk 18,11]. Na
živobytí si vydělával v dílně Akvilově [1K
4,12; 9,11-15.18; 2K 11,7-10; Sk 18,3]. Na
jaře asi r. 53 odešel do Efezu.
Sotva odešel, začal se sbor děliti ve strany,
zvláště po působení alexandrinského křesťana
Apolla, původu židovského [Sk 18,24], který
přivedl sbor ke značnému vzrůstu [1K 3,5-9;
4,6]. Apollos arci roztržku nechtěl, což je viděti i z toho, že se přes výslovné přání Pavlovo
do Korintu po druhé už nevrátil [1K 16,12], I
další zprávy od rodiny Chloe, jež se přestěhovala z Korintu do Efezu, ukazovaly Pavlovi nebezpečí tříštění sboru ve strany [1K 1,
11—13]. Když pak přišla zvláštní deputace
sboru korintského, snad aby Pavla pozvala k
nové návštěvě [1K 16,17n; Štěpán, Fortunatus
a Achaikus], napsal t. zv. 1K. Už předtím
napsal nějaký list [1K 5,9.11], který je dnes
ztracen. Je tedy dnešní 1K už vlastně druhým
listem Pavlovým. N.
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2. První Korintským byla napsána v Efezu [1K
16,8], kde Pavel už delší dobu pracoval. Datum
vzniku epištoly se udává různě mezi jarem 55 a
počátkem r. 56. Pravděpodobnější je jaro r. 55.
Spolupisatelem je nějaký, jinak neznámý
spolupracovník Pavlův Sostenes [1K 1,1, stěží
totožný s představeným korintské synagogy Sk
18,17]. Doručiteli epištoly byli Fortunatus, Štěpán
a Achaikus. Podnětem epištoly byly jednak
zprávy o nebezpečném tříštění sboru korintského
na strany, jednak jiné zprávy o závadách
sborového života, ale také zřejmě dotazy na
rozličné otázky víry i života, které byly ze sboru
apoštolovi zaslány. Proto má tato epištola ráz
příležitostného dopisu, a také svým rozvržením
nerozvíjí souvislý myšlenkový postup, nýbrž
postupně probírá jednotlivé konkrétní problémy:
nejprve [kap. 1-4] ono stranictví, potom [5—6]
mravní závady ve sboru, nato odpovídá na
rozličné otázky: v kap. 7. o manželství a panictví,
v kap. 8-10 o tom, zda je křesťanu dovoleno jísti
maso, které přišlo nějak ve styk s modloslužbou, v
kap. 11. o řádu a postupu při společných
shromážděních, zejména také při stolu Páně, v
kap. 12-14 o tom, jaký význam a jaký vzájemný
vztah mají duchovní dary, v kap. 15. o tom, jak se
vyrovnat se skutečností, že mnozí z těch, kteří
uvěřili v Krista, zemřeli a nedožili se tedy jeho
druhého příchodu, jak zřejmě všichni původně
očekávali. Závěrem v kap. 16. apoštol mluví o
sbírce pro údy jerusalemského sboru, která byla
organisována v misijních sborech, a dotýká se
řady jiných osobních vztahů. Řeší tu tedy samé
konkrétní, praktické otázky, dané skutečným
životem sboru. Je však pozoruhodné, jak apoštol
tyto otázky řeší. Nikoli s krátkodechým,
oportunistickým prakticismem, nýbrž tak, že je
vždy staví do světla posledních skutečností zvěsti
o Ježíši Kristu. Proto je tato epištola závazným
příkladem jednoty pravého myšlení víry s
konkrétními otázkami života, jednoty theologické
»theorie« a životní »praxe«. Pozoruhodné jest, jak
apoštol často uprostřed výkladu o právě probírané
konkrétní otázce vsouvá zdánlivou theoretickou
odbočku, v níž ukazuje tu stránku ústřední
skutečnosti zvěsti, na jejímž základě a pozadí
jedině lze danou otázku správně pochopit a na ni
odpovědět. Tak do napomenutí proti stranictví
klade výklad o ústřednosti zvěsti kříže [1,18—25],
v níž je jedině založena pravá moudrost Ducha
[2,6-16] a potom oddíl o Ježíši Kristu jako
jediném základu víry i církve [3,11—15]. Do
výkladu o tom, jak se mají k sobě mít mužové a
ženy, vkládá oddílek, v němž naznačuje, jak jeho
praktické rady souvisí se základní zvěstí o
spravedlnosti z víry [7,17—24]. Uprostřed
odpovědí o otázce jedení masa modlám
obětovaného staví delší oddíl, celou kap. 9., v níž
ukazuje sám sebe jako na příklad toho, že úd lidu
Kristova musí se v jistých situacích pro lásku zříci
i toho, nač jinak má abstraktně

řečeno plné právo. Odpověď na dotazy, které z
duchovních darů jsou nejhodnotnější [kap. 12. a
14.], staví apoštol na připomínce, že největší ze
všech daruje láska, spojující údy církve s Kristem
i navzájem, o čemž mluví v slavné »chvále svaté
lásky« v kap. 13. A výklad o základu a smyslu
víry ve vzkříšení v kap. 15. jest zajisté odpovědí
na konkrétní otázky ze sboru, zároveň však také
odhaluje poslední výhled, z něhož všecky
odpovědi a výklady celé epištoly teprve nabývají
pravého smyslu. Kdo chce této epištole správně
rozumět, musí se snažit, aby takto postihl, jak
jednotlivé oddíly, jednající o tak rozličných
konkrétních otázkách, spolu vnitřně souvisí a jak
právě v zdánlivých odbočkách je naznačena
vnitřní jednotná linie apoštolových vývodů. x x
3. Co se stalo mezi 1K a 2K ? Nové zprávy ze
sboru korintského, patrně od Timotea [1K 4,17;
16,10], přesvědčily Pavla o neutěšeném vzrůstu
náboženských stran a o tom, že se ve sboru
objevili lidé, kteří se neostýchali osočovati Pavla z
neupřímnosti, nespolehlivosti a ze světského
života [2K 1,12-2,17; 10,7; 11,6. 13.23]. Harnack
se domnívá, že už v 1K 15,8 je jedna z nadávek,
jimiž byl Pavel v Korintě zahrnován
[»nedochůdče«]. Timoteus byl bezradný, a tak se
Pavel vypravil sám do Korintu, aby věci urovnal a
zjednal pořádek [2K 12,14; 13,1]. Ale nepodařilo
se mu patrně najíti pravý tón [2K 10,1.10; 11,21],
takže musil snésti i osobní urážky. Rozhořčen
odešel do Efezu, odkudž napsal dopis, plný bolesti
a výtek [2K 2,3n.9; 7,7-12]. Tento dopis se nám
nedochoval. Pavel pln úzkosti očekával odpověď.
Z obavy, aby dopis nepůsobil příliš neblaze, posílá
spěšně Tita do Korintu [2K 2,12; 7,5n]. Od něho
se dovídá, že dopis naopak vyvolal u většiny
sboru pokání, že ten, který Pavla urazil, byl
potrestán [2K 2,5 n] a že dokonce už i nařízenou
sbírku berou znovu do rukou. Rychle posílá Tita
zpět k organisaci této sbírky [2K 8,6.16-24; 9,3-5]
a píše t. zv. 2K patrně na podzim r. 56 odněkud z
Makedonie [2K 1,8-10; 2,12], kde po vypuzení z
Efezu [Sk 20,2] pořádal sbírky pro jerusalemský
sbor.
4. Obsah druhé Korintským. Tato druhá
[vlastně čtvrtá] epištola má tři hlavní části: 1-7,89,10-13, z nichž 10-13 bývá někdy považována za
zbytek onoho ztraceného třetího dopisu nebo za
nějaký pátý dopis Pavlův, který napsal, když se
dověděl, že odpůrci podezírají i Tita [2K 12,18] z
nečestného jednání. Ale není nutno oddělovati
tuto část od celého listu. Stačí připomenouti, že
Pavel patrně nenadiktoval tak dlouhý dopis
najednou, že tedy mezi 1-9 a 10—13 uplynul
nejeden den, čímž snadno lze vysvětliti značný
rozdíl v tónu i náladě Pavlově. Nadto lze míti za
to, že 1-9 je psána většině sboru, která se
podrobila a dala Pavlovi satisfakci, potrestavši
vinníka, kdežto 10—13 jsou psány menšině sboru,
která dosud stála proti Pavlovi. I tato okolnost
měla značný vliv na změnu tónu. Ale i tak
zůstanou v dopise mnohé záhady, jež snad lze
vysvětliti tím, že

