
SLOVNÍK
NOVOZÁKONNÍ

ŘEČTINY

LADISLAV TICHÝ

OLOMOUC2001



© Doc. Ladislav Tichý, Th.D.
© Nakladatelství Mgr. Jiří Burget, Olomouc 2001

ISBN 80-902798-5-6



Předmluva
Slovník novozákonní řečtiny je řecko-český slovník k Novému

zákonu středního rozsahu se zaměřením na jazykovou stránku slovní
zásoby Nového zákona. Měl by umožnit těm, kdo mají aslespoň zá
kladní znalosti mluvnice novozákonní řečtiny, číst bez problémů
řecký Nový zákon. U nás už po několik desetiletí slouží Řecko-český
slovník k Novému zákonu, zpracovaný původně J. B. Součkem, který
vyšel v r. 1997 už v pátém vydání. Jedná se nepochybně o znamenité
a v mnohém ohledu osvědčené dílo. Součkův slovník vznikal ovšem
v určité době a snažil se pokrýt potřeby tehdejších studentů. Je to
např. částečná náhrada konkordance k Septuagintě. Má i některé další
specifické rysy. K nim patří např. rozdělení hesláře do tří oddělených
částí (slova obecná, vlastní jména, obtížné tvary) nebo uvádění sloves
ných hesel ve tvaru infinitivu. Naproti tomu náš slovník se věnuje
více jazykové stránce novozákonní slovní zásoby a snaží se svou po
dobou přiblížit většině existujících slovníků novozákonní řečtiny. Je
jistě také prospěšné, existuje-li větší nabídka slovníků, aby si uživatel
mohl vybrat ten, který mu lépe vyhovuje,

SNŘ si neklade přehnané cíle. Pro požadavky exegetické práce bude
samozřejmě zapotřebí užít podrobnějších a specializovanějších slov
níků. Ovšem i exegetovi by mohl SNÁ posloužit alespoň pro část jeho
práce, nemá-li např. momentálně po ruce slovník obsáhlejší. Při kon
cepci a zpracování slovníku byly inspirací, podnětem a příkladem
(nějen v přednostech, ale i v nedostatcích) nejrůznější slovníky zahra
niční. Údaje Součkova slovníku byly úmyslně srovnávány až po vy
pracování hrubého textu. V seznamu literatury jsou zachyceny ty
slovníky a mluvnice, které byly nějakým způsobem nápomocné při
sestavování SNŘ. Gramatiky sloužily hlavně pro kontrolu odlišení vý
znamů tzv. gramatických slov (předložek, spojek, částic). Obecné
slovníky řečtiny pomáha'y vidět slovní zásobu řečtiny Nového zákona
v širší souvislosti. Seznam literatury nepředstavuje v žádném případě
úplnou bibliografii z oblasti novozákonní řečtiny, nicméně uživatel
s hlubším zájmem zde může najít užitečné informace pro další stu
dium.

Autor by si přál, aby se uživateli pracovalo s tímto slovníkem co



nejlépe. Spolu s jednotlivými hesly jsou abecedně řazeny i obtížnější a
nepravidelné tvary, které jsou zvlášť označeny (zvýšenou tečkou), aby
jejich vyhledání bylo snazší a celková orientace ve slovníku byla
rychlejší.

SNŘ se snaží zachytit především vazby a obraty, které jsou z hle
diska českého uživatele obtížněji: dešifrovatelné. Nemůže ovšem
zachytit celou frazeologii novozákonní řečtiny. To by vyžadovalo
slovník několikanásobně většího rozsahu. Slovní zásoba našeho slov
níku není vymezena jen dnes standardním vydáním kritického textu
Nového zákona (Nestle-Aland), ale snaží se zachytit i slova, jež jsou
pouze ve variantách rukopisů. Slovník by tak mohl sloužit i pro práci
s jinými vydáními řeckého Nového zákona, ať už staršími či případ
nými budoucími.

Autorovi zabrala práce na slovníku více než osm let volného času.
Je velmi vděčen všem, kteří mu nějakým způsobem pomohli, přede
vším při korekturách textu. I přes vynaloženou námahu 86
samozřejmě jedná o nedokonalé dílo. Jak učí zkušenost, práce na slov
nících nikdy nekončí! Za všechny nedostatky nese pochopitelně zodpo
vědnost sám autor, který bude samozřejmě vděčný za připomínky ke
koncepci slovníku i za upozornění na jeho nedostatky.

Autorovým přáním je, aby SNŘ rozšířil počet těch, kteří budou číst
Nový zákon v originále. Stručně vyjádřeno, práce vynaložená při se
stavování slovníku nebyla marná, jestliže na něj bude možné apliko
vat jeho poslední základní heslo, tj. bude-li opravdu dpÉXMpoc — uži
tečný, a to především pro ty, kdo chtějí četbou Nového zákona v ori
ginále objevovat bohatství a hlóubku Božího slova.

V Olomouci 5. července 2001 Autor



Poznámky pro uživatele

l. Všechna hesla slovníku jsou řazena abecedně. Týká se to nejen základních
hesel, která zahrnují jména obecná i vlastní, ale také obtížněji určitelných tvarů.
Ty jsou pro jejich rychlejší vyhledání odlišeny zvýšenou tečkou před slovem
(např. -opBůdojtat). Uživatel, který si není zcela jist, do které skupiny daný tvar
patří, by měl ovšem hledat v celém souboru hesel.

2. Na konci každého základního hesla je v hranatých závorkách uveden počet
výskytů slova v řeckém Novém zákoně (Novum Testamentum Graece, post Eb. et
Erw. Nestle ed. B. et K. Aland, 26. vyd. 1979, 27. vyd, 1993, a The Greek New Te
stamení, ed. K. Aland, M. Black, C. M. Martini et al., 3. vyd. 1975, 4. vyd, 1992).
Oproti údajům konkordance H. Bachmanna a W. A. Slabého (viz seznam literatu
ry) byly provedeny korekce podle Neirynckovy a Segbraeckovy příručky (New
Testament Vocabulary) i na základě zjištění vlastních (velmi dobrým pomocníkem
zde byl program BibleWorks). Zvlášť jsou registrovány výskyty v tzv. krátkém
(nekanonickém) závěru Markova evangelia. Např. údaj (1+1] znamená, že se dané
slovo vyskytuje v uvedených edicích (v tzv. současném standardním textu Nového
zákona = ST) dvakrát, z toho ovšem jednou v krátkém Markově závěru. Slova,
která se nacházejí pouze v kritickém aparátu, jsou pochopitelně opatřena údajem
[0]. Pravopis hesel se řídí vydáními ST. Rozdily mezi vydáními Nestle-Aland a
GNT jsou v interpunkci, pokud jde o pravopisné rozlišení slov, týká se (jak se
podařilo zjistit) pouze jednoho slova: pýti y6 (1 K. 6,3) je psáno v GNT dohro
mady. Slovník zachycuje v omezeném počtu také pravopisné varianty, které jsou
v jiných vydáních řeckého MZ.

3. Podstatná jména jsou uvedena (až na několik výjimek, jejichž základní tvar
je v plurálu) ve tvaru nominalivu singuláru. Dále je připojeno zakončení genitivu
a rod, vyznačený členem (i u vlastních jmen). U nesklonných substantiv je tato
skutečnost uvedena až za členem (zkratkou: neskl).

4. U přídavných jmen trojvýchodných a dvojvýchodných jsou uvedeny všechny
tvary nominálivu singuláru. Jednovýchodná mají připojen ještě tvar genitlvu.
Slovní druh adjektiv není zvlášť vyznačen, protože ho lze vždy snadno poznat
podle tvarů českých ekvivalentů.

5. Slovesa jsou uvedena (jak je v řeckých slovnících obvyklé) v základním tvaru
L. osoby singuláru prézentu aktiva. Tzv. kontrahovaná (stažená) slovésa mají
v heslech slovníku tvar nestažený, tj. zakončený v aktivu na -á0, -éwm,-óm. U slo
ves, která se (z pohledu Nového zákona) vyskytují jen ve tvarech mediopasivních,
má heslo tvar zakončený na -(o)uau Jen malý počel sloves, která — opět
z pohledu Nového zákona — fungují pouze jako slovesa neosobní, má tvár hesla



v 3. osobě singuláru. Za heslem vytišlěným tučně jsou v závorce uvedeny další zá
kladní tvary, popř. někdy l tvary zcela specifické. Jsou uvědeny Jen ty základní
ivary, které lze odůvodněně doložit jako součást jazyka Nového zákona. Jejich
pořadí je sice pravidelné, ale pro rychlou oritentaci je přesto každý tvar identi
fikován. Přítom se ovšem např. kategorie času, je-Il u následujícího tvaru stejná,
neopakuje. Totéž platí také (je-Il to zapotřebí) o kategorii slovesného rodu. Tvary
označené jako pf. pas. (= perfektum pasivní) jsou shodné s tvary perfekta mediál
ního. Tyto druhé tvary jsou však v NZ mnohem řidší. Oznamovací způsob
(indikativ) a přítomný čas jsou normálně uváděny bez poznámky, Tyto dvě kate
gorie se obvykle, nění-li to pro jednoznačnost nutné, neuvádějí ani pří určení
zvláštních tvarů (odlišených pomocí zvýšené tečky na začátku) U Impeéralivu se
jako základní předpokládá 2. osoba singuláru,

6. SNĚ se dívá na slovní zásobu Nového zákona synchronním pohledem, tzn. ne
snaží se řadit významy podlé chronologie vzniku nebo jejich vzájemného odvo
zení. Jen výjimečně se někdy v závorce hned za heslem uvádí původ nebo pů
vodní význam slova, pokud to může uživateli pomoci k pochopení významů vy
skytujících se v NZ.

České ekvivalenty řeckých hesel jsou odděleny čárkou, při větším významovém
rozdílu středníkem. Zvláště delší hesla mívají také rozlišení významů pomocí tuč
ných arabských číslic. Je však třeba upozornit na Lo,že u kratších hesel může být
stejně velký sémantický rozdíl, který rozlišují u delších hesel číslice, vyznačen
pouze středníkem mezi ekvivalenty, Především u předložek pojících se s více než
jedním pádem je heslo rozčleněno ještě pomocí římských číslic (T., II, atd.)
V rámci tohoto rozdělení je pak dajší členění (pomocí arabských číslic ald,).
Významy pasivních tvarů jsou uváděny samostatně zpravidla jen tehdy, pokud se
u vhodných českých ekvivalentů nejedná pouze o složené pasivum (např. být
nesen), ale o slovesné tvary zvratné nebo aklivní, popř. je pasivní vazba rozvitější
(sr. např. hesla yapíčiu, ŠAaTTÓOnebo εὐχαριστέωλ.

V češtině neexistuje jednotná podoba biblických jmen, Proto jsou nezřídka
u vlastních jmen osob i jmen zeměpisných uveděny dvě nebo výjimečně i tři
české tvary téhož jména. Ani tím ovšem není řečeno, že dané jméno nemůže mít
v češtině i jinou pododu.

Protože na mnoha místech NZ neni přesný ekvivalent řeckého slova jednoznač
ný, byla zachovávána pomérně velká zdrženlivost při ztotožnění významů s urči
tými místy NZ. Uživatel slovníku by měl být schopen vybrat z nabízených
ekvlvalentů alespoň jeden, který odpovídá danému kontextu v NZ. Obtížnější
místa jsou však překládána podle konkrétního řeckého textu NZ. Tyto čítače jsou
uváděny po dvojitě kolmici (II),a to pro jednotlivé významy pod tučnými číslicemí
vždy zvlášť. Příslušné místo v NZ je uvedeno hned za řeckým citátem a teprve
potom je uveden český překlad. Ten je třeba chápat — pokud se vzlahuje
na doslovný, byť zkrácený, citát — podle souvislosti řeckého textu. I když jsou
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uvedeny někdy dvě, popř. výjimečně i tři varianty překladu, neznamená to, že
Jsou tím všechny možnosti překladu vyčerpány. Za dvojitou kolmici bývají uvá
děna | typická spojení (většinou bez udání mista) a rovněž užití hesla v jiném
slovním druhu. Další příklady 1citáty následují po jednoduché kolmici (I).

Jestliže jsou mezi ekvivalenty sloves silně zastoupeny infinitlvy v dokonavém
vidu, je to proto, že u těchto ekvivalentů se nejedná o přesný překlad hesla (např.
u čoxouat by v tomto případě mělo být „přicházím“), ale o stovníkový ekvivalent
(už tvar infinitivu představuje rozdíi!) a dokonavý vid se mnohdy jevil jako vý
stižnější, často totiž odpovídá tvarům, které jsou vhodné pro překlad daného no
vozákonního textu. Jebo tvary také bývají kratší. Snaha zachovat důsledně nedo
konavý vid, který samozřejmě běžně odpovídá řeckému přítomnému času, by
mohla vést k uvádění neživých až komických tvarů (např. „skvrnit“).