v dnešní podobě je 2K patrně přepisováním
a předčítáním ve sborech porušena. Je to patrno zvláště na vsuvce 6,14—7,1, která může býti
docela dobře vynechána, aniž se tím poruší
souvislost mezi 6,13 a 7,2. Mezi kap. 8. a 9.,
jež paralelně jednají o téže sbírce, uplynula
snad také nějaká přestávka.
N.
První část 2K [kap. 1-7] je ovládána
úsilím, ano zápasem o utvrzení plné vzájemné
důvěry mezi apoštolem a sborem. Zajisté,
Pavel s radostí zjišťuje, že nejvážnější nedorozumění bylo už rozptýleno [2,1—11; 7,6-16].
Přesto však je ještě potřebí vysvětlováním
odstraňovat všelijaká podezření [1,17—24,
snad i 4,2.5 a j.], zejména však je potřebí, aby
celý vzájemný vztah byl postaven na pravý
základ. Tím nejsou žádné vnější důvody, dokonce ne doporučení vnějších autorit [doporučující dopisy 3,1], nýbrž jedině vzájemné
rozpoznání, že oba, sbor i apoštol, jsou zajedno
v Kristu. Na tomto základě je možno, aby se
navzájem chápali, ano: navzájem do sebe
viděli podobným způsobem, jako do nich vidí
Bůh [5,10—11]; proto se apoštol nechce opírat
o jiné doporučení než je to, které sám Bůh
skrze svého Ducha působí ve svědomí Korintských [4,2; 5,11 sr. 1,12]. Projevem, jakoby
pečetí toho, že toto Boží doporučení je apoštolovi dáno, je ovšem sama skutečnost, že Korintští prvotně uvěřili skrze jeho službu: oni
sami jsou jeho nejlepším doporučujícím dopisem! [3,2n]. O tuto skutečnost se opírá jeho
autorita, jež je autoritou služebníka nové
smlouvy [3,6-4,6], zvěstujícího slovo smíření
[5,18—21]. Proto má v této epištole významné
místo motiv konkrétně zvěstovaného slova
jako způsobu, jímž jsou lidé stavěni před konečné rozhodnutí života i smrti [2,14-17; 4,
5-6]. Všecko je však konkrétně soustředěno
okolo oné otázky vzájemné důvěry: 5,14—17
lze pochopit jako jakousi odbočku, v níž se
odhaluje christologické a soteriologické umožnění vzájemného pochopení a důvěry mezi
údy církve. Podobně jako v 1K je i v 2K v nerozlučnou jednotu spojen konkrétní podnět se
zvěstným a věroučným pozadím; konkrétním
podnětem je tu však osobní vztah apoštola a
sboru, což této epištole dodává zvláštní intimnosti a naléhavosti, ale v jednotlivostech ji
namnoze činí nesnadno srozumitelnou. —
V kap. 8-9 apoštol získává Korintské k tomu,
aby podle svého dřívějšího závazku hojně přispěli ke sbírce pro chudé údy sboru jerusalemského; i tuto velmi praktickou otázku staví
do světla posledních pravd víry [christologická odbočka 8,9!]. V oddílku 9,12-15 je
jemně, ale naléhavě naznačeno, že význam
sbírky a důležitost jejího plného zdaru se zakládá v tom, že tato sbírka je konkrétním projevem a utvrzením jednoty misijních sborů
se sborem jerusalemským, jednoty, která byla
tak vážně ohrožena [Sk 15; Ga 2,1-10 sr. Ř
15,31]. - V závěrečném oddíle [10-13] Pavel znovu
vykládá, co už naznačil v oddíle prvním, že
se totiž jeho autorita neopírá o žádné vnější
důvody a opory, nýbrž o vnitřní auto
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ritu jeho zvěsti a o vedení Ducha. Činí to
však mnohem ostřejším a polemičtějším způsobem, což právě zavdalo podnět k úvahám,
zda tento oddíl mohl původně být závěrem
dopisu, začínajícího smírným oddílem 1—7
[viz výše]. V průběhu tohoto polemického
výkladu Pavel ukazuje, že se vnějších opor
své autority nezříká proto, že by se nemohl
vykázat žádnými zřetelnými přednostmi: i on
se může »pochlubit«, činí to však jako »v nemoudrosti«, ne jako by chtěl ukázat vlastní,
pravý základ své autority [11,16-19; 12,11].
V průběhu této nevlastní, »nemoudré« »chlouby« mluví nejen o tom, že nežil na útraty sborů
[11,20n, sr. 11,7n; 12,13-17 sr. 1K 9,6-18],
nejen o mnohých nebezpečích a útrapách
svého apoštolského úřadu [11,23-33], nýbrž
také o mimořádném vytržení ducha, jehož se
mu kdysi dostalo [12,1—5]. Je zajisté pozoruhodné, že se o tom zmiňuje, ale ještě významnější je, jak o tom mluví; ne jako o vlastním
základu svého apoštolského poslání, nýbrž
jako o mimořádném daru, který vlastně má
zůstat jen osobní věcí mezi ním a Pánem. Jeho
autorita je založena v něčem jiném, v milosti
Boží, která se projevuje právě uprostřed jeho
lidské slabosti [12,5-10].
S.
5. Některé jednotlivé problémy, a] Jak vypadaly a jak se konkrétně od sebe lišily korintské
strany [1K 1—4], nelze zjistiti jinak než dohady podle charakteru osob, jejichž jména si
vzaly na štít, a kombinacemi těchto údajů
s některými narážkami v epištole. Tak lze
míti za to, že strana alexandrijsky vzdělaného
Apolla vytýkala Pavlovi nedostatek výmluvnosti a „moudrosti", t. j. rétoricko-filosofického vzdělání [1K 2,1.13 sr. 2K 10,10; 11,6],
že se strana Petrova klonila k judaistickému
zdůrazňování Mojžíšova Zákona a že snad
Pavlova strana se nejen skládala z jeho osobních přívrženců, nýbrž také zdůrazňovala
křesťanskou svobodu; snad v jejích řadách je
třeba hledat „silné u víře" z 1K 8. Potíž působí
slova „já pak Kristův" 1K 1,12. Byli to snad
lidé, kteří stavěli na tom, že v svých ekstatických zkušenostech mají přímý vztah ke Kristu,
a proto pohrdali zvěstovaným slovem i autoritou jeho nositelů, apoštolů? Je to svůdná
domněnka vzhledem ke mnoha zjevům,
dotčeným v obou listech do Korintu. Logice
výroku, zejména bezprostředn ímu vztahu
k v. 13, však lépe odpovídá pochopit toto
slovo tak, že zde mluví Pavel za sebe, chtěje
říci: nechci znát žádných stran, nechci ani
ze sebe činit vůdce strany, nýbrž sám chci být
jen Kristův a vás také zvu k tomu, abyste byli
jen Kristovi [sr. 1K 3,21-23].
b] Obtížná je i otázka, kde vlastně spočívá
hlavní váha Pavlových výkladů o manželství a panictví 1K 7. Chce doporučit panictví těm, kteří po židovském způsobu považovali manželství za samozřejmou, přímo i
náboženskou povinnost každého dospělého úda,
či naopak chce ztlumit asketické výstřelky
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nějaké skupiny ve sboru? Sama možnost, že
oba vlastně protikladné výklady přicházejí
v úvahu, ukazuje, že apoštolovo hledisko neusilovalo o řešení obecným předpisem zákonického rázu. Sám se asi klonil spíše na stranu
těch, kteří varovali před zapletením do světských ohledů a starostí, které s sebou nese
manželství, vždyť on sám žil mimo manželství [v.
7], ale ukazuje, že n elze z toho činit obecný závazek. Jde o to, aby si každý uvědomil,
že žije na pokraji konce věků [v. 26.31],
aby pochopil, že změna v jeho vnějších poměrech — oženit se či rozvázat manželský
svazek — není podmínkou toho, co nakonec
jedině rozhoduje, totiž žití před tváří Boží a
v očekávání příchodu Páně [sem patří
zejména oddíl v. 17—24]. Celý výklad tak jako
mnoho jiných Pavlových napomenutí a
„etnických" rozborů lze správně pochopit jen
tehdy, všimneme-li si, že apoštol se vší vážností předpokládá, že Bůh jednotlivým údům
církve dává rozličné dary [v 7], přiděluje jim
rozličnou výměru víry [sr. Ř 12,3] a vede je
zvláštními cestami, při nichž od každého může
žádat rozličný postup; jde o to, aby každý
postihl, kterou cestou vede Pán právě jej, aby
v této své cestě byl utvrzen a aby neodsuzoval
bratra, který je veden cestou jinou [Ř 14, 113].
c] To je také základním předpokladem
odpovědi, kterou Pavel podává na otázku
jedení masa modlám obětovaného 1K
8—10. Vývody apoštolovy jsou dosti složité
z toho důvodu, že se tu křižuje dvojí konkrétní
problém, s dvojí polohou pravého věroučného
řešení. Šlo totiž o případy sice příbuzné, ale
ne totožné: na jedné straně otázka, zda křesťané jsou povinni vůbec se vystříhat požívání
masa, které se prodává ve veřejných trzích
a které bylo vzato ze zvířat poražených nejspíše ve spojení s nějakým pohanským modlářským obřadem [8,4; 10,25]; na druhé straně
otázka, zda se křesťan, ujištěný ve své víře, že
pohanská modla nic není, snad nesmí zúčastnit i hostin, pořádaných v místnostech při
pohanských chrámech [8,10; viz Žilku v překlad: Kralická nepřesně místo „sedíš v modlářském chrámu" překládá „při pokrmu modlám
obětovaném", čímž zakrývá konkrétní smysl
výroku]. K prvnímu problému Pavel odpovídá: zajisté, modla nic není [8,4n], a na mase,
které přišlo do nějakého styku s modloslužbou,
netkví žádná hmotná poskvrna: proto je možno
jíst je bez rozpaků, bez vyptávání [10,25]. Jenže
skutečnost, že na takový postup máme právo,
není jedinou a poslední odpovědí. Což když
někdo jiný nemá takovou jasnost a jistotu
víry a jí maso modlám obětované se špatným
svědomím? [8,7]. Snad je to projev slabosti
víry [8,7.9.11], ale výměru víry dává přece
Bůh [Ř 12,3], a proto ani bratr slabý u víře
nesmí být nucen jednat proti svému svědomí,
nesmí být nucen ani psychologickým
nátlakem příkladu, jejž by mu dával bratr

silný: kdyby takto jednal proti svému svědomí,
zahynul by [8,11]. Proto se „silný" musí umět
z lásky vzdát i svého práva [sr. 10,27-30] jako se apoštol zříkal svého práva dát se živit
na útraty sborů [1K 9]. Možnost, že by křesťan ve
víře silný dokonce šel na hostinu pořádanou v
modlářském chrámu, je pak zásadně jiný
případ. Pavel zřejmě ani ji nezamítá s absolutním zákazem, upozorňuje však, že podobný
bravurní počin možná vyplývá z nesprávného
domnění, že ten, kdo je opatřen křesťanskými
úkony křtu a stolu Páně, je tím tak samozřejmě
a přímo čarodějně zabezpečen, že si může dovolit cokoli. To však je velký omyl — vždyť už
lid staré smlouvy měl skutečné, byť předobrazové svátosti, a nic mu to neprospělo, když neposlouchal a oddal se modlářství [10,1-14].
To je výstrahou proti oné bravuře domněle
„silných u víře". Nejde o to, že by „modla
něco byla" [10,19], že by v ní tkvěla nějaká
věcná zhoubná moc. Ale účastí na modlářské
hostině se chtě nechtě hlásíš k pohanskému
kultu, a to nelze sloučit s účastí na stolu Páně,
která je vyznáním víry a poslušnosti k němu
[10,15-22]. Právě proto, že nejde o nějaké
kouzelné síly, nýbrž o vyznání, je stůl Páně neslučitelný s aktem přiznání k pohanské modloslužbě, jímž se takřka nutně stává každá účast na
hostině — byť snad jen společensky míněná
−konané v místnostech pohanských chrámů.
d] Popěrači vzkříšení, proti nimž je
namířena 1K 15, patrně nebyli náboženští
skeptikové ani popěrači věčného života —
vždyť je zřejmé, že věřili ve zvěst o vzkříšení
Ježíše Krista — nýbrž lidé, kteří se domnívali,
že svým vštípením v lid Kristův, svým křtem
byli učiněni účastníky vzkříšení Kristova [sr.
Ř 6,3-5] v plném, definitivním smyslu, takže už
mají zaručeno, že se dočkají okamžiku nového
příchodu Kristova a přejdou bez jakéhokoli přeryvu a jakékoli proměny do jeho
věčného království. Podobné názory měli
patrně ti, kteří učili, že „vzkříšení již nastalo"
[2Tm 2,18]. Protože již nastalo, nebylo třeba a
nebylo ani možno očekávat ještě budoucí
vzkříšení. Těmto lidem ovšem působila velké
potíže skutečnost, že mnozí z údů sboru se příchodu Krista nedočkali, nýbrž zemřeli. Znamená to snad, že nebyli ve skutečnosti pravými
jeho údy a že jsou proto vyloučeni z jeho království? Jim Pavel vykládá, že ve skutečnosti
věřící v Krista ještě nejsou v plnosti a definitivnosti účastníky království Božího. Čeká je
ještě přeryv smrti a vzkříšení anebo, kdyby se
dočkali druhého příchodu, radikální proměna
[15,51, sr. 1Te 4,13-18]. Je to potěšením pro
ty, kteří truchlí za zesnulými, ale také napomenutím těm, kteří přeceňují vlastní dokonalost; je totiž pravděpodobné, že ono poněkud
blouznivé přeceňování dosaženého již stupně
účasti na věčné dokonalosti, ono zanedbávání
hranice, která nás ještě dělí od konečného
království, bylo zdrojem rozmanitého mravního anarchismu, s nímž měl apoštol mnoho
práce v Korintu i v některých jiných sborech
[sr. např. 2Te 3,6-12!].
S.

6. Přehled obsahu obou epištol.

PRVNÍ KORINTSKÝM:
Vstup 1,1-9
I. Zápas se stranictvím v korintském
sboru [1,10-4,21]
1 Rozkol ve sboru [1,10-17].
1. Evangelium a moudrost kříže [1,18—
3,23].
2. Osobní poznámky [4,1-21].
II. Mravní závady ve sboru [5,1—6,20].
1. Příklad krvesmilstva [5,1-13].
2. Soud před pohany [6,1-11].
3. O křesťanské svobodě [6,12-20].
III. Otázky sborového života [7,1-11,34].
1. Manželství a panictví [7,1-40].
2. Otázka masa, obětovaného modlám
[8,1−11,1].
3. Pokyny pro společné shromáždění [11,
2-34].
IV. D u c h o v n í d a r y a j e d n o t a c í r k v e
[12,1-14,40].
1. O darech Ducha zásadně [12,1-30].
2. Láska nejvyšším darem [13,1—13].
3. Dar jazyků a proroctví [14,1-40].
V. Vzkříšení mrtvých [15,1-58].
Závěr [Pokyny a pozdravy 16,1—24].
[J. B. Souček, Výklad první ep. Pavlovy
Korintským, 1940].
DRUHÁ KORINTSKÝM:
I. Osobní úvod 1,1-11.
II. 1,12-7,16: Pavel popisuje sebe a svůj
apoštolát se zvláštním zřetelem ke sboru
korintskému.
Minulost.
a] 1,12-2,11 výklad, proč změnil své
cestovní plány;
b] 2,12—7,3 po osobních poznámkách pojednává o křesťanském apoštolství,
1. j eho moci 2,14—4,6,
2. jeho utrpeních a naději 4,7-5,10,
3. jeho poslání a původu 5,11—21,
4. jak je sám plní 6,1—7,3;
c] 7,4-16. Návrat Titův a jeho dobré
zprávy.
III. 8,1—9,15. Pavlovo úsilí o pomoc svatým
v Jerusalemě.
Přítomnost.
a] 8,1-5. Příklad makedonských sborů;
b] 8,6-9,5. Nové poslání Titovo;
c] 9,6-15. Výzva, aby Korintští dali, co
mohou.
IV. 10,1-13,10. Pavel se připravuje navštívit
Korint. Cítí proto potřebu, aby se osobně
setkal se svými odpůrci.
Budoucnost.
a] 10,1-18. Jeho nárok na apoštolskou
autoritu;

Kormoutiti—Korouhev [343]
b] 11,1-12,18. Jeho nárok na vyšší druh
apoštolství;
c] 12,19-13,10. Jeho připravovaná návštěva a způsob, jak to zařídí, až přijde.
V. Osobní závěr, 13,11-13.
[W. H. Griffith Thomas.]