7. U každého hesla, které obsahuje řecké slovo vyskytující se v řeckém Novém
zákoně (ST) pouze jednou, je vždy uvedena citace příslušného místa. U dvou vý
skytů jsou místa uvedena tehdy, nacházeji-li se v jedné novozákanní knize. Tři vý
skyty jsou Identifikovány v případě, že se Jedná o výskyt v rámci jedné kapitoly
určité knihy NZ. Ostatní citace míst NZ jsou uvedeny podle vhodnosti. Jsou-li
příslušná místa (jedno či více) uvedena ná konci hesla před údajem o frekvenci
slova v hranatých závorkách, je třeba mít na paměti, že se nemusejí vztahovat len
k bezprostředně předcházejícím významům v poslední části členěného hesla.



abs.

adl.

adv.
aj.
ak.
akt.
ΔΟΥ͂.

ap

atd.
část.
čísl.
dat.
dep.
dosl.
enkl.

ful
gen.
GNT
hebr.
hl.

tmp.
impl.
ind.

inf.
instr.

absolutně (rj. bez vyjádře
ného předmětu)

adjektivum, přídavné
jméno

adverbium, příslovce
a jiný/ jinámísta
akuzativ
aktivum, aktivní
aorist
apoštol
a podobně
aramejsky
a tak dále
částice
číslovka
dativ
deponentní, děponeěntium
doslovný, doslovně
enklitický
femininum
futurum, budoucí čas
genitiv
The Greek New Testament
hebrejsky
hlavně, hlavní
hromadný význam
imperativ
imperfektum
indikativ, oznamovací

způsob
Infinltiv
instrumentál

intr.

jedn.
jm.
klas.

konj.
křest.
lat.
m
med.
n
n.
NA

náb.
např.
násl,
někt.
nes,
oepr.
nepř.

nom.
NZ
nz.
obv.
odp.
Os.

opt.
ot.
part.

VIN

Intransitivní / nepřechodné
sloveso

jednoduchý
jméno
klasickýtvar/význam
komparativ
konjunktiv
křesťanský
latinský, latinsky
maskulinum
mediální tvar / význam
neutrum, střední rod
nebo
26. a 27. vydání řeckého

NZ Nestle-Aland
náboženský
například
následující (heslo)
někteří
neosobní
nepravidelný
nepřímý
nesklonný tvar
nominativ
Nový zákon
novozákonní
obvykle
odpovídat, odpovídající
osobní, osoba
oplaliv
otázka, -y
participium



partit.
pí.

pas.
pel.
pl.
plpí.
préz.

předl,
překl.
přen.

přivl.
pův.
resp.
rkp.

sc.
semit.
sg.
sl.
$m.

ΒΡ.

spec.
spoj.
spr.

partilivní
perfektum
pasivum, pasivní
pejorativní, -ně
plurál, množné číslo
plusguamperfektum
prězens, přítomný čas
předcházející (heslo)
předložka
překlad
přeneseně, v přeneseném

významu
přivlastňovací
původně, původní význam
respektive
rukopisty)
samohláska
scilicet, rozuměj, doplň
semitismus
singulár, Jednotné číslo
sloveso /-a,slovesný
smysl
spojka
speciálně
spojení
správný, správné

SI.

ST
subst.

sz
sz.
Š. sm.
ir.

LL

(zv.
úč.
var.
vedl.
verb.
vl.
vl.
vok.

vých.
význ.
zájm.
záp.

kzř.

žid.

IX

srovnej
standardní text
substantivum, podstatné

jméno
superlativ
Starý zákon
starozákonní
širší smysl
transitivní/ přechodné$

veso
terminus technicus
tak zvaný
účelový, finální
varianta
vedlejší
verbální, slovesný
vlastně
varia lectio, různočtení
vokativ
východní
význam
zájmeno
západní
zpravidla
zřídka
židovský
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ἀγγεῖον

a atfa (první písmeno řecké abecedy) II
a' (= xowTů) první (v pořadí listů) [0]

"Aapův, Ó (neskl.) Árón, Aron (Mojžíšův
bratr) [5]

"ABuččůáv, Ó (hebr: neskl) Abaddon
(Zhoubce, Ničitel: Zj 9,11) [1]

dfapýs, če neobrěžující,nezatěžující (dru
hé), nefjsoucí) břemenem,nel jsoucí) na
obtíž (2 K 11,9) [1]

appa ἢ. ἀββᾶ τ. ἀββά (aram, R3K =
„Otče!“) Abba [3]

SAE, Ó(neskl.)bel (4]
"Atá, Ó (neskl) Abía, Abijáh, Abjář (I.

osoba v Ježíšově rodokmenu: Mt 1,7bls
2. zakladatel kněžské třídy: L 1,5) (3]

᾿Αβιαθάρ, Ó (neskl.) Abigrar (velekněz:
Mk 2,26) [1]

᾿Αβιληνῆ, ῆς, ἡ Abiléna(území na úpa
tí Antiltbanonu: L 3,1) [1]

*Ahrobě, Ó (neskI.) Abiud (v Ježíšově ro
dokmenu: Mt 1,13bis) [2]

᾿Αβραάμ, ὁ (neskl.) Abrahám, Abraham
(praotec Izraele) [73]

čBvo0og, ov, Ú 1. propast, hlubina 2. pod
světí; peklo [9]

“Ἄγαβος, οὐ, Ó Agabos, Agabus (křes

„Janský prorok: Sk 11,28;21,10) [2)
ἀγαγεῖν Inf. aor.od čyt
ἀγαθοεργέω konat dobro (L Tm 6,18) (1)
dyaBozpydc, ov konající dobro (vl. Ř

13,3) [0]
ἀγαθυποιξῳ (Δοτ. ἠγαθοκοίησα) konat

dobro, činit dobře; jednat správně [9]
ἀγαθοποιΐᾳ, ac, 7 konání dobra (1 Pt

4,19) [1]
dyaBorotóc, ob, Ó ren, kdo koná do

brol jedná dobře; poctivec (1 PU2,14) [1]
ἀγαθός, ἤ, óv (o osobách | věcech)

dobrý; užitečný: zdatný | dyaBóv něco
dobrého.dobro| tě dyaBóv dobro; dobrý
skutek; 10, co je dobré!užitečné | (tů)
dyaBá dobré věci; hodnoiy; Statky. maje
tek; dobré skutky | GyaBů. AaXetv mluvi
dobře, říkat dobré věci [102]

ἀγαθουργέω (sr. dyaBovovém) prokazo
vat/ konat dobro (Sk 14,17) [1]

ἀγαθωσύνη, ἧς 7 dobrota,poctivost[4]
ἀγαλλίασις, εὡς ἥ jásor,veselí,velkára

dost (5]
čyakAvám i dyaXAváopau (aor, Úyakkí

ada, ἠγαλλιασάμην 1«τάθην) jásat (ční
τῷ θεῷ ν δολμ) radoval se (Ev Tiv1 z Če
πο, ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ν Duchu
svatém) [11]

ἄγαμος, οὐ, Č a 4 1. (m) svobodný; neže
natý 2. (f) svobodná; neprovdaná (4]

dyuvakTÉm (a0r. fyavákinoa) být vzru
šen, být rozhořčen, hněvat se, zlobit se (ne
οἷτινος τι koho) [7]

ἀγανάκτησις, εως, ἧ παξίοδέποιι,nevole,
rozhořčení (2 K 7,11) [1]

ἀγαπάω (aor. jyárnoa, pí. úyánnka)
milovat (vův dyámnv láskou). mír rád;
pocíti sympatie (Tivá ke komu), odlibit
si [143]

ἀγάπη, ns, 1 1. láska (T00 8800 Boží
[např. Ř 5,5) | £ Bohu (např. L 11.42)) 2,
hodťy)! hostina lásky [116]

dyanmnTóc, 1, Óv 1. milovaný, milý, oblíbe
ný, nejdražší 2, jediný (syn) [61]

"Ayůp, * (neskl) Hagar (Ga 4,24.25) [2]
ἀγγαρεύω (ἕυι. ἀγγαρεύσω, a0r. ἠγγά

ρευσα) Vymáhaí (TIVÁ TL na kom CO), nu
tit (k nějaké službě) [3]

dyytTov, ov, TÓ nádoba: nádobka (na
olej: M1 25,4) [1]



ἀγγελία

úyytkía, ag, T poselsiví,zvěsí;příkaz (1 J
1.5, 3,11) (2j

úyyřAka (Ror, fyyeíka) oznámir, zvěsto
vat (J 20,18) (1]

dyyshoc, ov, Ó 1. vyslanec, posel 2, anděl
(i přen) (175)

ἄγγος, οὐς, τὸ πάσοδα (na ryby: Mt
13,48) [1]

dyt (imp. od čyw ve význ. chost:) nuže!
(0k 4,13; 5,1) (2)

ἀγέλη, ἧς, *t stádo (i vepřů) (7)
dysvzahynToG, ov (jsoucí) bez rodokme

na, bez předků (Žd 7,3) [1]
dysvůs, EGneušlechilý, neurozený: nepatr

ný,bezvýznamný(1 K 1,28)[1
úytáče (a0r, Řyioca, pf. pas. hylacuat,

a0r. pas. fyiáo8nv) svěřit,zasvětí, posvě
tit Čvěcí 1 osoby) | mála ἐμαυτόν
(J 17.19) zasvěcuji se, obětuji se [28]

ἁγιασμός. οὔ, Óposvěcení,zasvěcení(10)
y10G, a. OY svatý, zasvěcený, posvážný |

ol Žyvor svatí, křesťané; svatí, andělé | TĚ
čytov svatá věc; svatyně | TĚ Gy1a sva
tyně, (podle kontextu též:) velesvátyně|
XAma Ayiwv velesvatyně | (superl.)
ἁγιώτατος (Jv 20) nejsvěrějří, přesvatý
[233]

ἁγιότης, ητος, ἡ svatosi(Žd 12,10)[1]
ἁγιωσύνη, ἡς, ἧ Svatost, zasvěcení,po:

svěcení [3]
ἀγκάλη, ἧς, ἡ ραξς || δέξασθαι εἰς τὰς

á. vzit do náručí (L 2,28) (1)
ἄγκιστρον, οὐ, τό háček na udici. udice

ČMr 17,27) ΠῚ
ἄγκυρα, ας, ἧ ζοῖνα(1 přen.) [4]
ἄγναφος, ov nesepraný. nový I šníBanna.

δάκους dyvágov (Mk 2,21) kus nese
prané látky/ nový kus lárky [2]

ἁγνεία, ας, A (mravní) čistota (1 Tm
4,12, 5,2) [2]

čyviče (aor. fyvica, pí. Řyvika, pas. fi
Ὑνισμαι, 801. ρᾶ5. fyvíoBny) 1, (kuliov
ně) očistit, zasvětů 2. (pas.) oČiSÍt je, z0
světit se (7)

ἁγνισμός, οὔ, Ó (kultovní) očištění (Sk

ἀγρυπνέξω

21,26) (1]
dyvočm (07. Ryvónoa) neznar, nepozná

vai, nevědět: ne(pojrozumět (11 čému):
(Žd 5.2) provinit se| ἀγνοῶν ἐποίησα (1
Tm 1.13) jednal jsem v nevědomosti [22]

dyvánpa, T06. TÓAřích/provinění z nevě
domosti(ŽdD0

ἄγνοια, ας, ἡ πενξδοπιοει,πετπαίοσι[4]
ἁγνός, ἡἡ, ὃνčístý, svatý,nevinný[8]
ἁγνότης, HT0G, M čistora, nevinnost 2 K

66: 11,3) 12)
čyvůje (adv.) čistě, ryze, upřímně, s čistým

úmystem (Fp 1.17) (1]

ἀγνωσία, ας, ἡ πεζπαίοει,nevědomost[2]
ἄγνωστος, ov neznámý(Sk 17,23) (1)
ἀγορά, ἃς, Tisržišě, trh; náměstí[11]
ἀγοράζω (a0r. jyópaca, pas. ἠγορά

aBmv) kupovat, (na)koupii (twvóc ἡἔκ τι
voc zač; rapá tTivoc od koho); (přen,)
vykoupit [30]

dyopatos, ov patřící k tržišti I οἵ ἀγο
oaTo1 pobudové, lůza | (ai) dyooa Tor (se
ἡμέραι τ. důvočoiĎ soudní shromáždě
ní!zasedání (konaná na agoře) | yo
ρατοι ἄγονται τομάμί shromáždění se
konají (Sk 17,5: 19,38) [2]

ἄγῥα, ας, ἣ ἰον,úlovek (ryb: L 5,4.9) [2]
ἀγράμματος, ov nevzdělaný, nevyučený

(Sk 4.13) [1]
ἀγραυλέω žíí/nocovat venku n. pod širým

nebem (L 2,8) [1]
dyoým (aor. řyvevou) chytit,polapit (Xó

vw zá slovo: Mk 12,13) (1)
ἀγριέλαιος, οὐ, Ť planý olivovník,planá

oliva (Ř 11,17.24) (2]

ἄγριος, (a, ov 1. divoký, planý I néh č.
med divokých včet 2, (Ju 13) bouřlivý, roz
bouřený (3]

"Aypímras, u, ÓAprippa (Herodes Agri
ppa !I< Sk 25 a 26) (11)

ἀγρός, οὗ, Ó 1. pole (volná krajina 1 ob
dělávaný pozemek) venkov 2. (v pl)
dvory, dvorce, (malé) vesnice (36]

dyovavĚm být bdělý,bdir (úrép tivog nad
čím), dávaí pozor (Big T1nač) [4]