Kormoutiti, kormoucení. Tak překládají
Kral . aspoň osm různých hebr. výrazů, jež
vyjadřují celou stupnici různého vzrušení: uvedení
do zmatku [Sd 11,35; 1Kr 18,17; Př 11,17.29],
vyprovokování [Jb 17,2; Gn 26,35], zastrašení,
zmalomyslnění [Ez 13,22], naplnění starostí [Jb
21,25, Kral .: hořkost ducha], vzdychání [Ž 77,4]
a p. Moře se kormoutí, t. j. vře a bouří [Ž 46,4]. V
NZ tak překládají tři slovesa, jež znamenají:
působiti těžkosti, znepokojovati [Sk 15,19],
působiti zmatek, vzrušiti, zneklidniti [J 5,4; Ga
1,7; 5,10], zakřiknouti [1Pt 3,14], lekati se [Mt
24,6; 2Te 2,2].
Kornelius [Sk 10,1n], římský setník ve
vlašském oddílu vojska, sídlícího v Caesareji. Byl
jedním z prvních pohanů, kteří se stali křesťany.
Pokřtěn byl od Petra s celým svým domem jako
svědectví toho, že Duch sv. nečiní rozdílu mezi
příslušností k různým národům.
Koroptva. Tak překládají Kral . hebr. kóré’
[= křikloun]. Pták, který se hojně vyskytoval na
horách palestinských [1S 26,20]. Jr 17,11
přirovnává hrabivce ke k., jež podle tehdejšího
názoru shromažďuje kolem sebe cizí mláďátka a
sedí na vejcích, jež sama nenakladla. Palestinská
k. je větší než naše a vyskytuje se ve dvou
druzích [Ammoperdix heyi a Caccabis chukar].
Korouhev. — 1. Hebr. nés, zřetelné znamení,
vztyčené na stožáru, na vrcholu kopce nebo holé
skály [Iz 13,2; 18,3]. Nemusel to být tedy
vojenský prapor, nýbrž jen příležitostné znamení,
ač jím mohla být vyhlášena i mobilisace [Iz 5,26].
K. udávala často směr. Vyzdvižení korouhve
mohlo být i znamením svrchovanosti toho, jehož
k. byla vztyčena [Jr 50,2; 51,27].
2. Hebr. degel byla korouhev, upevněná na žerdi,
jakou měl každý ze čtyř oddílů při tažení z
Egypta; pod každou korouhví pochodovalo troje
pokolení lidu izraelského. Každé z nich mělo
menší prapory [Nu 1,52; 2,2n; 10,14]. Pís 2,4
mluví obrazně o lásce jako vůdčí korouhvi.
3. Hebr. ôt, jímž byla vyznačena příslušnost ke
kmeni [čeledi otcovské]. Podle jerusalemského
Targumu znakem kmene Rubenova byl člověk,
kmene Judova lev, Efraimova vůl, Danova orel
[Nu 2,2n: polní znamení jednotlivých kmenů; Ž
74,4 snad „náboženské odznaky nebo znamení";
Ex 12,13 dokonce „ochranné znamení"]. V
kralickém textu: „praporec domu otců", v angl.
„the ensign of

[344] Korozaim-Koruna
their father's [house]" = znamení domu jejich
otce [Nu 2,2].

Korouhve. 1. a 4. Egyptská, 2. Perská, 3.
Assyrská.

Výraz „Hospodin korouhev má" [Ex
17,15], jímž Mojžíš označil oltář, vzdělaný po
vítězství nad Amalechem, bývá různě vykládán. Nejčastěji v souvislosti se Ž 20,6; tedy:
Bojujeme s důvěrou v Hospodina. Jsou ovšem
ještě jiné hebr. výrazy, jež Kral . přeložili k.
[Iz 30,17; Jr 6,1]. Jak se různé k. lišily od sebe,
nevíme. *Znamení.
Korozaim [Mt 11,21; L 10,13], město
nedaleko Kafarnaum na východní straně
jezera Genezaretského, jedno z hlavních působišť Ježíšových. Eusebius a Jeroným [ve 4.
stol.] znali toto místo už jen jako pustinu
Keraze sev. od Telí Hum. Beduíni nazývají
toto místo Kirbe Kersa [Kursa]. Leželo na
vyčnívajícím pahorku širokou strání k jihu
sklonitém; sopečná půda [zvětralý čedič]
v okolí byla velmi úrodná. Nadto byl tu na
východní straně vydatný pramen vody a na
sev. straně studna s pitnou vodou. To vše vysvětluje, proč zde bylo kdysi založeno město.
Obyvatelstvu se výborně dařilo. Snad proto
nebylo přístupno učení Ježíšovu.
Kortýna ;= koberec, čaloun [Ex 26,1-13;
36,8-17; Nu 4,25; 2S 7,2; 2Kr 23,7; 1Pa 17,1;
Ž 104,2 a j.]. Stánek úmluvy byl pokryt čtyřmi
pokrývkami, z nichž první se skládala z desíti
menších čalounů, dlouhých 28 loket [asi
14,70 m] a širokých 4 lokte [asi 2,10 m].

Královské „koruny". První dvě assyrské (z Nimrudu
a Kujundžiku), třetí syrská (podle peníze krále
Tigrana).

Koruna, pokrývka hlavy velmi starého
původu, v nejstarších dobách asi věnec nebo
pásek, který chránil vlasy před rozcucháním
na větru. Mužské i ženské sochy a obrazy
babylonské a egyptské jsou zdobeny takovými
korunami. Postupně se z tohoto věnce vytvořil
turban přiměřeně ozdobený nebo vytvořený
z drahých látek, který nahrazoval důstojnost
koruny. Vidíme podobné turbany na obrázcích kněží [Ex 28,37]. K turbanu byl přidělán
ozdobný pásek jako korunka. Mitra nejvyššího
kněze [Lv 8,9; Ez 21,26] byla ovšem ozdobnější; vedle ozdobného pásku měla druhý
zlatý pásek na dva prsty široký s nápisem:
„Svatost Hospodinova" [Ex 28,36n; 29,6].
Turbany králů bývaly posety perlami, drahokamy anebo ozdobeny péry, jak je tomu dodnes
u turbanů asijských vladařů. Takovou korunu
odebral asi David králi ammonitskému v Rabba [2S 12,30]. Patrně to byla k. ammonitského
božstva Milkama [Meleka, Malika. Kral . mají
„krále" Jr 49,1.3; Sof 1,5]. Cena její je odhadována v bibli na jeden centnéř zlata. Sr. Ž
21,4. K. bývala odznakem božích zasvěcenců.
Proto ji nosíval král i kněz [Za 6,11]. Také

Koruna vítězů. Římský peníz isthmických her.

ženich, jenž při svatebních obřadech vystupoval jako král, byl ozdobován korunou [2Kr
11,12; Pís 3,11].
Zlatý okolek kolem truhly úmluvy, stolu
pro posvátné chleby a oltáře připomínal tvar
k. [Ex 25,11.24-25; 30, 3n].
N.
V Písmě se užívá výrazu „koruna" i ve
smyslu přeneseném [Iz 28,5; Př 4,9; Jb 29,14]
k označení moci nebo radosti. Ve Zj 12,3;
19,12 se mluví o různých korunách jako symbolu vladařství. V 1K 9,25 a 2Tm 2,5 mluví
apoštol o „korunách" [věncích] vítězů při závodech a srovnává je s „korunami" [věnci],
které obdrží křesťané po dokonaném vítězném
boji na tomto světě: koruna spravedlnosti
[2Tm 4,8], koruna života [Zj 2,10; Jk 1 ,12],
koruna slávy [1Pt 5,4]. Pavel mluví i o křesťanech jako koruně radosti a chlouby [1Te 2,19;
F 4,1], věřící sbor je „věncem", dosvědčujícím vítěznost apoštolova „běhu". Není vyloučeno, že v pozadí je i tato konkrétní myšlenka : až stane před soudnou stolicí Kristovou,
nebude apoštol osamocen, nýbrž bude ob