ἀγρυπνία

ἀγρυπνία, ας, ἦ bdění, probdělá noc
(2K65 11,27)(2]

ἄγω (ἴυϊ. ἄξω, δοτ. ἤγαγον, Ιπ΄,ἀγαγεῖν,
801. ρᾷ8, ἤχθην, fur. pas. ἀχθήσομαι) 1.
vést; přivést (Tgóc Tiva ke komu), při
nést, přivézí, zavézt; (přen.) hnát, strhávat
2. odvést, zatknout 3. trvat | TElTny TGÚ
τὴν ἡμέραν ἄγει (1, 24,21) už je to třetí
den 4. jít, odejít Mčyanev pojďme! 5.
strávit (čas) (možná tak L 24,21; pak
třeba doplnit podmět: "Ingoůc (sr. 3.) 6.
slavit, konat | dyopaToi yovrat viz
dyo0aTog 7, (pas.) nechat se vést; řídit se
(rveúpaTi Duchem)[67]

ἀγωγή, ἧς, způsob života, jednání (2
Tm 3,10) [1]

ἀγών, ὥνος, Óboj, zápas; závod; úsilí, na
sazení (6]

ἀγωνία, ἂς, ἧ úzkost, strach. hrůza (L
22,44) [1]

ἀγωνίζομσε (aor. ἠγωνισάμην) 1. δο]ο
vat, zápasit (brép Tivog o koho, za ko
ho); Soutěžit, závodit 2, (velmi) se snažit
(+ Inf.) [8]

"Ačáj, Ó (neskl) Adam: (první člověk,
praotec lidstva) [9]

ἀδάπανος, ον bezplatný, (jsoucí) zdarma
(1K918) [1]

"A551, 6 (neskl) Adfa)i (v Ježíšově rodo
kmenu: L 3,28) [1]

ἀδελφή, ἧς, Ú sesira (i přen.). příbuzná
— $r. násl. [26]

ἀδελφός, οὔ, Ó bratr (i přen.), příbuzný,
soukmenovec| ČŠElOl může znamenat
také Oratři a sestry n. sourozenci (tak
zřejmě L 21,16) (343)

ἀδελφότης, MHT0G,1 brairství, společen
ství (věřících); (kolektivně:) braiři (1 Pt
2,17; 5.9) [2]

únXoc, ov 1. jeznatelný, nevidišelný2. ne
Jasný, nezřetelný [2]

ἀδηλύτης, ἡτος, nejistora (nkoúTou
bohatství; | Tm 6,17) (1]

ἀδήλως (adv.) nejistě, bez cíle, jen tak (1
K 9.26) [1]

ἀδύνατος

děnpověm býr úzkosilivý! přepaden úzkos
r; být ve strachu; býi znepokojen! neklid
ný (3]

ἄδης, οὐ, ὁ πάάες,podsvěti: peklo [10)
ÚŮLÉKDITOG,OV nestranný, nedělající roz

díly, (jsoucí) bez předsudků; neváhající,
nerozkolísaný (Jk 3,17) (1)

AčLÁKELCTOG,OV neustálý, usavičný, stálý,
trvalý (2)

ἀδιαλείπτως (adv.) neustále, ustavičně,
stále [4]

úůagpBopia, as, Ů čistota,ryzost (vl Tt
27) (0]

dětKém (aor. úíknoa) 1. (intr.) děla zlo,
působů bezpráví; být vinen 2. (tx.) Špatně
zacházet (τινᾷ s kým), poškodlu; ublížik,
křivdit (vá T1 komu v čem) 3. (pas,)
zakusit bezpráví, utrpět kodu | AB1KOÚHE
νοι μισθὸν ἀδικίας (2 Ρὲ 2.13) Καγνξza.
kusí trest jako odplatu za svou Špatnosi
[18]

ἀδίκημα, τος, τό 1, ὀεεργάνί, křivda 2
provinění £3)

ἀδικία, ας, ἢ 1. bezpráví; špatnost 2, ne
spravedlnost (25]

dšiKoxoÍTNS, ov, Ó nespravedlivý soudce
(v.L T1 1,9) (0]

čŠiKOG, OVnespravedlivý, nepoctivý (12]
dšíKmg (adv.) nespravedlivě, nezasloužení

(1 Pc 2,19) [1]
"Ačpiv, Ó (neskl.) Admin (v Ježíšově ro

dokmenu: L 3,33) [1]
O50K1j10G, Ov neosvědčený; nepotřebný

bezcenný; neschopný (ngóc 11čeho) [8]
ÚdoXoc, ov nefalšovaný, ryzí (1 Pr 2,2) (1]
᾿Αδραμυττηνός, n, Óv (jsoucí) z Adra

myiia! Adramyuteia (přístavu v Egejském
moři: $k 27.2) [1)

"Ačplac, 00, Ó Adria, Jaderské moře (Sk
27210]

dčporTna. τος, ἥ hojnost; bohatý dar,
plná síla (2 K 8,20) (1)

dvvaTc (fu. děvvanýcm) býrnemožný
(παρά τινὸς u koho, pro koho) (2)

ἀδύνατος, ov 1. slabý, neschopný ἢ ὁ ἃ



ἀδυσβάστακτος

slabý (ve viře) (Ř 15,1) 2. nemocný (T016
novív na nohy) 3. nemožný ᾿ὶτὸ ἃ. τοῦ
vópov (Ř 8,3) co zákon nemohl [10]

ἀδυσβάστακτος, ον lehce snesitelný(v.L.
Mi 23,4) (0)

čšw zpívat [5]
sí (adv.) stále, pořád. neustále: odjakživa;

vždycky (7)
ἀετός, οὔ, ὁ L.orel 2. sup [5]
ččvpoG, ov nekvašený (1 přen) I Tě č

Copa nekvašené chleby; svátky nekvaše
ných chlebů [9]

"Ačáe, Ó (neskl.) Azor. Azór (v Ježíšově
rodokmenu: Mt 1.J3n.) [2]

ἔάζωτος, ον, ἧ Azor,Azói,Ašdod(Jedno
z pěti filišťanských měst: Sk 8,40) [1]

ἀπδία, ας, Ť nevole,nelibost; zášť (vl. L
23.32) [0]

ἀήρ, ἔρος, Ó vzduch [7]
ἀθανασία, as, 1 nesmrtelnost[3]
aBávaToc, Ov nesmrtelný (vl. 1 Tm LIT

Zj 6,8) [0]
ABĚHITOG, OV nedovolený, nezákonný; ne

přístojný, odporný [2]
ἄθεος, ον bezbožný, (jsoucí) bez Boha (EL

212701)
ἄθεσμος, οὔ, ὁ πίξεριπίά,prostopášník (2

Ῥι 2.7..3.17) [2]
ἀθετέω (Cut, dDerňom, a0r. ἠθέτησαλ 1,

vyřadit, zrušit, prohlásit 2a neplatné; po
rušit 2, přehlížet, nedbat (1 nač), pohrdat
(rivá kým) 3. odmítnout, neuznat (16)

ἀϑέτησις, ἕἑως, ἣ zrušení; anulace, pro
hlášení neplatnosti: odstranění (Žd 7,18;
9,26) [2]

᾿Αθῆναι, dv, ní Athény[4]
"ABmvaTos, a, ov athénskýK Ó A. Athé

Řan (Sk 17.21.29) [2]
ἀθλέω (Δοτ. ἤθχησα) zápasit, bojovat (2

Tm 2,5bís) (2]
ἄθλησις, £eoc, A zápas (Žd 10,32) [1]
ἀθροίζων λοι. nBpotoa, pf. pas. door

oua1) shromáždit (L 2433) (1)
úBvpěm býr bez odvahy, zíratit odvahu (Ko

3,21) [1]

„
αἴρῳ

ἀθῷος, oV nevinný I A. elvat být nevinen
(ἀπό τινὸς čim) (M1 27,4.24) [2]

aVysioc, tía, stov kozí (Žd 11,37)(1)
αἰγιαλός, οὔ, Óbřek,pobřeží; pláž [6]
Αἰγύπτιος, ἰα, ον ἐξγρίδαῦ " A. Egyp

απ [5]
Αἴγυπτος, οὔ, ἡ Εφνρῖ[25]
dtětoc, ov věčný,trvalý (2]
αἰδώς, οὖς, Ú stud, ostych; bázeň; úcta

(1 Tm 2.9) [1]
Alfioy, ozos, Ó Eriopan (Sk 8,27bis) [2]
αἷμα, τος, τό ἄγεν (i přen.); zabité il očpĚ,

καὶ αἷμα (Mi 16,17 aj.) n, atua x. oápě
„tělo a krev“ = (stabý!smrielný) člověk |
αἵματα krev (jako prvek plození), při
rozený původ (97)

αἱματεκχυσία, ας, ἧ prolií krve (Žd
9,22) [1]

αἱμορροξω irpěr krvácením (Mi 9,20) (11
Alvéaa, ov, o Eneáš (Sk 9,33n.) [2]
αἵνεσις, ewa, 1 chvála (Žd 13,15)(1)
αἰνέω chválit, velebů (mívá n. Twví koho,

ἐπί τινι ἡ. περί τινος zač) [8]
αἴνιγμα, τος, TÓ hádanka, záhada I ěv

alvlyuan nejasně, mlhavě; nepřímo (1 K
13,12) [1)

atvog, 00, Óchvála, Čest (2]
Alvýv, 1 (neskl,) Ainon (místo pobylu

Jana Křtitele: J 3,23) [1]
αἴξ, αἰγός, A n. Ó koza (f); kozel (m; v.l.

L 15,29) [0)
αἱρξομαι (τυι. αἱρήσομαι, 8ο:. εἴλάμην

n. efAóunv, part. čXóuevoc) vybrat (si).
zvolit (si); dái přednost (1 čemu; + Inf.
aby) [3]

αἵρεσις, εως, ἣ sirana, (názorová) sku
pina, škola; sekta (9)

αἱρετίζω (aor. úpérica) vyvočit(si) (Mr
12,18) [1] '

αἱρετικός, j. Óv rozkolný, bludařský,
bludný, heretický ČT1 3.10) [1)

aťow (fur, GOO,aor, Joa, imp. pov, pf.
ůoka, pas. jouat, aor. pas. řobny, fut.
pas. do9ůcoua) 1. zvednout,pozvednout;
sebrat, posbírat; vybrat (peníze) 2. nést;



αἰσθάνομαι

odnést, uchopit, vzít (si); vzít na sebe, ode
jmou; odřezat; zničit; zrušit ἃ, odstranit:
zabít, popravit R uloe Tobrov (L 23,18)
pryč s nim! | dgov, ἄρον (J 19,15) pryč.
pryč (s ním)! 4, ($k 27,13) zvednout kotvu,
odplou 5. držei v napětí | TývVwuvxův
Tivoc alostv držet koho vnapětí! ne
jistotě 6. (pas.) bjí odňat; zvednout se
[101]

αἰσθάνομαι (Κοπ) δοῖ. αἴσθωμαι) χοζει
mět.chápat (L 9,45) (1)

αἴσθησις, εως, ἡ vnímavost, vnímání,
(jemný) úsudek, schopnost rozumět, chó
pání (Fp 1,9) (1)

αἰσθητήριον, ου, TÓ vnimavosi, smysl
(Žd 5.14) 1)

αἰσχροκερδής, ἔς ziskuchtivý, hamižný,
lakotný [2]

aloypokspšůc (adv.) ziskuchřivě,hamižně
(1 Ρι 5.2} 1]

αἰσχρολογία, ας m hanobicí/pomlou
vačná řeč (Ko 3,8) [1]

αἰσχρός, a, ὄν Aanebný,neslušný, (mrav.
ně) špinavý (4]

aloxpórna, nTog Ů hanebnosi;hanebná
řeč (Ef 5,4) [1]

αἰσχύνη, Ma, A 1. stud, stydlivosi, ostych
2. hanba, zahanbení 3. hanebnost, hanebný
čin (6]

aioxúvopat (fur aloxvv9ýconat, aor. 4
oxúvBny) 1. (akt význ.) stydět se, ostý
chat se 2. (pas. výžn., nápř. 2 K 10,8) δὴν
záhanben, dojhh hanby (dxó Tivoc před
kým/u koho) [5]

αἰτέω (fu. alrůcw, a0r. Řtnoa, pf. řím
xa) L. prosit, dádat (Tivá Ti od koho
co/koho oč; TiÓTÓ/ Aaná TVvoGCOod
koho) 2. (med., rozdíl oprotl akt. není
příliš patrný) žádaí (+ ak, s Inf.), prosit
(pro sebe): vyprosit si, vyžádat si [70]

aťryuG, T06, TÓprosba, žádosi [3]
αἰτία, ας, Ý 1. příčina,důvod I 8 fv at

τίαν z rohofio) důvodu, proto 2, poměr,
vztah (M1 19,10) 3. provinění, vina 4. ob
vínění, obžaloba [20]