klopen věncem těch, kteří uvěřili skrze jeho
službu.
XX
Papežská k. (tiara) je vysoká bílá čepice se
třemi pásy korun a na vrcholu ozdobená říšským jablkem.
*Čepice. *Klobouk.
Koruna trnová [Mt 27,29] na posměch
Ježíšovy královské moci byl věnec zhotovený
římskými žoldnéři z nejobvyklejšího bodláčí
[Garthamus glaucus v. syriacus], jež bylo
poddajnější než jiné dřevité trnoví. Jiní se domnívají, že jde o druh lotusového keře [Zizyphus spina Christi] s ohebnými větvemi a
s listy, připomínajícími břečťan, jímž byli
ozdobováni poutníci a generálové.
Korunovati. Král byl uváděn v úřad
slavnostními obřady, jež patrně v různých
dobách byly různé. Podle jednotlivých zmínek
můžeme tyto obřady rekonstruovati takto:
Nejdříve byl král pomazán olejem [1S 10,1].
Pak byl oblečen do královského roucha, na
hlavu mu byla vsazena koruna [2Kr 11,12;
2S 1,10] s jinými odznaky královské hodnosti
[1S 18,10], načež učinil slib [2S 5,3] a posadil
se na trůn [1Kr 1,46] a přijal slib knížat [1Pa
29,24]. Nato byl vezen městem a pozdravován
lidem [1Kr 1,39n; sr. Mt 21,9n].
Vedle korunovace královské byla v Izraeli
i každoroční k. Hospodinova [podzimní, novoroční slavnost], při níž byla vnesena do chrámu
slavnostním způsobem truhla Hospodinova
[1Kr 8,2nn], aby se Bůh znovu ujal vlády
[1Kr 8,11]. Bůh tu byl zastupován králem [sr.
Ž 24,7-10]. Více o tom Bič II, 161.246n. 253n.
*Král.
Kořen. Ve vlastním slova smyslu na př.
Jb 14,8; Ez 17,6; 31,7; Oz 14,5; Jr 17,8; Mt
13,6; 26,29]. O jedlých kořenech: Jb 30,4
[Kral . koření]. V přeneseném slova smyslu
o člověku, který ve svém odvrácení od Boha
působí jako k., plodící jed a hořkost [Dt 29,18;
sr. Sk 8,23; Žd 12,15]. První počátky kmene
nebo lidu bývají nazývány k. [Sd 5,14 ve
smyslu: ti nejlepší] na označení počátku
nového vývoje [2Kr 19,30; Iz 11,1] a jeho základu [Iz 14,30; 37,31; Da 11,7]. Zničit k.
znamená zničit do základu [stč. = z kořen]
sr. Iz 5,24; 14,30; Am 2,9; Mal 4,1. Základ
hor nazývá Jb 28,9 k. Také základ, podstata
dobré přeje v hebr. nazývána k-em [Jb 19,28].
NZ pokládá praotce za svatý k. [Ř 11,16],
na nějž byl naroubován nz lid Boží, takže pohané, kteří se stali křesťany, nemají příčiny
se vyvyšovat nad Izraele [Ř 11,17-20]. Ježíš
Kristus je ve smyslu Iz 11,1.10; 53,2 nazýván
k. Jesse [Ř 15,12] nebo k. Davidovým [Zj 5,5;
22,16] ve smyslu potomek. 1Tm 6,10 pokládá
za základ [kořen] zla milování peněz. *Výstřelek.
Koření, kořeniti. [Ez 24,10.] Ke kořenění
pokrmů užívali Izraelci kmínu [Iz 28,25.27],
černuchy [viky Iz 28,25.27], koriandru [Ex
16,31; Nu 11,7], kopru, máty [Mt 23,23],
routy [L 11,42] a hořčice [Mt 13,31]. *Nardus.
Kořist tvořila ve starověku velmi důležitou část blahobytu národa, zvl. v dobách no

Koruna trnová Koš [345]
mádských. Vojáci obyčejně žili na své vlastní
útraty [1S 17,17n], proto jim záleželo na tom,
aby co nejvíc ukořistili. Ve SZ máme dokonce
předpisy o dělení k. Ukořistěný dobytek byl
rozdělen na dva díly: jeden byl určen vojákům,
kteří museli dát 2 % kněžím, druhý patřil
lidu. Z této druhé poloviny dostali levité 2 %
[Nu 31,28-30]. O Davidovi čteme, že část své
kořisti poslal přátelům v Judstvu [1S 30,26n]..
Vůdce nebo král dostávali nejdrahocennější
věci [Sd 8,24-26; 2S 8,2-14]. Neživá k. zůstala tomu, kdo se jí zmocnil. Jen z prokletých
měst se nesmělo vzíti nic [Joz 6,17n]. Vzácnější úlovky byly ukládány ve stánku úmluvy
nebo později v chrámě [1S 21,9; 2Kr 11,10].
Mesiáš podle Iz 53,12 obdrží díl pro mnohé
[t. j. podle Kral . výkladů: bude obdařen
spasitelnými dary J 1,16; Ko 2,3], aby se mohl
s nesčíslnými dělit o kořist, t. j. zaujmout čestné
místo mezi vítězi za to, že se ochotně vydal
na smrt, „dal se připočítat k ničemům, viny
přemnohých vzal na sebe a za zlosyny se dal
jako prostředník" [Hegerův překlad].
Kořiti se *Klaněti se.
Kos [nyní Stanchio nebo Stanko], malý
ostrov [260 km2] v řeckém souostroví, za starověku chvalně pověstný dobrým vínem, jež
se tu dařilo, a jemnými látkami, zde vyráběnými. Ve stejnojmenném hlavním městě byly
vyhlášená nemocnice a lékařská vysoká škola.
Židé zde měli zvláštní výhody, propůjčené už
od Julia Caesara. Herodes Veliký poskytl
obyvatelstvu ostrova mnohou podporu. Město
mělo dobrý námořní přístav. Pavel, vraceje se
z třetí misijní cesty, strávil zde noc [Sk 21,1].
Kost. Ve SZ je tohoto pojmu užíváno
často jako obrazu pro tělo nebo osobu [Ž 42,
11; 51,10]. K-i byly symbolem zdraví a síly.
Ztrnulost [Ž 6,3], rozstoupení [Ž 22,15],
hnisání [Př 14,30], suchost [Př 17,22] kostí
jsou tedy obrazem tělesné nebo mravní choroby. „Kost z kostí mých" [Gn 2,23] = téže
krve [sr. Ef 5,30]. L 24,39 chce zdůraznit, že
zmrtvýchvstalý Kristus nebyl „duchem", ale
skutečným tělem.
Kost slonová. Hebr. šén [= zub], patrně
kel slona, snad také mrože nebo nosorožce.
Ve vykopávkách v Gázeru a Samaří se našly
předměty, zhotovené ze slonoviny [rukojeti
nožů, výzdoba loží, křesel, stolů]. Po prvé
o slonovině v bibli slyšíme v 1Kr 10,18.22,
kde se praví, že Šalomoun si pořídil trůn
z kostí slonových a že přivážel k. s. patrně
z Indie anebo z Ethiopie. Podle Am 6,4;
3,15; 1Kr 22,39; Ž 45,9 byly slonovinou vykládány domy a ozdobována lože. Tyrští
zhotovovali dokonce i lavičky do loděk z k. s.
[Ez 27,6].
Koš. Pro tento pojem měla hebr. aspoň
5 výrazů a nz řečtina 2, což naznačuje, že ků bylo mnoho druhů, jak ostatně ukazují
reliéfní kresby ze starověku. Byly pleteny
z proutí vrbového, třtinového a j. nebo z provazů. Nosilo se v nich ovoce [Dt 26,2;
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Am 8,2], chléb nebo maso [Gn 40,17; Ex
29,2n. 30.32; Lv 8,26; Sd 6,19; Mk 8,19n].
Pavel byl spuštěn v koši přes zeď damašskou
[Sk 9,25; 2K 11,33].

Egyptské vinařské koše. Podle nástěnné malby v hrobě
v Beni Hassan.

Košile, košilka. V Palestině nosívali na
holém těle k. z jemného 1nu [Ex 28,42; 39,28;
Lv 6 ,1 0; Sd 14 ,12 -13 „čechel"] , v níž se
i spalo [sr. Mk 14,51-52]. Na košili byla odívána tunika z vlny nebo 1nu. Byla to dlouhá
košile od krku po kolena [u mužů], po kotníky
[u žen]. Kdo měl na sobě jen tuniku, nazýval
se někdy „nahý" [1S 19,24; Iz 20,2]. Petr měl
na sobě tuniku, když se chtěl přebroditi k Ježíšovi [J 21,7].
Kotel. Staří Izraelci užívali kotlíků a kotlů
různých tvarů a velikostí jak v domácnosti
[hrnce na vaření Jr 1,13; Ez 24,3; 2Kr 4,3841; Jb 41,23], tak zvláště ve svatyni [Ex 27,3;
38,3; 1Kr 7,45; Jr 52,18n; 2Pa 35,13]. V doj
mácnosti se užívalo kotlíků hliněných. V Ž
68,14 však, jak ukázal už Karafiát [Ref. listy
1901, str. 18], nejde o k., nýbrž o ohrady. Tedy:
„Ačkoli jste mezi ohradami leželi, [však jste
jako] holubice, mající křídla postříbřená".
Stejně je tomu v Ez 40,43, kde Kral . mluví
o kotlisku, ač snad jde o ohrady [? pro dobytek, sr. Ez 42,7, kde jde o kamennou ohradu].
Kotlář Alexander [2Tm 4,14], který
Pavlovi „mnoho zlého způsobil", nejspíše týž
jako v 1Tm 1,20, snad efezský Žid, který po
obrácení ke křesťanství zase odpadl k židovství.
Kotlík *Kotel.
Kotlisko *Kotel.
Kotliště, místo, kde stával kotel [Lv 11,35].
Kotva [Sk 27,29]. *Loď. V přeneseném
slova smyslu o naději jako bezpečné a pevné k.
duše [Žd 6,19], jež proniká až do svatyně svatých,
kam za věřící vstoupil Ježíš Kristus.
Koukol. Tento výraz se vyskytuje v Kral .
překladu na dvou místech. U Jb 31,40 tak překládají hebr. bô’šá. Jde tu o nějaký zapáchající
plevel. Mt 13,24-30 je míněn jílek [Lolium
temulentum] matonoha, jenž roste divoce v ce

lém Orientě. Požití plodů této byliny působí
zvracení, někdy i smrt. Po vzejití je téměř nerozeznatelná od pšenice. Teprve když nasadí
na klas, je patrný rozdíl mezi oběma. Avšak
kořeny obou jsou tak propleteny, že je téměř
nemožné vytrhnouti jílek bez poškození pšenice. V Sýrii se věří, že k. v pšeničném poli je
dílem ďáblovým. V žádném případě nejde
o náš k. [Agrostemma].
Koum *Kos.
Koupiti, koupen. O obchodních zvycích
viz *obchod. Výraz „koupen za mzdu" [1K
6,20; 7,23] je Pavlův term. techn. pro skutečnost, že křesťané nejsou „sami svoji", nejsou
svým vlastnictvím [1K 6,19], ale patří Kristu,
tak jako otrok patří svému pánu [sr. 1K 7,22;
Zj 14,3]. *Vykoupiti.
Kouření pamětné [Lv 24,7]. Předkladné
chleby nekvašené byly každou sobotu kladeny
na zvláštní stůl [Ex 25,23; 1Kr 7,48] ve svatyni, a to ve dvou sloupcích po šesti [Lv 24,5-9].
Na vrchní se kladlo kadidlo na „kouření pamětné v oběť ohnivou Hospodinu". *Kadidlo,
kaditi.
Kouzelnice [Kral . kouzedlnice, Iz 57,3].
Čarodějník.

Jílek marnivý, král. koukol. Rostlina, klas a květ.

Kouzelník [Kral . kouzedlník, Dt 18,10;
Iz 19,3; Jr 27,9; Mal 3,5]. *Čarodějník.
Kouzelnictví [2Kr 9,22]. *Čarodějník.
Kouzlo [Nu 23,23; 2Kr 17,17; 2Pa 33,6;
Iz 47,9; Mi 5,12; Na 3,4]. Ve starověku se věřilo v magii, t. j. v samočinnou tajemnou
účinnost některých předmětů, pohybů nebo
obřadů. Nakreslil-li pravěký člověk ve své
jeskyni zvíře, věřil, že má úspěch při lovu tím
zaručenější, čím věrněji zachytil podobu zvířete. Obraz byl tedy kouzlem. Texty na papyrových svitcích, nalezených v egyptských hrobech, byly kouzelné texty, jež nebožtíkovi měly
nějak pomoci v záhrobí [sr. *Kniha, poslední
řádky]. Iz 65,4 se zmiňuje o nějakém kouzelnictví při hrobech [sr. Iz 29,4]. Starozákonní
Izrael, zdá se, právě v tomto směru obzvláště
silně podléhal kananejským vlivům. V bálismu
to bylo něčím přirozeným, že vyznavač mohl
svého boha donutit, aby mu zjevil svou vůli,
nebo se prostě obrátil o pomo c k jin ému.
V jahvismu to bylo nemyslitelné a nepřípustné.
Nikdo neměl práva odvolati se od kněžského
rozhodnutí, jež platilo za Boží výrok, k pokoutným hadačům a vědmám. Ani král ne.
Když Hospodin odepřel Saulovi odpověď,
neměl co pohledávati v Endor [1S 28,7]. To
byla neposlušnost, ba přímý odboj proti Nejvyššímu. Proto SZ tak ostře vystupuje proti
všem „činitelům nepravosti", provozujícím svá
kouzla, při nichž s pomocí temných mocností
se snažili vypátrati Boží vůli a ovlivniti jeho
rozhodování. Takovou pohanskou nákazu je
nutno nemilosrdně vymýtit, nemá-li se stát
záhubou Izraelovou. K podrobnostem sr.
Bič II. 132n. - *Čarodějník.
B.

Konec egyptské kouzelné hole.

Kovář, řemeslník, jenž zpracovával a koval
železo nebo jiný kov v nástroje denní potřeby,
ve zbraně nebo kultovní předměty [1S 13,19;
2Kr 24,14; Iz 44,12; 54,16]. Podle Gn 4,22
byl Tubalkain prvním kovářem. K provozování kovářství patřila kovadlina [Kral . ,nákovadlí" Iz 41,7], kladivo [Iz 44,12], kovářský
měch [Jr 6,29], taviči tyglíky [Př 17,3] a pec
[Iz 48,10]. Ve starém Egyptě byla nalezena
vyobrazení k., sedícího u kovářské pece,

Kouzelník Koželuh [347]
s dmuchavkou a kleštěmi. V Palestině byl nedostatek železa. Proto je vypočítáváno mezi
kořistí [Joz 6,19.24; 22,8] a železný hrot kopí
Goliášova se připomíná jako zvláštnost [1S
17,7]. Měď musela být dovážena z Cypru.
Koza. Vedle ovcí patřila k. k nejrozšířenějšímu druhu dobytka, který byl pěstován
v Palestině. Ženy tkaly z jejich srsti houně [Ex
26,7], z kůže byly vyráběny „lahvice" [měchy] na vodu [Gn 21,14], kozí mléko bylo pokládáno za nejchutnější [Př 27,27] právě tak
jako kozelčí maso [L 15,29]. I v kultickém životě měla k. důležitou úlohu [Ex 12,5; Lv
3,12; 4,23; 5,6; Nu 15,27]. Kajícníci oblékají
roucha z kozí srsti [Za 13,4]. Pís 4,1; 6,4 přirovnává vlasy ke stádu koz na horách.

Egyptský sedlák žene stádo koz přes čerstvé zaseté
pole, aby zvířata zašlapala semeno do půdy. Z hrobu
v Gizehu.

Kozam. Potomek Davidův a předek Zorobábelův a Ježíšův [L 3,28].
Kozbi [=nevěrná]. Dcera Sura, knížete
madianského, s kterou se zapletl kníže z domu
Simeonova při pohanských obětech. Fines oba
probodl. I její otec byl zanedlouho potom zabit [Nu 25,6-8.14-18; 31,8].
Kozel. Tak překládají Kral . několik různých hebr. i řeckých výrazů [Gn 27,9; Mt
25,32], jež nedovedeme přesně odlišit. Filištínští museli odvádět Jozafatovi vedle jiných poplatků 7700 kozlů [2Pa 17,1n], což naznačuje,
že k. patřil k nejrozšířenějšímu druhu domácího zvířectva. K. byl také důležitou součástí
izraelských obětí [Lv 4,24; Nu 7,17; Ezd 6,17;
8,35; Žd 9,12]. Zvláštní význam měli dva k.
v rituálu očišťovacím o dni *smíření. Jeden
z nich, vybraný losem, byl obětován Hospodinu, druhý musel na sebe vzít hříchy všeho lidu
a byl vyhnán na poušť. Tito k-ové se označují
jmény, jež jsou současně označením démonů
[Lv 16,5.8.21n]. *Azazel.
Koželuh. Tento výraz se vyskytuje pouze
v NZ [Sk 9,43; 10,5.6], ale to neznamená,
že koželužství ve SZ nebylo známo. Toulce na
šípy bývaly kožené a také válečné štíty bývaly
potahovány koží [Iz 21,5]. Také stánek úmluvy byl přikryt barevnými kožemi [Ex 25,5;
26,14]. O proroku Eliášovi čteme, že byl přepásán koženým pasem [2Kr 1,8].