ἄκαρπος

atriáopat (aor. jucáprv) obvinit,obža
lovat tv.1. Ř 3,9) (03

aťrtov, ov, TÓ vina.provinění | ať, Bavá
Tov vina zasluhující smrt (4]

aTT10G, OV, Ó původce, příčina, zdroj (Žd
5.9) [1]

alrleja, T06, TÓobvinění(Sk 25,7) [1]
algvíčioc, ov náhlý,neočekávaný[2]
atypakuoola, ag, 1 zajeí (ve válce)

(váleční) zajatci (i přen.) [3]
αἰχμαλωτεύωῳ zajmout, uvrhnout do zajetí

( přen.; Ef 4.8) F1]
alypaAariče (a0r. ρᾶ9,ἠχμαλωτίοθῃην)

1. zajmout, uvrhnoui do zaferf (i přen.) I
αἰχμαχωτίξζοντες πᾶν νόημα εἷς τὴν
ὑπακοὴν (2 Καὶ10,5) uvádíme kažďou my
šlenku do poslušnosii 2, (přen.) zachytit
(yvvatkáma žeaštiny),svést (4)

alypůkwT0G, 0V, Ó zajatec, vězeň, uvěz.
něný (L 4,18) [1]

αἰών, ὥνος, Ó 1. dávnověk, minulost: bu
doučnost, věčnost 2, doba svěla; svět; věk|
εἰς (τὸν) αἴ, π. εἰς τοὺς αὐ, (τῶν al.) na
věky, navždy 3. (pl) věky; světy, vesmír 4,
(zosobněný) alón, eón (jako zlá síla)
[122]

αἰώνιος, oV (i někdy -ía) věčný; (pra)
dávný [70+1]

ἀκαθαρσία, ας, 1. špína, nečistota 2.
špatnost, nemravnost, něřest (10)

ἀκάθαρτος, ov 1. nečistý (morálně n.
κυΠονηδ)} τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
nečistý! zlý duch 2, neřestný, smilný, chlíp
ný32)

ἀκαιρέομαι nemíi čas!příležitos (Fy
4,10) (1

ἀκαίρως (adv.) nevhoď, v nepravý čas (2
Tm 42) [i]

ἄκακος, 60V (jsouci) bez falše, bezelstný;
névinný [2]

čkavBa, 15, j bodřák,rrnirý keř; (zvl. pl)
bodláčí, trní [14]

ἀκάνθινος, ἢ, OVtrnitý I ἃ. oTÉEAVACW
nová korana [2)

ἄκαρπος, ον 1. neužitečný,neplodný 2. ne:



ἀκατάγνωστος

úrodný (1 přen.) (7)
ČKAUTÁVVWYOTOG,| OV| nenapadnuielný,

(jsoucí) bez výtky (TL2,8) [1]
dKaTaKáÁVICTOG, OV nezaňalený, nepo

krytý, nezakrytý (1 K 11,5.13) [2]

ἀκατάκριτος, ov neodsouzený(Sk 16,37
22,25) (2)

ἀκατάλυτος, OVnezničitelný, věčný (Žd
7,16) [1]

ÓKAaTÁNAROTOG,OV nenasyrný (vl. 2 Pi
2,14) (0)

ἀκατάπαυστος, OV neklidný, neustáva
jicí; nenasytný Uč. ἁμαρτίας stále hře
šící (2 P1 2.14) [1]

ἀκαταστασία, ag, 7 1. nepokoj,neklid;
vzbouření 2. nepořádek, zmatek [5]

ŘKATÁJTATOG, OVnestálý, vríkavý, kolisa
vý, neklidný, nedávajlcí si pokoj Jk 1,8;
3.8) [2)

ÚKATÁOXETOG, OY nespoutaný, neovláda
telný (v.1. Jk 3,8) [0]

"AxeAbapáx (neskl.; aram. „Pole krve“)
Hakeidamateh) (Sk 1,19) [1]

úxépatoc, OV(vl. „nesmíšený“) čistý, ně
zkažený, nevinný: bezelstný [3]

"ČKŮKOA př. od ŽKOÚW
ἀκηδεμονέω δὲν úzkostlivý/úzkostný(vi.

Mk 14,33) 10]
ἀκλινής, ἐς neměnný,neotřesitelný, pev

ný (Žd 10,23) (1)
čkLáČm (a0r. Jkpada) uzrár,býtzralý (Zj

14,18) [1]
KLÁV (adv.) ještě, dosud (M1 15.16) [1]
čKoů, fc, A 1. sluch; ucho; slyšení | ἀκοῇ

AKOÚGETEJistě uslyšíte 2. zpráva, pověsí
ČImo05 a Ježlšovi); kázání, zvěst [24]

dkKoovášm (ut. dkokovdýcm, aor. ÚKO
2ovBnoa, pf. úKokověmka) následovat
(τινί Ι ὀπίσω τινός n. LET TIVOCkoho;
k přen), sledovat. jíl za (Tivi kým), jit
vzadu (90]

ἀκούω (ἴυι. ἀκούσω πα,ἀκούσομαι, δο:.
ἤκουσα, ρὲ. ἀκήκοα, a0r. pas. ἠκού
σθην} 1. (ω)έίγξει (τινός τι οο; τινός
κοῦο;τινά ὁ Κοιῆ;τί τινοςἐπαράτινὸς

ἀλάβαστρος

ἰ ἀπό τινὸς co od koho), naslochat
(rivóg komu);poslechnoussi (věc negi
τινος koho o čem), poslouchat: vyslyšet
2. rozuměl, chápar (428)

ἀκρασία, ας, ἧ nevázanosí,nezdrženlivost.
nezřízehosí, nestřidmosi [2]

ἀκρατής, £Gneovládající se. nevázaný (2
Tm 3.3) [1]

ἄκρατος, ον nemíšený, nezředěný (Z)
14,10) [1]

ἀκρίβεια, ας, Ď přesnost(Sk 22,3) (1)
«ἀκρυβέστερον Κοπιρ.οὐ ἀκριβῶς
ἀκριβῆς, EGpřesný, přísný I (superl.) č

KOWŘÉGTATOGnejpřísnější (afoeauc Sko
la, směr, strana: Sk 26,5) [1]

čKOiŘóm (aor. úKDÍBaga) důkladně! pře
sně se vyptávat (Mt 2.7.16) (2)

ἀκριβῶς (Δάν: komp. dxoifécrenov)
přesně, pečlivě, důkladně [9]

ἀκρίς, l60c, 1 kobylka[4]
AKPOUTŇPLOV, OV, TÓ soudní mísinost,

soudní sál (Sk 25,23) (1)
čKpourTůs, 00, $ posluchač(4)
ἀκροβυστία, ας, ἧ 1. předkožka 2. ne

obřezanosí 3. neobřezaní, pohané, pohano
křesťané | dkKooBuoriav řygiv (sr. Sk
11,3) být neobřezaný [20]

dkpoyeviaTog, a, ov úhelný,rohový(ká
men) II Ó č. nárožní kvádr. základní ká
men (2)

ἀκροθίνιον, ου, τό ργνοείπα; (nejlepší)
kořist (Žd 7,4) 1)

ÚKDOV,60V,TÓ vrchol, špička: konec [6]
"AKÚAac, Ó (ak. -av) Akvila (manžel Pri

sky/Priscilly, přítel a spolupracovník
apoštola Pavla) (6]

ἀκυρόω (δοτ. AkKúDWOA)Činit neplatným,
zneplatnit, zrušit (3)

ÁKWAÚTEOG(adv.) bez zábran, bez přehů
žek (Sk 28,31) (1)

ἄκων, ἄκουσα, ÓKOV| neochomný,nedo
brovalný, nucený (adj. tvar v adverblál
ním výza: 1K 9,17) [1)

ἀλάβαστρος, ον, ὁ ἡ. Ď, (rovněž) ἀλά
Paorpov, TÓ afabastr; alabastrová ná



ἀλαζονεία

doba (pa vonnou mast) [4]
ἀλαζονεία, ας, 4 chvástavost,vychloubač

nost; okázalost, honosnosi [2]
ἀλαζών, ονος, 0 chlubil,chlubič[2]
ἀλαλάζω hlasitě ἀξίζει, nařikar ječet,

řinčes (Mk 5,38. 1 K 13,1) [2]
AAáAnTOG, Ov nevyslovitelný. nevýslovný;

nehlasný (Ř 8,26) [1)
dAakos, ov němý, bezhlasý (Mk 737

9,17.25) [3]
ἅλας, ατος, τό «ἀἱ(8)
Yahaooa místo Aaggia (vl. Sk 27,8;

město na Krétě) (0)
ἀλεεῖς (nepr.) pl. od ἁλιεύς
ἀλείφω (δοτ. ἤλειψα, pas. ἠλείφθην) πια

χα! [9]
ἀλεκτοροφωνία, ας, Tj kuropění (Mk

13,35; v.L Μι 26,34) [1]
ἀλέκτωρ, ορος, ὦ ζομβομι[12]
᾿Αλεξανδρεύς, ἕως, ὁ οδγνοιοὶ Αἰέχαη

drie (v Egyptě), Alerandřan (Sk 6,9.
18,24) (2]

᾿Αλεξανδρῖνος, 1, ov alexandrijský (S
27,6. 28,11) (2)

"Ahěkavěpoa, ou, Ó Alexandr (1. přísluš
ník velekněžského rodu: Sk 4,6, 2. Žid
z Efesu: Sk 19,33; 3. odpadlík, kovář: 1
Tm 1,20; 2 Tm 4,14; 4. syn Šimona z Ky
rény: Mk 15,21) [6)

čAzvpov, ov, TÓ(pšeničná) mouka [2]
ἀλήθεια, ας, pravda; skutečnost;prav

divost. spolehlivost, upřímnost || ἐν An
Bria v pravdě; skutečně, opravdu; (ve
význ. Instr.) pravdou | čanBeiu pravdi
vě, upřímně; skutečně | čn" daAnBeiac sku
tečně, pravdivě, správně [109]

dAnBrům říka pravdu; býrpravdivý [2)
ἀληθῆς, 8G pravdivý: pravý, skutečný;

upřímný [26]
ἀληθινός, ἡ, ὄν skutečný,pravý; prav

divý, věrohodný: spolehlivý [28]
ἀλήθω (ἀοτ.ἤλεσα) πε [2]
dAn9óg (adv.) opravdu, skuiečně,vpravdě,

vskutku (18)
ἁλιεύς, éwa, 0 rybář [5]

ἀλλόφυλος

ἁλιεύω chytat/ lovitryby(I 21,3)11]
GAíče (or, pas. ἡλίσθην) solir, osolit (1

přen.)(2
ἀλισγξω (aor. pas. úiovýdny) poskyrnit

(v.1, Mk 9,49) (0]
ἀλίσγημα, roc, TÓ poskvrnění, poskvr

něná věc ($k 15,20) [1)

-KAuoBňoopnt fut. pas. od dXíťu
“ἄλλα Ρ]. 5 οὐ ἄλλος
ἀλλά, μἴςἀ Ξπιοῃ!. νξιξικου ἀλλ᾽ (ςρ.)

ale, spíše naopak, (a)však: nýbrž; přece;
nebo (např. Mt 11,8): ba, dokonce || dXXá
ve ale přece, ale rozhodně, přece aspoň |
ἀλλά γε Kal ale dokonce,a navíc | AX
Ň (po zápory) ale, nýbrž, než [638]

ἀλλάσσω (ἴυι. ἀλλάξω. aor. ŘAlača,
fut. pas. dilavýcopat) 1. změnit, pře
měnit, proměnit 2, zaměnit, vyměnit (11 ἔν
tco zač)[6]

diAayófev (adv.) odjinud; na jiném místě,
jinudy J 10,1) [U]

ἀλλαχοῦ (84ν.) jinam (Mk 1,38) [1]
ἀλληγορέω | mluvi| obrazně/alegoricky

(Ga 4,24) (1
AAnkoviů (hebr. „chvalte Hospodina“)

(h)oleluja (Z| 19,1.3.4.6)[4]
akAjiav (gen. pl,), (dat. -016, ak. -ovc)

(zájm. vzájemnostl) navzájem, vzájemně;
se, si αὶἔλεγον πρὸς ἀλλήλους říkali si
navzájem | šáv ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλχλή
AXo1c(J 13,35) budete-li mít vzájemnou
lásku [100]

dAAovevýc, obg, Ó cizinec (L 17,18) (1]
ἅλλομαι (Δοτ.úkápny) 1. skákat; vyskočit

2. (o vodě) tryskat. pramenit (3)
ἄλλος, 1, 0 jiný, druhý, další I ÁRNOG«

8AXoc jeden .. druhý [155]
ἀλλοτριεπίσκοπος, 0v, šťoural, kdo

strká nas do cizích věcí (význ. není zcela
Jistý, protože první výskyt je právě 1
Pu 4,15) (11

ἀλλότριος, la, ov cizí; nepřátelskýI 6 ἃ.
cizinec | vě a. (L 16,12) cizí majetek [14)

ČAkógvAoc, ov (jsoucí) z cizího kmene I Ó
č. pohan (Sk 10,28) [1]



ἄλλως

ἄλλως (αάν})jinak l Tě č. šxovta (1 Tm
5,25) (skutky) odlišného/ jiného druhu,
vypadající jinak (1)