[348] Kráčeti Král

Egyptská koželužna. Nástěnná malba z Theb.

Kráčeti *Choditi.
Krádež. SZ zakazoval krádež [Ex 20,15] a
stanovil přesné předpisy o náhradě. Za zvíře,
jež bylo nalezeno živé u zloděje, musel dát
dvojnásobnou náhradu [Ex 22,4]; bylo-li zvíře
už zabito nebo prodáno, byla náhrada pětinásobná za vola, čtyřnásobná za menší dobytče [Ex 22,1]. Kdo zabil v noci zloděje,
probourávajícího se do domu, nebyl trestán;
zabil-li ho ve dne, byl trestán smrtí [Ex 22,2-4].
Krádež jiného majetku než živého byla trestána náhradou, zvětšenou o pětinu způsobené
škody, a obětí za vinu [Lv 6,1-7]. Ježíš praví,
že k. má svůj kořen v srdci [Mt 15,19; Mk
7,22; sr. Zj 9,21]. *Krásti.

Král Senacherib na trůně před městem Lachis, které
Assyřané dobývají. Reliéf z králova paláce v Ninive.

Kradmo. Obyčejně ve smyslu tajně,
znenadání, ale v pozadí je myšlenka na krádež
[Gn 40,15;Jb 27,20].
Krahulec. Tak překládají Kral . hebr. nes,
kulticky nečistého ptáka [Dt 14,15]. Jinde
totéž slovo překládají výrazem jestřáb [Lv
11,16; Jb 39,26]. Snad jde o krahujce [Falco
nisus] nebo o poštolku [Falco tinnunculus],
z nichž první se vyskytuje v létě v Galileji,
v zimě v Judstvu, druhá všude v Palestině.
Kraj. Ve smyslu krajina, místo [Gn 29,26;
Jr 31,17; Neh 3,14]; ve smyslu okraj [Ex 19,
12; Lv 14,14], kon ec [ Neh 1,9; Jb 37,2].
V Dt 3,10 překládají tak Kral . výraz, jenž znamená rovinu od Arnonu až k Ezebonu [sr. Dt
4,43;Joz 13,9.16; Jr 48,8.21].
Král . 1. Jméno. Hebrejské slovo, značící
krále [melech], je odvozeno od kořene m-l-k,
jenž znamená asi původně „mocný", zatím co
v assyrštině slova od tohoto kořene nabyla významu „rada" a pak i „vláda".
2 Králové mimo Izrael. Jménem král
označuje bible faraóna egyptského [Ex 1,8],
mocné krále babylonské [Ez 26,7] a assyrské
[2Kr 18,28], a rovněž i městské krále fénické a
kananejské [Dt 7,24; Joz 12,7]. Též králové
idumejští [Gn 36,31, sr. 1K 22,48], moabští a
amonští jsou označováni tímto jménem, rovněž
i různí drobní králové v době novozákonní.
Podle původního a starověkého pojetí král
byl osobou neobyčejně mocnou. V něm se
ztělesňoval osud celého národa, proto byly
na krále kladeny velmi vysoké požadavky
co do osobních kvalit i co do přesného zachovávání předepsaných zvyků a obřadů. V Egyptě byl král pokládán za vtělení boží, zatím co
v Mesopotamii byl král jen pověřeným místodržícím městského boha. Králové kananejští
byli zčásti též kněžími, viz *Melchisedech,
Zdá se, že nejbližší podobnost po stránce obsahové ke králům izraelským můžeme zatím vidět
u sábských králů v jižní Arábii, kteří byli dosazováni svým bohem a kteří s ním a zároveň
i s lidem uzavírali smlouvu.
3. Králo vé izr aelští a ju d ští. Izrael p řišel
do Palestiny z pouště, kde žil obdobně jako
jiné kočovné a polokočovné kmeny bez královské vlády. Ani po dobytí Palestiny nedošlo hned
ke zřízení království, Izrael byl veden soudci,
kteří byli vždy k svému určitému úkolu povoláni Hospodinem. Když mužové izraelští
chtěli povolat soudce Gedeona za krále, odmítl přijmout tuto dědičnou královskou hodnost, neboť nikdo z lidí nemůže panovat nad
Izraelem, když Hospodin sám je jeho jediným
vládcem [Sd 8,22-23]. Stejný duch se projevuje i v bajce Jotamově [Sd 9,7—15], jíž je
odmítán královský nárok Gedeonova syna
Abimelecha na království v Izraeli
Polokananejec Abimelech zřídil království v Sichem, avšak jeho dobrodružná vláda neměla
trvání ani následků [Sd 9,6.55].
Teprve naléhavé nebezpečí vnější od pronikajících Filištínů i vnitřní ohrožení theokracie se strany synů Samuelových, kteří si oso

bovali dědičný nárok na postavení soudcovské
a vladařské [1S 8,1—5], přimělo Izraele k ustanovení krále. Jak byl povolán první král Saul,
je podáváno v 1S ve dvou souběžných líčeních,
jež se dají jasně rozdělit: prvé je v kap. 8;
10,17-25, na něž pak navazuje kapitola 12.;
druhé je v kap. 9; 10,1-16; 11. Podle této druhé
zprávy byl Saul vyvolen ke království Hospodinem [9,15—17] a z Hospodinova příkazu
Samuelem pomazán [10,1]. Podobný kladný
postoj ke království je i na jiných místech [na
př. Dt 33,5], též v Sd 17-21 se ukazují nedostatky bezvládí v době před nastoupením
králů [Sd 18,1; 19,1; 21,25; 17,6]. Prvá zpráva
se staví ke zřízení královskému zásadně velmi
kriticky, vidí už v něm samém vzpouru proti
Hospodinově vládě nad Izraelem [1S 8,7;
10,19], ke které svádí špatný příklad pohanských sousedů [1S 8,5.20]. Samuel zdůrazňuje
nevýhody královské vlády, které bude muset
sn ášet Izra el [ 1S 10 ,1 9 -2 1]. To to podání
i mnohá jiná místa biblická [na př. 1S 12; Dt
17,14-20; Oz 8,4; 13,10-11; Jr 21,11-14 až
22,30; L 22,25] jsou dokladem, že Izraeli bylo
zřízení královské cizí a že je přijal z nutnosti
teprve v době poměrně pozdní.
O konkrétním průběhu viz *Izrael.
Zřízení království znamenalo i značné
finanční a pracovní zatížení pro Izraelské.
Šalomoun chtěl se vyrovnati i v nádheře ostatním králům, ať co do obleku [1Kr 22,10; 2Pa
18,9; 2S 12,30; 2Kr 11,12], obřadu [1Kr 1,16]
i harému a služebnictva [1S 8,16; 2Kr 24,12.