᾿Αλμεί, 6 (neskl.) Almě(v.l. L 3,33) [0]
dhoám mlátit (obilí) [3]
ἄλογος. ov nerozumný; nesmyslný, nělo

gický [3]
ἀλόη, ng 1 aloe (rostlina; J 19,39) [1]
ὅλς, ἁλός, Ósůl (v. Mk9,49) [0]
ἁλυκός, 1, Óvslaný (Jk 3,12) (1)
ἄλυπος, a, ov (komp. dkutótenoc) bez

starosiný (Rp 2,28) [1]
ἅλυσις, εὡς, f L řerěz2. (přen.) poura,

vězení [11]
ἀλυσιτελής, EG zdyřečný, (jsoucí) bez

užitku (Žd 13,7) [1)
čápa, TÓ (neskl.) alfa (první písmeno

řecké abecedy, tj. počárek) 13]
"AXputoa, ov, 0 Alfeus (asi 2 osoby: I

otec celníka Leviho: Mk 2.14; 2. otec
apoštola Jakuba: Mk 3,18 par.) [5]

GAtv, 06, A mlar [2]
ἀλώπηξ, εκος, ἡ liška (1přen.) (3]
GAw016, £636, Ť chytání, lov (2 P1 2,12) 1]
ἅμα L. (adv.) 1. současně, zároveň 2. spo

lečně (gúv Ti s kým), všichni (dohroma
dy) IL. (předl, s dat.) spolu sťe) IMŠpa
stowí (Mt 20,1) kned ráno [10]

dpadýc, éG neznalý, nepoučený, nevyučený
(2 Px 3,16) 1]

ALapávT1voG, 1, OV nevadnoucí, nepomí
jivý (1 P1 5,4) [1]

djápavTog, OVnevadnoucí, neponiíjivý (1
Pt t,4) (1)

ἁμαρτάνω (ἴυι,ἁμαρτήσω, δοτ,ἥμαρτον
ἡ. ἡμάρτησα, ν΄. Řuáornka) Ařešit(615
τιναἐἐνώπιόντινος proti komu,U
čím, v čem), provinit se, chybovat | ὦ.
ἁμαρτίαν dopouštět se hříchu[43]

úLÁPTNHA, T0G, TŮ provinění, hřích [4]
ópapria, ag, ř hřích,provinění II(xó, τὰ)

περὶ ἁμαρτίας oběťřoběli za hřích(y)
[173]

ἀμάρτυρος, OVnedosvědčený,(jsoucí) bez
svědectví (Sk 14,17) [1]

ἀμοιβή

ἁμαρτωλός. úv AříšnýI 6 . hříšník 1ἢ
č. hříšnice [47]

čpayos, ov pokojný, mirumilovný[2]
dpám (aor. Tunoa) (pojžnour, poséci, skli

di: (Jk 5,4) [1]
ἀμέθυσος, οὐ, Ó n. amerysi (vl. Zj

21,20) (0]
ἀμεθύστινος, ov (jsoucí) z ametystu (v.l.

Zj 21,20) [0]
dpÉBvagToc, 00, Ó n. 1) ametyst (drahý ká

men, asi flalové barvy: Zj 21,20) [1]
čpskkm (nor. ÚnéXnoG)nestarat se (τινὸς

oč), zanedbávat (Tvóc ca), nedba! [4]
ἄμεμπτος, ov bezvadný, bezchybný, bez

úhonný [5]
dp TWS (adv.) bezchybně, bez výtky (1

Te 2.10; 5.23) [2]
ἀμέριμνος, OV bezstarostný, (jsoucí) bez

starosti (2]
ἀμετάθετος, OV nezměniielný Uτὸ A. ne

změnitelnost (Žd 6,17.18) [2]
dpeTaKÍVATOG, Ov neochvějný, neotřesi

telný (1 K 15,58) [1]
dusTanÉA TOS, OV(jsoucí) bez lítosti, je

hož netřeba litovat; neodvolatelný [2]
ALETAVÓNTOG,OV nežajícný, zatvrzelý (Ř

2.5} [1]

ἄμετρος, OVnezměrný, (jsoucí) bez miry |
εἷς τὰ . přesahující hranice (2 K
10.13.15) (2)

duňy (hebr. JDRz JBR„být pěvný/ prav
divý“; llturgická formule, sloužící také
k potvrzení výroku) amen, vpravdě, sku
tečně I (vakč:) τὸ A. (1 K 14,62 K 1,20)
ὃ č. (Zj 3,14) (128+1]

čpýTEp, gen. opog (jsoucí) bez matky(Žd
73 (1

dpiavvo5, v neposkvrněný,bezvadný[4]
᾿Αμιναδάβ, Ó (neskl) Aminadab (v Ježí

šově rodokmenu: Ml 1,4bis; L 3,33) [3)

ἄμμον, ov, TÓpísek (v.]. Ř 4,18) (0]
ἄμμος, ov, ἧpisek [5]
ἀμνός, οὗ, O beránek [4]
ἀμοιβή, ἧς, j odměna; dík, vděk (1 Tm

5.4) 1)



ἄμορφος

ἄμορφος, ov ošklivý,znetvořený(vi. 1K
12,2) (0)

Guzekoc, ov, 1 vinnýkmen[9]
ἀμπελουργός, οὔ, Ó vinař(L 13,7)[1]
durctekdv, vos, Óvinice[23]
᾿Αμπλιᾶτος, 00, ὁ Ampliatus(ímský

křesťan: Ř 16,8) [1]

ἀμύνομαι (aor. pvváuny) pomáhat,při
spět na pomoc (Sk 7,24) [1]

ἀμφιάξζω Ξ-ἀμφιέζω
ἀμφιβάλλω rozkazovat (siť)(Mk 1,16) [13
dupíPAnoTOOV, ov, TÓ (kruhová) síť (Mi

4,18) [1]
úpméče objékat,odívaj (L 12,28)(1]
ἀμφιέννυμι (ρί. ρᾶ5. ἠμφίεσμαι) οδίέ

kat, odívat [3]
"ApgíroXig, two, 1 Amfipolis (město

v Makedonil: $k 17,1) [1]
ἄμφοδον, οὐ, Tó ulice (Mk 11,4) [1]
dppůTEpoL, G1, a oba, obě; všichni [14]
ápÓprHTOG, ov bezvadný, bezchybný (2 Pi

3.14) [1]
ἅμωμον, oV, TÓ amomum, kardanom

(blíže nevrčitelné koření z indie: ZJ
18,13) (11 .

Čpwjoc, ov bezvadný,bezáhonný[8]
᾿Αμώῶν, 0 (neskl.) Amon (v.l, Mt 1,10) [0]
"Ajc, Ó(neskl.) Amor(v Ježíšově rodo

kmenu: Mt 1,1Obis; L 3,25) [3]
dv I. (část. s význ. nahodllosti a všeobec

nosil) 1. (s ind. Impf., aor. n. plpf.
v apodosi podmínkových sovvětí vyja
dřuje lreálnosy) ὃν {Χριστοῦ δοῦλος
οὐκ ἂν ἤμην (ὅδ 1,10) πεὸγὶ δγεῆ Καὶϑ
tův služebník 2. (s ind. aor. n. impf, ve
vztažných n. časových větách vyja
dřuje případný opakovaný děj) 8oo1 ův
fyavro adTo8 (Mk 6,56) (vřichni) kdo
se ho dotkli | kaBótt ἄν τις χρεῖαν
efxev ($k 2,45; 4,35) jak kdolkaždý
potřebovat 3. (s kon]., zř. ind., ve vedlej
ších větách (časových, podmínkových,
připustkových, srovnávacích, účelo
vých a vztažných) vyjadřuje možnost n.
zevšeobecnění) ὃς δ' ἂν φονεύσῃ (Mt

ἀνάγαιον

5.21)kdobyzabil/kdofkoli)zabije| oc δ'
čv ἀπολέσει τὴν yvrův aůToU (Mk
8,35) kdo však svůj život ztratí | wc
čv/xot ob čv dokud(ne) | ἡνίκα ἄν
(pokaždé) když, kdykoli 4. (s opi.
v hlavních i vedlejších větách vyja
dřuje možnost, nejistotu) πῶς γὰρ ἂν
δυναίμην (Sk 8,31)jak bychmohl| tí v
BéAow($k 17,18) co by chrěl/cofpak) chce
II. = ἐᾶν ΠΙἂν τι αἰτήσητε (1 16.223)
jestliže o něco poprosíte (166)

ἀνά (předl, s ak.; pův. význ, „vzhůru na“)
1. (distributivně) po I ἀνὰ δύο (L 10,1)
Ῥὸ ἄνον 1ἀνὰ πεντήκοντα (L 9,14) po
padesáti | dvě pěpoc (1 K 14,27) po řa
dě/ po pořádku 2. (místně) ἀνὰ μέσον
mezi (kam? (Mi 13,25; Mk 7,31] 1 kde? [I
K 6,5)) 3. (Jako δάν.) ἀνὰ εἷς ἕκαστος
Tídv nvAávýv (Z) 21.21) každá brána
(jednotlivě) [13i

-úváŘa imp. aor. od dvafaiva (vedle
ἀνάβηθι)

ἀναβαθμός, οὔ, ὁ schod (Sk 21,35.40) [2]
ἀναβαίνω (ἴυι. ἀναβήσομαι, δου, ἄνέ

Brnv,pf. úvapéfhnka) 1. vystoupit, (vy)jit
nahoru; cestovat (do Jeruzaléma), dostat
se nahoru; (o rybě) chysit se 2. (o rostli
nách) vzejít 3. vyvstat (v mysli), napad
nout, přijít (na mysi) [82]

dvafáhAopat (a0r. čveBalóuny) odložit,
odročil, odkázat na pozdější dobu (vivá.
koho: Sk 24,22) [1]

ἀναβιβάζω (aor. čveBiiaca) vyláhnou:
(síť na břeh: Mt 13,48) [1]

dvafaíme (aor. čvéŘkeya) 1. vzhlédnour
(nahoru) 2. prohlédnous, opět vidět, nabýt
zraku (25)

dváfhewic, ts, 1 navrácenízraku,pro
hlédnutí (L 4,18) [1]

dvafoám (a40r. ἀνεβόησα) zvolar (Mt
27.46) [1]

ἀναβολή, ἧς, ἡ odklad. odložení, zdržení
᾿ ἃ. μηδεμίαν ποιησάμενος (5κ 25,17)
bez prodlení [1]

ἀνάγαιον, οὐ, TÓhorní místnost (2]



ἀναγγέλλω

ἀναγγέλλω (μι. ἀναγγελῶ. δοῖ.ἀνήγ
γειλα. Inf, ἀναγγεῖλαι, ρ45. dvny
γέχην) ροάαί zprávu, oznámit, povědět;
zvěstovat; vysvětlit [14]

ἀναγεννάω (aor. dvevévvnoa, pí. pas.
ἀναγεγέννημα!ι) 1. znovu zrodit/ zplodit
2. (pas.) znovu se narodit (1 P1 13.23) [2]

ἀναγινώσκω (ἴυϊ. Óvazvňoopat 407,
ἀνέγνων, Inf. ἀναγνῶναι, ρᾶτι. ἀνα
yvoúc, inf. δοῖ, pas. ἀναγνωσθῆναι)
číst, předčítat [32]

ἀναγκάξω (ar. úvávkaca, pas, Úvay
xůoBny) nudit; přimět (+ ak. s inf.) (9)

dvaykaTog, a, oV 1. nusný, nezbyiný, ná
téhavý 2. (Sk 10,24) blízký, nejbližší [B]

čvavkaoTŮE (adv.) nuceně(1 Pi 5,2) [1]
ἀνάγκη, ης, Ť 1. nucení, nátlak, povinnost

U ČE č. z nutnosti, z povinnosti; nutně|
κατὰ A-v z donucení| ávávkm (ěoTi) je
nezbytně 2. nouze, tíseň [17]

ἀναγνωρίζω (aor. pas. dvevvupícdny)
rozpoznat, znovu poznat (Sk 7,13) {1}

ἀνάγνωσις, £wa, 7 čtení, četba, předčí
tání (3)

dvávm (a0r. dvývavov, pas. ἀνήχθην,
inf. ἀναχθῆναι» 1. νγνέσι (nahoru) 2.
přinášet (obě) 3. předvést Čovi před
koho) 4. (pas.) vyplouf,odplout [23]

ἀναδείκνυμι (ἀοτ, dvéšema) 1. vyjevi,
(jasně) ukázat (Sk 1,24) 2. ustanovit, určit
(L 10,3) (2)

úvášstttg, ewa, T ustanovení,pověření(L
1.80) [1]

ἀναδέχομαι (aor. dvedstáuny) 1. přiví
rat; přijmout 2. dostat, obdržet (2)

ἀναδίδωμι (ρϑτι. 3οτ. ἀναδούς) předali,
odevzdai (Sk 23,33) [1]

dvačům (aor. čvéťnoa) (znovu)ožir, vrátit
se k životu (i přen.) [2]

ἀναζητέω (aor. úvelýmnoa) (vy)hledar;
pátrat (vá po kom)(3)

ἀναζώννυμι (part. aor. med. ἀναζωσά
LevoG) opásas. přepásat; (med.) opásní se,
přepásat selsi (i přen.) 1 ἀναζωσάμενοι
τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας (1 Pt 1,13)

ἀνακόπτω

když jste připravili svou mysl = buďte
připravení [1]

úvačanrvpém (a0r. Gvslaxúpnoa) roz
niti, oživit 2 Tm 1,6) (1)

ἀναθάλλω (οι. dvěBaXov) nechat (zno
vu) rozkvěst, oživit (Fp 4,10) [1]

ἀνάθεμα, τὸς, τό 1. prokletí, klerba |
ἀνάϑεμα ἔστω ὀμά proklet 2. (v.
L 21,5) zásvétný dar [6]

ἀναθεματίξω (βοτ. AveBenáriga) 1. pro
klinat | ἀναθέματι ἀ, ἑαυτόν zavázat se
podkletbou! přísahou (Sk 23,14) 2. klíí,
zaklínat se [4]

ἀναθεωρέω přesně se divat, prohlížet si,
pozorovaí [2)

dvádnja, TOG,TOzásvěrný/vorivní dar (L
21.5) [1)

ἀναίδεια, ας, ἥ πεοάδγιποξι,bezostyšnosi,
nestýdatost (L 11,8) [1]

ἀναίρεσις, εἰς, ἢ zavraždění,zabití ($k
8,1) [1]

ἀναιρέω (υι. ἀνελῶ, δος. dveTka, konj.
ἀνέλω, [πἱ, ἀνελεῖν, ὁρι. 3. ἐ(. ἀνέλοι,
aor, pas, úvnpémv) 1. (akt.) odstranit,
zrušii; vzit; Sprovodit ze světa, zabit 2.
(med.) vzít si, přijmout (24]

čvaíc10G, ov nevinný (Mt 12,5.7) [2]
ἀνακαθίξω (aor. dvekádioa) napřímitse.

posadis se (z polohy vleže) [2]
ávakavvíče obnovit(Žd 6.6) [1]
dvaKatvům vbnovovat,obnovit [2]
ἀνακαίνωσις, εὡς, obnova(2)
ἀνακαλύπτω (pf. pas. GvaKtkáAvpuat)

odhalit, sejmout (roušku) (2 K 3,14.18) [2]
ἀνακάμπτω (ἕυι. ἀνακάμψω, δοτ. ἀνέ

xauya) vrátit se G přen.) [4]
dvákKztHat ležet u stolu, stalovat [14]

shrnout, vystihnout, sjeďnotít: uvést pod
Jednu hlavu (2)

ἀνακλίνω (fut, -vů, a0r. GvéKIva, pas.
ἀνεκλίθην) 1. (αΚι.) uložit, položit 2.
(pas.) lehnout si, usednoui k jidlu [6]

GYaKÓNTW (a0r. ŘvéKOva) zadržet; za
bráni Ctivá komu; v.1.Ga 5,7) (01



» 2
ἀνακράζω

ἀνακράζω (aor. ἀνέκραξα π. ἀνέκρα
yov) vykřiknout, zvolat (5]

ἀνακρίνω (δον. ÓvéKoiva, pas. ἀνεκοί
θην) 1. νγριάναι 56, dotazovat se, vyšetřo
vat 2. zkoumat, zkoušer, posuzovat [16]

ἀνάκρισις, tic, Ť výslech,vyšetřování
($k 25,26) (1]

ἀνακυλίω (pf. pas. ŠvakeKýhiopa) od
valit (v.1. Mk 16,4) [0]

ἀνακύπτω (αοῖ. ἀνέκυψα) napřímil se,
vzpřímit se [4]

ἀναλαμβάνω (aor. ἀνέλαβον, ρ85,ve
AňueBnv) L. vzír vzhůru (do nebe) 2. vzít,
odnést; vzít k sobě, přibrat 3. vzít na sebe;
nosi s sebou (13)

ἀνάλημψις, εως, Ú vzerí (vzhůru,do ne
be); (9) smrt (L 9,51) (1)

ἀναλίσκω n. dvakóm (fut. Avalcu,
a0r. ÓVÝA0a, pas. dvnAWŮNY) spotře
bovat, strávit, pohltit i přen.) [2)

čváklopau (a0r. dvniápny) vyskočir(v.
Sk 14,10) [0]

ἀναλογία, ας, Ň souhlas, přiměřenosi|
κατὰ τὴν G. (Ř 12,6) v souhlase, ve sho
dě. podle [1]

ἀναλογίζομαι (Δοτ.ἀνεχογισάμην) (δὐ
kladně) uvažovat, přemýšlet(rivá o kom)
(Žd 123) 01)

"aval ot opt. aor. (9)3.sg.od čvalícka
vakos, ov neslaný, (jsoucí) bez soli (Mk

9,50) [1]
ἀναλόω vlz ἄναλίσκω
úvákvats, tag, 1 odchod;(eufemismus

pro:) smr: (2 Tm 4,6) [1]
ἀγαλύω (a0r. ÓvéRuda, pas. dvekúDnv)

1. vrátit se, odejít; (Fp 1,23) odejíi ze
světa, zemřít 2. (pas.) uvolnit se [2]

ἀναλώσει ἔυιϊ.3. ς-ς.οὐ ἀναλίσκω
úvapůovrntoc, ov (jsoucí) bez hříchu (J

8,7) (1)
ἀναμένω ἔεξαι {τι nač), očekávat,vyčkávat

(1 Te 1,10) (i)
dvajmpvýcke (fur. Čvanvýct, a0r. pas.

dveuvjýoSny) 1. připomínat (TVvÓ.T1 ko
mu co; Inf, aby) 2, (pas.) vzpomenout si

ἀναπράσσω

(m nač) [6]
ἀνάμνησις, £íac, vzpomínka (v1vÓóg

nač), památka [4]
dvavkóm obnovovaí (Ef 4,23) (1]
ἀνανήφω dojir/ vrátit se ke střízlivému

uvažování (2 Tm 2,26) [1]
"Avavíac, 00, © Ananiáž (I. křesťan v Je

ruzalémě: Sk 5,1.3.5; 2. křesťan v Da
mašku: Sk 9,10 al; 3. velekněz: Sk 23,2;
24.1}{11}

ἀναντίρρητος, ον περορίγαιείπύ,παρτο
sto správný (Sk 19,36) [1]

ἀναντιρρήτως (βάν). bez námitek, bez
váhání (Sk10,29) (1]

dvátt0s, ov nehodný(1 K 6,2) (1]
ἀναξίως (adv.) nehodně, nedůstojně, ne

patřičně (1 K 11,27) (1]
dváxavot, 826, fi 1. odpočinek2. místo

odpočinku 3. ukončení, skončení, ustání |
č. οὐκ ἔχειν δύε δὲ ustání (5)

ἀναπαύω (δοι. ἀνέπανσα, ἔυς.ρας. ἄνα
παΐσομα!) 1. (1.)}nechar odpočinout; ob
čerstvit 2. (med, a pas.) odpočinout si (x
τινος od čeho) spočívat (ění Tiva na
kom) (121

ἀναπείθω (a0r. pas. ἀνεπείσθην) pře
mlouvat, svádět (Sk 18,13) (1)

úváteipog, oV zmrzačenýI Óa. mrzák (L
14,13.21) (2)

ἀναπέμπω (δοτ, ἀνέπεμψα) ροείοι, οὐε
stat; poslat zpět [5]

ἀναπηδάω (aor. dverňěnoa) vyskočit
(Mk 10,50) [1]

ἀνάπηρος, ον --ἀνάπειρος
ČVanÍRKTAY(a0r. úvéRedov) 1. položit se,

uložit se (k jídlu), posadit se ke stolu 2. U
13.25: 21.20) opřít se (dozadu) (121

ἀναπληρόω (Δοτ. ἄνεπλήρωσο)λ 1. παρί
nit, doplnit (míru) 2. splnit, vyplnit (při
kaz. slib), plnii, zachovávat 3. vyplnit
(mezeru); být na místě(tvvóc koho) [6]

dvarokóvnT0g, ov (jsoucí) bez omluvy
(Ř 1,20; 2,1) [2)

ἀναπράσσω (δον.ἀνέπραξα) νγξάαα!,νγ
brat (peníze) (vi. L 19,23) (0)



ἀναπτύσσῳ

ἀναπτύσσω (δος. ἀνέπτυξα) rozvinout
(svítek; L 4,17) (1)

dv Tu) (a0r. dvřjya. pas. Avýgůnv) 1.
zažehnou, zapálit 2. (pas.) býr zapálen,
hořet (2]

ἀναρίθμητος, ον πεσροξειηῦ,nesčerný(Žd
11,12) [11]

vacEle (a0r, ἀνέσεισα) podnítit,roznítit,
poštvat [2]

ἀνασκάπτω (pf. pas. dvégKapuat) strh
nout, zničit (v.l. Sk 15,16) (0]

ἀνασκευάξω zaepokojit, poplést, rozrušit
(Sk 15,24) (1)

ἀνασπάω (ἴοι. ἀνασπάσω, A0T.Pas. AVE
oxáo8mv) vyráhnouí,natáhnout [2]

«ἀνάστα imp. a0r. 2 οὐ ἀνίστημι
ἀναστάς γατι. δοτ.2 οὐ ἀνίστημι
ἀνάστασις, ξως, ἡ 1. ρονειόπί( πτῶσις

καὶ ἀ. ([, 2.34) ράα a povstání 2. vzkří
šení, zmrtvýchvstání [42]

znepokoji, zneklidnit (3)
ἀνασταυρόω užřižovat, křižovat znovu

(Žd 6.6) (11
vareváČo) (aor.čveotévata) vzdychat,

povzdechnous (si) (Mk 8.12) [13
-ἀνάστηθι imp. aor. 2 οὐ ἀνίστημι
“ἀναστῆναι Ιηἴ.Δοτ.2 οὐ ἀνίστημι
«ἀναστήσας ρατι. ἀοτ. 1 σἂ ἀνίστημι
«ἀναστήσω ἰυϊ.οὐ ἂνίστημι
ἀναστρέφω (ἴυι. ἀναστρέψω, βοτ. ἀνέ

στρεέψα, ρᾶς, ἀνεστράφην) 1. převrátit
2. vrátit se, navrátí se 3. (pas.) chovat se,
jednat, žít; zdržovat se (někde) [9]

ἀναστροφή, ἧς, Ú jednání, chování,způ
sob života; život (13)

"ČvarTů konj, aor. 2 od ἀνίστημι
ἀνασῴζω zachránir (v.1.Žd 10,14)(0)
ἀνατάσσομαι (ἀοτ. Averašánmv) sestavit,

sepsat (L 1,131)
ἀνατέλλω (aor, dvéTELka, pf. Gvaté

Tad Ka) 1. (tr.) necáar vycházel (o slunel)
2. ntr.) vycházet;pocházet (9]

úvoarTíBejos (aor, čvsBépnv) vyložit,sdělit,
předložit (TíTi co komu) [2]

hd 4αἀνεγκλησία

dvaroží, ic. 1. východ(slunce);roz
břesk, úsvů 2. východ; Východ, Oriení 3.
(L 1,78) vycházející hvězda/slunce; (1
výhonek [10+1]

AdvaToXikáG, 1, ÓVležící na východě, vý
chodní (v.1. Sk 19,3) (0)

VATPĚN (a01. Óvérorya) převrátit,
zpřevrace!, zničit [3]

ἀνατρέφω (δοτ. dvéBovya, pf. pas. čva
τέθραμμαι, δοῖ. ρᾶ5, ἀνετράφην) vyživíí,
vychovat [3]

dvagaivy (part. nor. dvagávac) 1. spa
iřit, zpozorovat, uviděr (Sk 21,3) 2. (pas)
ukáza! se, objevit se (L 19,11) [21]

ἀναφέρω (a0r. dvýveykov, inf. ἀνενέγ
Kal 4 dvěvěyke Tv) 1. vynést, vyvěsí (na
horu) 2. přinést (oběť), obětovat 3. nésí,
vzíí na sebe [10]

dvapovém (aor. dvepovnoa) (hlasitě)
zvolat (L 1,42) (11

-avayBřjvat Inf, a0r. pas. od čváve
ἀνάχυσις, εὡς, ἧ proud, záplava (i

přen; 1 Pt 4,4) (1]
dvaxopim (01. čvskÓONOU)1. odejít:

vzdálit se 2, vrátit se 3. odejít stranou, stá
hnout se; uchýlit se [14]

ávůyvětc, tWc, % klid, odpočinek; osvě
žení (Sk 3,20) [1]

dvayůyw (a0r. dvéyuča) občerstvit,po
vzbudit, dodat odvahy (tvvá. komu) (2 Tm
1,16) (1)

ἀνδραποδιστήῆς, οὔ, Ó otrokář, obchod
ník 5 lidmi, zoiročovatel svobodných lidi
G Tm L10)(1

"Avěpěac, ov, Ó Ondřej (bratr Šimona
Petra) [13)

dvěpíčopat zachovat se mužně, být sta
tečný (1 K 16,13) [1]

᾿Ανδρόνικος, ov, Ó Andronika: (římský
křesťan: Ř 16,7) [1]

dvěpogovoc, ov, Óvrak (L Tm 1,9) [1]
-úvehakópmv aor. od ἄἀναβάλλομαι
«ἀνέβην δοτ. οὐ ἀναβαίνω
dveyKAnOla, ac, T)nevinnosti,bezáhonnosí