Král [349]
15; 1Kr 22,9; 2Kr 8,6; 9,32-33; 20,18; 23,11].
Dědičné království se plně uplatnilo v říši Judské, králové ustanovovali své nástupce patrně
ještě za živa [1Kr 1,30; 2,22; 2Pa 11,21-22].
O rozdílu mezi královstvím izraelským a
judským viz *Izrael.
Vlivy egyptské i mesopotamské se uplatňovaly celkem stejnoměrně, na severu více
mesopotamské, na jihu více egyptské; v
Izraelském království se nadto spíše
uplatňovaly
staré
tradice
z
doby
předkrálovské.
4. Úcta ke králům. Král byl pomazaný
Hospodinův [1S 10,1 srov.], proto byl pod
zvláštní ochranou Boží, nesmělo se mu zlořečit ani činem ubližovat, takový přestupek byl
považován za prohřešení náboženské a trestán
ukamenováním [Jb 34,18; 1S 24,7.11; 2S 19,
22; 1Kr 21,11n]. Úkolem královým bylo udržovati Boží řád a uplatňovat jej spravedlivým
soudem [Př 20,8]. Avšak král musel být i na
sebe velmi pozorný, neboť jeho hřích měl větší
dosah než provinění poddaného [Př 16,12].
Charakteristické výroky o postavení krále jsou
v knize Přísloví [16,12-15; 25,2-7; 29,4.14;
20,26.28].
Ke králi volali prosebníci „Spomoz" [2S
14,4; hebr. stejné slovo jako ve výrazu „Hosanna" Mt 21,9.15], nazývali jej „andělem
Božím" [2S 14,17]. Král byl nazýván též
synem Božím [2S 7,14; Ž 2,6-7; 89,26-28]
patrně těmito slovy při pomazání olejem,

Král Assurbanipal s manželkou při hostině. Reliéf z paláce v Kujundžiku.

[350] Králík-Král. knihy
jež zprostředkovalo pověření mocí od Hospodina, byl za krále prohlašován. Ano král je
ve SZ přímo nazýván bohem [Ž 45,7.8; NZ
ovšem tento výraz vztahuje na Krista: Žd
1,8—9]. Náboženské postavení krále je patrno
též ze Ž 72 a jiných t. zv. královských žalmů:
2,20,21,101,110,132. Toto zbožňování krále
bylo ovšem nebezpečným osidlem pro nevědomý lid a bylo proroky právem pokládáno za
pohanské [Jr 22,6.24 srov. Iz 14,12-18].
5. Hospodin kraluje. Hospodin je Pánem
nad celým světem a nade všemi králi [Jr
27,4-7; Dn 2,37.47]. Z v l á š t ě o v š e m k r a luje nad svým vyvoleným Izraelem [Iz 43,15;
33,22]. Hospodin jest králem „vojska nebeského" [1Kr 22,19; Iz 6,5]. Mnohé žalmy
[47,93,96-99] mluví o kralování Hospodinově,
užívajíce slov „Hospodin kraluje", jež je
možno vyložiti též „Hospodin nastoupil vládu". Z toho soudí někteří, že podobně jako v
Babyloně, i v Jerusalemě o novoroční slavnosti se oslavovalo nastoupení Hospodina na
jeho trůn. *Korunovati. — I NZ mluví o Bohu
jako králi přímo [Mt 5,35; 1Tm 1,17; 6,15]
i v podobenstvích [Mt 18,23; 22,2; 25,34].
6. Král — S p a s i t e l . P ř e s v š e c k u k r i t i k u
zřízení královského zásluhou toho, že zvláště král
David byl „králem podle srdce Božího" [1S
13,14; Ž 89,21; Sk 13,22], mělo království i
určité hodnoty náboženské. Zvláště po zániku
Judské říše stále více rostla naděje v pravého
davidovského krále, jenž by vysvobodil a napravil ostatky Izraele [Ez 37,22.24; Za 9,9 a j.].
Na postavu tohoto očekávaného budoucího,
pravého Pomazaného byly postupně přenášeny
přívlastky a funkce náboženského, ano nadzemského a božského rázu, které bylo nutno
upříti králům pozemským. Takto vznikla
mesiášská naděje. *Mesiáš. Naplněním těchto
nadějí stal se Ježíš, v němž byl dán nejen
Izraeli, nýbrž všem národům král, jehož vláda
je věčná. Ani ti, kteří jej radostně vítali [Mt
21,9; L 19,38], ani odpůrci ho nepoznali a
viděli v něm jen uchazeče o pozemskou vládu
nad Izraelem a tím soupeře římského císaře;
toto byl právní důvod Ježíšova odsouzení [Mt
27,11.29.37.42 a par; L 23,2-5]. Zvláště výrazně podává svědectví o království Ježíšově
evangelista Jan [J 18,37; 19,12-22]. Oslavený
Kristus je Králem králů a Pánem pánů [Zj
17,14; 19,16 sr. 1K 15,24-27].
Králík [2S 24,23], zdrobnělé z král =
malý král.
Králík. Tak překládají Kral . hebr. šáfán,
jež označuje velmi pravděpodobně malého
kopytníka, damana syrského, jenž má velikost
králíka a žije ve skalách kolem Mrtvého moře.
Poněvadž má některé znaky přežvýkavců, byl
pokládán za kulticky nečistého [Lv 11>5;
Ž 104,18; Př 30,26].
Kralovati, provozovati královskou moc
[Gn 37,8; 1S 8,7; 1Kr 1,5 a j.]. Podle SZ královskou moc provozuje Hospodin [Ex 15,18;
1Pa 16,31; Ž 9,8; 96,10; Iz 52,7], podle NZ

kraluje Bůh i Ježíš Kristus. Ježíš Kristus
„kralovati bude v domě Jákobově na věky"
[L 1,33; Zj 11,15], ale nakonec poddá i sebe
Bohu [1K 15,25-28], až dokoná své vykupitelské dílo, aby byl Bůh všecko ve všech. Ale i vyvolení Boží kralovati budou na zemi [Zj 5,10] a
s Kristem kralovati budou v tisíciletém království [Zj 20,4.6] a pak na věky [Zj 22,5;
sr. Ř 5,17]. Ovšem kralování Kristovo a jeho
učedníků je jiného druhu než pozemských
králů [Mt 20,25-28]. Je to kralování službou,
poslušností, trpělivostí a utrpením [2Tm 2,12].
Je také jiné než kralování hříchu [Ř 5,14.17.21].
Přijme-li člověk u víře Krista jako svého krále,
přestává nad ním kralovati hřích a smrt [Ř
5,21].
Královna od poledne, t. j. z jihu [Mt 12,
42; L 11,31], ze Sáby [1Kr 10,1.10.13; 2Pa
9,1n], obstojí na soudu Božím, protože přijela
„od končin země", aby slyšela moudrost Šalomounovu, kdežto zatvrzelí Židé budou odsouzeni, protože nepoznali v Ježíšovi moudrost
Boží. Ethiopejci jsou přesvědčeni, že Sába
ležela v jejich zemi [sr. Sk 8,27]. Bezbožným
protějškem této královny je v NZ nevěstka bábelská, jež bude odsouzena [Zj 18,7].
Královská cesta [Nu 20,17; 21,22], starobylá silnice, vedoucí z Aziongaber Zajordáním
přes Kirchareset, Dibon, Ezebon a odtud
jednak na sever, jednak na západ do Jericha.
Po této silnici vtáhla do země koalice čtyř
králů [Gn 14]. Silnice byla později vydlážděna
Římany. Dnes je znovu dlážděna zajordánskou
vládou.
Královské kněžstvo *Kněžstvo.
Královské knihy 1. a 2. Obsahují děje
lidu izraelského od Davidova posledního roku
života a od nastoupení na trůn krále Šalomouna až po zajetí a rozpadnutí státu Izraelského a Judského, t. j. více než 400 let. Ještě
lépe lze dobu K. k. popsat jako dobu od postavení chrámu do jeho zničení.
Navazují na 2S 24, takže v pojetí egyptského židovstva nejenže netvořily dvě různé
knihy, nýbrž s 1. a 2.S tvořily jeden celek
[v LXX čtyři „knihy království"]. Knihy královské se odvolávají na starší prameny a často
na ně odkazují, důkaz to, že svým líčením nesledují zájmy historické: Knihu činů Šalom o u n o v ýc h [ 1 K r 1 1 , 4 1 ] a K n i h u kr o n i k
o králích izraelských a judských [1Kr 14,19.29].
Snad pisatelům byla po ruce i vypravování
o životě proroků. Stálým předčítáním při bohoslužbách a přepracováváním ponenáhlu vyrostly Knihy královské v dnešní svou podobu,
jež je dílem poexilní obce jerusalemské.
Kniha Královská I. vypisuje děje a činy
pěti králů judských [Šalomouna, Roboama,
Abiama, Azy, Jozafata] a osmi králů izraelských [Jeroboama, Nádaba, Bazy, Ely, Zamriho, Tebny, Amra a Achaba]. Zahrnuje
dobu asi 120 let. Má 22 kapitoly.
Kniha Královská II. vypisuje události
zběhlé za 16 králů judských a 12 izraelských
až do zaniknutí státu izraelského a judského,
celkem dobu asi 270 let. Má 25 kapitol.