(v.l. Fp 3,14) [0]



ἀνέγκλητος

ἀνέγκλητος, ον πεοὀνιπδπν, bezůhonný,
(jsoucí) bez vady [5]

"AVĚYVOV λοτ. οὐ ἀναγινώσκω
ἀνέδειξα δοτ.od ἀναδείκνυμι
«ἀνέθαλον δον,οὐ ἀναθάχλω
«ἀνεθέμηνοι, οὐ ἀνατίθεμαι
«ἀνέθην λοι. ρ45.οὐ ἀνίημι
ἀνεθρέψατο β8οτ.πιεά. 3. ἐς, οὐ ἀνα

τρέφω
«ἀνεῖλα δύτ. οὐ ἀναιρξω
"AVETAOV a0r. od ἀναιρέω
"AvsíGpart aor. od dvínut
"ἀνειχόμην Impf. od dvéxopat
ἀνεκδιῆγητος, ον nepopsatelný, nevý

stižný (2 K 9,15) (11
dveKAČAnroc, ov nevýslovný, nepopsa

telný (1 Pt 1,8) [1]
ἀνέκλειπτος, ον

12.33) [i]
-úveKpádny aor. pas. οὐ ἀνακρίνω
ἀνεκτός, ὄν (komp, AveKTÓTEDOC)sne

sitelný | AvektTóTECOV ČoTAL Tivi bude
lehčeji!lépe pro koho (5)

ἀνέλαβον δοτ.οὐ ἀναλαμβάνω
ἀνελεήμων, ον περιἠονγάμν(Ř 1,31)(1)
“ἀνελεῖ ἔυι, 3. 85.οὐ ἄναιρέω
«ἀνελεῖν inf. a0r. od ἀναιρέω
ἀνέλεος, ον nemilosrdný,(jsoucí)bez sli

tování (Jk 2,13) (1]
«ἀνελήμφθην δοτ. μ88.οὐ ἀναλαμβάνω
ἀνέλοι ορι. δον, 3, 35.οὐ ἀναιρέω
-vého konj,a0r,od dvaém
“ἀνελῶ fur. od ἀναιρέω
dvepíčopat (pas) být zmítán větrem (Jk

1,6) [1]
«ἀνεμνήσθην δοι, ρ85.οὐ ἀναμιμνήσκω
ἄνεμος, οὐ, ©vír (t přen.)I dx Tv tec

cápwv dvěpov (Mi 24,31) ze všech fsvě
tových) stran [31]

čvĚvVŠEKTOG,V nemožný (L 17,1) [1]

“ἀνενέγκαι ἴ ἀνενεγκεῖν ἰἱπί,δοῖ. οὐ
ἀναφέρω

dvetepobvnToc, Ov neprobádatelný, ne
proniknutelný (Ř 11,33) (1

ἀνεξίκακος, ον trpělivěsnášející příkoří,

nevyčerpatelný (L

«ἀνήλωσα

trpělivý (2 Ta 2,24) (1]
ἀνεξιχνίαστος, ον nevystopovatelný,ne

pochopitelný, neproniknutelný [2]
ἀνεπαίσχυντος, ον nemusejícíse hanbit

(2 Tm 2,15) (1
«ἀνέπεσον δοτ, od ἀναπίπτω
ἀνεπίλημπτος, ον δε:σναάλν,(ἰδομοῖ)bez

μάπν (1 Ὑπὶ 322: 5.1. 6.14) [3]
ἀνέρχομαι (δοτ, dvíjABov) (vy)jit nahoru,

vystoupir [3]
ἄνεσις, εως, ἡ 1. ulehčení,úleva; zmírnění

(vazby). lehčí vazba 2. odpočinek, zola
vení; klid [5]

ἀνέστην a0r. 2 od ἀνίστημι
“ἀνέστησα 201. 1 od ἀνίστημι
«ἀνεστράφην 201.pas, οὐ ἄναστρέφω
ἀνεσχόμην βοτ.οὐ ἀνέχομαι
dveráče | vyslýchat (1 mučením) (Sk

22.24.29) [2]
"(ἀνέτειλα δοτ. οὐ ἀνατέλλω
Úvev (předl. s gen.) bez (3)
AvEVBETOG, OV nevhodný, nevýhodný, ne

výhodně položený (Sk 27,12) (11
ἀνευρίσκω (a0r, ἀνεῦρον i -0G) objevů,

nalézi [2]
ἀνέχομαι (ἰπιρῇ.ἀνειχόμην, fut. dvéko

μαι, δοῖ. ἀνεσχόμην) 1. vydržet. snési,
sirpěi (avóc koho) 2. nechat si libi, (bla
hovolně)přijmout (tvvóc co) [15]

ἀνεψιός, οὔ, ὁ bratranec: synovec (Ko
4,10) [1)

Avteyu pí. od dvolym
-dvěpypat př.pas. od ἀνοίγω
«ἀνέῳξα δος. οὐ ἀνοίγω
-dvedydmv a0r, pas. od dvotym
«ἀνήγαγον δοτ. οὐ ἀνάγω
«ἀνήγγειλα δοτ. οὐ ἀναγγέλλω
«ἀνηγγέλην δοῖ.ρᾶ5.οὐ ἀναγγέλλω
ἄνηθον, οὐ, τό Κορ»(Μι 23.23) 1}
ávýka vztahovat se, přísluše, hodit se I

(neos.) ἀνήκει sluší σε] τὸ ἀνῆκον to, co
se sluší; povinnost [3]

«ἀνῆλθον δοτ, οὐ ἀνέρχομαι
ι(ἀνηλώθην δοτ, ρα5.οὐ ἀναλίσκω
«ἀνήλωσα δοτ.οὐ ἀναλίσκω



» ΄
ἀνήμερος

ἀνήμερος, ον divoký, násilný, hrubý, ne
spoutaný (2 Tm 3,3) 1)

εἀνήνεγκον δοτ. οὐ ἀναφέρω
úvňo, dvěpóc, Ó 1. (dospělý) muž: manžel

Ἰ γινώσκω ἄνδρα žiji s πιμζεπι 1ἄνδρες
ἀδελφοί (vážení) bratři 2, někdo, člověk;
(pl) někteří. lidé | úvňo Aleloy (Sk
8,27) jeden Etiopan [216]

“ἀνῃρέθην δοι. μᾶ9,οὐ ἀναιρέω
«ἀνήφθην 80:1.ρε5. οὐ ἄνάπτω
«ἀνήχθην δοτ. ρᾶ3.οὐ ἀνάγω
«ἀνθέξομαι ἰυι. οὐ ἀντέχομαν
ἀνθίστημι (Δοτ.ἀντέστην, ρί. ἀνθέστη

κα, A0r. pas. ἀντεστάθην) (ακε ἰ πιεά.}
Ῥοξίανμ :6 proti, vzdorovat (tTivl komu,
čemu), odporovat [14]

dvBopolovtopat velebir,chválit,oslavovat
(nví koho), děkovat (1. 2,38) (11

čvĎoc, ou, TÓ květ,květina [4]
ἀνθρακιά, ἃς, Ň oheň (s uhlíky; J 18,18;

21.9) (2)
ἄνθραξ, ακος, ὃ uhlí W č.

žhavé! řeřavé uhtí (Ř 12,20) [1]
dvBponápeokKoG, OV mažící se líbit li

dem, podlézavý [2]
ἀνθρώπινος, r, OVlidskýI d-ov λέγω (ἢ

6.19) mluvím po lidsku | G. ἡμέρα (1 K
4.3) lidský soud [T]

ἀνθρωποκτόνος, ου, ὁ νγαῦ[3]
ἄνθρωπος, ου, ὁ 1. člověkI κατὰ ἄν

podle lidských měřítek, po lidsku 2. muž,
manžel 3. někdo καὶτίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν G.
(Mi 7,9)je meziváminěkdo/ kdo z vás je
takový [550]

ἀνθυπατεύω být prokonzulem (v. Sk
18,12) (0]

ἀνθύπατος, οὐ, ὁ ργοκοπηὶ[5]
ἀνίημι (part. préz. dviéíc, aor. čvíjKa,

konj. čvíĎ, parl. δου. v€íg, aor. pas.
dvéBny) 1. uvojnít 2. opustit 3. upustit,
zanechat (11 čeho) 4. (pas.) uvolní: se [4]

ἀνίλεως, gen. td nemilosrdný, nelítossný
fv.. Jk 2,13) [0]

ČVUTTOG, OV nemyrý, neumytý [2]
ἀνίστημι (ἴυι.. ἀναστήσω, 8οΓ. 1 ἀν

πυρός

14 ἀνοχῆ

ἔστησα, ρᾶγί. ἀναστήσας, δοῖ. 2 ἂν
ἔστην, Κοη]. ἀναστῶ. ἱπιρ. ἀνάστα ἃ
ἀνάστηθι, Inf. dvaotňvat, parl. a0r. 2
ἀναστάς) 1. (r. préz. a fut. aku., aor, 1)
1. probudit, | vzkřísit, —napřímit, | po
zdvihnow (i přen.) | ἃ. σπέρμα τῷ
čBekgiě aůroU. vzdudir brairovi po
tomstvo 2. nechat se objevií, povolat II.
(intr: med. a aor. 2) L. vstár, vstát z mrt
vých 2, vystoupit, objevit se, předstoupit;
povstal (ění τινα proti komu) (108]

SAvva, ag, f Anna(prorokyně v Jeruza
lémě: L 2,36) (1]

"A vvag, a, ÓAnnáš (velekněz) [4]
ἀνόητος, ov nerozumný,pošetilý [6]
čvota, Us, T)nerozum; zlost, zuřivost (2)
dvoly“ (a0r. dvémta n. úvémža n.

ἤνοιξα, οἷ, ἀνέῳγα, pas. ἀνέῳγμαι i
ἠνέῳγμαι, δὸς. pas. ἀνεῴώχθην πα.
ἠνεῴχθην π. ἠνοίχθην π. ἠνοίΐίγην) 1.
otevřít | č. TOGTÓpUorevřít ústa (vlastní
n. druhému), záčít mluvii 2. (intr. jen
v pí.) otevřít se. rozevřít se | part. pl.
dvewyG otevřevší se, otevřený 3. (pas.)
otevřít se; být otevřen [17]

čvovKočopém (znovu) vybudovat. apět po
stavit (Sk 15,16bis) [2]

vok, ewG,Tjotevření(Ef 6,19) [1]
ἀνομία, ac, 4 nezákonnost, protizákonný

čin, nepravost | ὃ ἄνθρωπος τῆς ἀνο
μίας (2 Te 2,3) člověk (veskrze) nezákon
ný/hříšný [15]

ἄνομος, ov nezákonný,protizákonný; žijící
bez zákona; bezbožný || Ó ů. nežid, pohan,
bezbožník, zloduch (9]

úvójumg (adv.) bez zákona (Ř 12,12bls) [2]
dvóvnTv0G, OV neužitečný, zbytečný (vl. 1

Tm 6,9) [0]
ἀνορθόω (a0r. dváoBwoa) 1. narovnat,

znovu postavit, obnovit 2. (pas.) napřímit
se [3]

dvěgt06, ov nesvatý, bezbožný, bohapustý.
zlý[2]

čvoxů, fie, ἡ irpělivost, zdrženlivost. ohle
dupinost (Ř 2,4; 3,26) [2]



ἀνταγωνίζομαι

ἀνταγωνίξζομαι bojovat (n960Gτι ῥτοιὶ
čemu) (Žd 12,4) (11

dvTákÁcyLU, TOG, TÓ protihodnota, cena,
výkupné, náhrada [2]

ἀνταναπληρύω doplňovaí, naplnit (za
koho/zač), přispívat (svým podílem)
k odstranění (τι čeho) (Ko 1,24) [1]

ἀγταποδίδωμι ({υι. ἀνταποδώσω, Inf.
8ο:. ἀνταποδοῦναι, fut. pas, dvrTano00
Bůcopat) zaplaci, vynahradit: odplatit
(kladně 1 záporně) (7)

dvranóšopa, T0g, TO odměna; odplaia,
trest [2]

ἀνταπόδοσις, ξεως, j odměna.mzda (Ko
3,24) [1]

ἀνταποκρίνομαι (δος. ἀνταπεκρίθην)
οαρονδάξι, σάνδι, οροόποναι[2]

“ἀντεῖπον δοτ.οὐ ἀντιλέγω
“ἀντελαβόμην δοτ. od ἀντιλαμβάνομαι
ἀντέχομαι (ἰυι. ἀνθέξομαι) 1. držer se

(Tivóc koho, čebo), lnout {τινός Κε
komu) 2. ujmou se (vivóc koho) [4]

ἀντί (předl. s gen.) 1. místo, za; jako |
ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου {(Μι
2,22) misto svého otce Heroda | χάριν
ἀντὶ xápiToc (J 1,16) milost za milosti |
ἧ κόμη ἄντὶ περιβοχαίου (1 K 11,15)
vlasy jako závoj 2. za, pro, ve prospěch II
ἀντὶ τούτου ρῥγοίο 1 ἄνθ᾽ ὧν (Ξ ἀντὶ
TOVTWVÓTI) proto. že; protože 3. vzhle
dem kťe), kvůli L dvTi Tňc —xapůc (Žd
12,2) kvěli radosti (něku. však chápou vé
sm. 1.) [22]

ἀντιβάλλω probírat, vyměňovaí| . NÓ
yoVGvést rozhovor, diskutovat, roziniouvat
(κρὸς dAAÁkouc navzájem, mezi sebou:
L 24,1%) (U

dvričvaTiBepat postavit se proti. být od
půrcem || č dvrvičianBénevoc ten, kdo se
staví proti, odpůrce (2 Tm 2,25) [1]

ἀντίδικος, 00, Ó odpůrce, protivník, ne
přitet (5]

ἀντίθεσις, εὡως,ἡ rozpor, protiklad, roz
poruplná nauka (1 Tm 6.20) (1)

ἀντικαθίσταμαι (ἰηιτ; a0r, ŠvtiKoTÉ

᾿Αντιπᾶς

otmv) klást odpor, vzdorovat (npóc U
čemu) (Žd 12,4) [1]

ἀντικαλέω pozvat znovu/iaké, pozvat na
oplátku (L 14,12) [1]

úvríkepau dý: ve sporu (rvví s kým, čim)
ΙΙὁ ἀντικείμενος odpůrce, nepřítel [8]

dvrTiKpvo (předl, s gen.) proti, naproti (Sk
20,15) [1]

ἀντιλαμβάνομαι (Δοτ.ἀντελαβόμην) 1.
ujmout 56 (τινός ΚΟΠΟ)2. νέποναι 26 (τι
vóg čemu), starat se (τινός οὗ) 3. mít
prospěch (vivóg z čeho) [3)

dvridky“ (a0r. dvrETrov) 1. protiřečit,
odporovat, namítat; mluvit proti, popírat αὶ
οἵ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι
(L 20,27) kteří říkají, že vzkříšení není 2.
odmítat; vzdorovat; odvětit (zvví protl ko
rou), stavět se (zwvíproti komu) I vt
Aéywv vzpurný, nepoddajný 3. (pas.) na
réžet na odpor [li]

ἀγτίλημψις, tag, 1 pomoc,služba po
moci (1 K 12.28) [1)

ἀντιλογία, ac, 1 námitka,spor, rozpor;
vzpoura, vzbouření se; nepřátelství | x
οἷς πάσης ἀντιλογίας 26 (παρτοσίο)πε
sporné [4]

ἀντιλοιδορέω λαποδὶί πα oplátku, od
povídat | nadávkami!zlořečením (1 Pt
2,23) {1}

ἀντίλυτρον, οὐ, τό νύξωμρπέ(ὑπέρ τινὸς
za koho) (1 Tm 2,6) [1]

ÚVTIHETOÉO vyměřit na oplátku, odplazit
(L 6,38) [1]

ἀντιμισθία, ας, Ú 1. odměnaI Tňv aůrňy
ἃ. πλατύνθητε (2 K 6,13) ukažte stejnou
otevřenost (srdce) 2. odplata [2]

᾿Αντιόχεια, ac, Ť Anziochie(2 města: I.
A. v Sýril, 2. A, v Plsidil) [18]

᾿Αντιοχεύς, ἕως, ὁ obyvarel Antiochie
(Sk 6.5) [1]

ἀντιπαρέρχομαι (ar. ἀντιταρῆλθον)
přejít kolem (na protější straně cesly,
obloukem: L 10,31.32) (2)

᾿Αντιπᾶς, ἃ, ὃ Antipas(mučedník v Per
gamonu: Zj 2,13) (1]



᾿Αντιπατρίς

᾿Αντιπατρίῖς, ἰδος, ἧ Απηραιεὶς,Antipa
trida (město v Judsku: Sk 23,31) (1)

dvrTuTĚDAa(adv. a předl. s gen.) naproti, na
protější straně, na protějším břehu (L
8,26) [1]

ÁVTLTÍMTW vzdorovat, vzpírat se (Twví ko
mu; Sk 7,51) (1)

᾿ἀντιστῆναι 1π΄.aor. od dv9íornu
ἀντιστρατεύομαι vytáhnoutdo boje, bo

jovat (xaví protl komu; Ř 7,23) [1]
ἀντιτάσσομαι νερίγαι Ξε,stavět 56 (τινί

prot komu), klást odpor [S]
AvTÍTVITOG, OV odpovídající, doplňkový

(obraz) τὸ č. předobraz [2]
AYTÍXOLOTOG,ov, 0 antikrist [5]
ἀντλέω (aor. Kvrinoa, paru pf. ἤντλη

KWG)načerpat, παῦγαι (τὸ ὕδωρ vodu, 1
bez předmětu), naplnit (vodou) (4]

dvrAnyga, T0G, vÓ věďro, okov, nádoba na
čerpání vody (J 4,11) (1)

ἀντοφθαλμέω Aleděído tváře, vzdorovat,
čelit, směřovat proti (větru: Sk 27,15) (1)

Gvvěpoc, ov bezvodý, vyschlý,suchý [4]
ÚYVTÓKPITOG, OVnepředstíraný [6]
ἀνυπότακτος, ov 1. nepodřízený,nezávi

slý 2. nepodrobený, vzdoroviůtý, vzpurný;
neposiušný (4]

čvw (adv.) 1. nahoře ἢ č. "JepgovoaXůu
nebeský Jeruzalém | 1á č. co je nahóře;
nebe 2. nahoru l EoG vo (J 2,7) až po
okraj [9]

«ἀνῶ ΚΟΩ].ἀοτ. οὐ ἀνίημι
ἄνωθεν (adv) L. shůry, z nebe: odshora U

ἀπ᾿ ἄνωθεν odshora 2. od začátku;
od!z dřívějška 3. znovu, opět, poznovu,
zase (13)

ἀνωτερικός, ἥ, ὄν πογπί1τὰ ἃ. μέρη (5Κ
19,1) vnitrozemské kraje [1]

ἀνώτερον (δάν.) 1. nahoru, výšíe) 2. dříve,
předtím (v textu) [2]

ἀνωφελής, £g 1. zbytečný,neužitečný 2.
škodlivý [2]

dšívy, 16, Msekyra [2]
ἄξιος, a, ov 1. přiměřený,odpovídající;

mající právo (uvóc nač), zasliukující (11

ἀπαντάω

νός ς0}} ἄξιόν ἐστιν 26 νηοάπέ͵δἰμξί δα
2. důstojný, hodný [41]

ἀξιόω (aor. ἠξίωσα, ἴυι. μας. ἀξιωθή
gouat) 1. pokládat za hodného (τινὰ
Twvogkóho čeho) 2. pokládat za správné
(+ inf.) pozadovas, žádar, přát si 3. učinit
hodným n. schopným (tvá TivoG koho
čeho) [7]

úBíme (adv.) důstojně,hodně (τινὸς ΚΟ,
čeho), přiměřeně [6)

ÚÓpaTOG, oV neviditelný [5]
"Aovlía var, tvar místo Ἰουλία (ν., ἃ

16,15) [0]
ἀπαγγέλλω (ἕυι. ἀπαγγελῶ, δοῖ. ἀπήγ

γεῖλα, ορῖ. 801. 3. 558.ἀπαγγείλοι, ΔΓ.
pas. dnnyvéanv) 1. Alásit, oznámit, pově
dět 2. hlásat. zvěstovai, ohlašovat (45)

únáyxopo (a0r. danyčáunv) oběsit se
(Mr 27.5) (1)

ἀπάγω (οι. ἀπήγαγον, Inf. a0r. pas.dx
axdývat) 1. odvést, předvési; vyvést, vylr
hnout: strhnout; táhnout (někam), přitaho
vat 2. (o cestě) vésí [15]

ἀπαίδευτος, ον nevzdělaný. nerozumný,
pošetilý, nesmyslný 2 Fm 2,23) [W

draípi (a0r. pas. čTÁOBNY,konj. dnao
90) odejmomu,vzit (nó Tivoc komu), vy
srhnouz (3)

dxatÉm žádat zpěr; vyžadovat,požadovat
(L 6.30; 12,20) (2]

dxaXyšm (pf. drů2ynka) znecirlivět,otu
pět, ochabnous (EL 4,19) [1]

ἀπαλλάσσω (δος. ἀπήλλαξα, ρ΄. pas.
ἀπήλλαγμαι, [ηἴ. ἀπηλχάχθαι) 1. ὁενο
bodii, propustit 2. (pas.) býr zbaven (dnó
Tivog koho, čeho); býr odstraněn; zbavit
se (nó tivoc koho, čeho); asoupit; do
hodnou ἐς (ἀπό τινος 5 Κύπι) 3. [3]

ἀπαλλοτριόομαι (ρατι.ρὲ,ἀπηχλοτριω
névoc) býr odcizen (rivéc čemu), býr cí
zincem (3]

ἁπαλός, ἤ, ὄν jemný, měkký,poddajný,
svěží,čerstvý; (větev) rašící [2]

anavráu (a0r. dxůvinoa) jít napro
si/vstříc, setkat se (rivi s kým) [2]



ἀπάντησις

ἀπάντησις, εὡς, ἢ setkání αὶεἷς ἃ, πάᾶ
proti, vstříc (vivóg n. Tiví komu) [3]

únať (adv.) jednou; jednou provždy I 6.
Kai šíc vícekrát [14]

ἀπαράβατος, ov něpomíijivý, neměnný,
trvalý (Žd 7,24) (1]

úrapadKtÚUOTOG, OVnepřípravený (2 K
9,4) [1]

"ἀπαρθῶ Κοη].ἃοτ. μᾶς. οὐ ἀπαίρω
ἀπαρνέομαι (ἴυι. ἀπαρνήσομαι, δοτι,ἀπ

ηρνησάμην, ν΄. ἀπήρνημαι, μι. ρᾶβ.
dnapvnBýcopavĎ zapřít, popřít, zříci se
(rivá koho) [11]

ἀπαρτί (adv.) přesně, bezpečně (konjek
tura místo A ἄρτι) νὶζΖἄρτι

ἀπάρτι - ἀπ᾽ἄρτι —vlz ἄρτι
ἀπαρτισμός, οὔ, Ó dokončení (např.

stavby; L 14,28) [1]
ἀπαρχῆ. ἧς, Ú 1. prvotina 2. počátek,

závdavek 3. (o lidech:) ten, kdo je prv
ní/ na počátku[9]

Únac, aa, av, gen,ČxavT06, ἁπάσης
1. všechen, celý 2. (pl.) všíchni (dohro
mady): (n pl.) všechno [34]

ἀπασπάζομαι (λοι. ἀπησπασάμην) γο2
loučit se Čtvvá s kým) (Sk 21,6) (1]

ἀπατάω (a0r. pas. ἠπατήθην) klamat,
podvádět, svésí [3]

ἀπάτη, ης, ἡ 1. klan, podvod; svádění,
svoď; lákání 2, lákadlo; potěšení, rozkoš,
chrič (7)

ἀπάτωρ, ξεη. opOG (jsoucí) bez otce (Žd790
ἀπαύγασμα, τος, τὸ jas, záře; odlesk

(Žd 1,3) [1]
dnagppitm odpěni, sebrat kal/špínu (v.l.

Ju 13) (0]
«ἀπαχθῆναι inf. a0r. pas.οὐ ἀπάγω
ἀπέβαλον a0r. od ἀποβάλλω
ἀπέβην ἀοτ.οὐ ἀποβαΐνω
(ἀπέδειξα δοτ.οὐ ἀποδείκνυμι
ἀπέδετο δογ. πιεά. 3.ἐς. οὐ ἀποδίδωμι
ιἀπεδίδουν ἱπι|ρ],οὐ ἀκοδίδωμι
«ἀπεδόμην δοτ. πιοά. οὐ ἀποδίδωμι
"(ἀπέθανον δοτ. οὐ ἀκοθνήσκω

«ἀπελεύσομαι

«ἀπεθέμην δογ.πιδό, οὐ ἀποτίθημι
ἀπείθεια, ας, ἧ περοείμαποοιἵ ὀἱ υἱοὶτῆς

čreBsiac neposlušní: ti, kdo vzdorují (T)
ἀπειθέω (aor. úreidnaa) být neposlušný

Čeiví vůči komu), neposlouchat, vzdorovat
(ve víře) [14]

ἀπειθής, ἔς neposlušný(tiví koho /vůči
komu) [6)

ἀπειλέω (βοι. ἠπείλησα) (akt. | med.)
hrozit, s hrozbou zakázat (2)

ἀπειλή, Tic, 1 hrozba, výhrůžka [3]
ἄπειμι I (od ední; part. náv) být ne

přítomen, býr daleko (7)
čxsuym II (od sfuu impf. 3. pl. ἀπήεσαν)

odejít (Sk 17,10) [1]
dnetrctov (agr.. bez préz.: a0r. med. ŠXtt

"óunv) (med.) zříci se (11 čeho) I dnxet
πάμεθα zřekli jsme se (2 K 4,2) [1]

úrelpavToGg, OV neschopný pokušení! být
pokoušen (tivóG k čemu n. čím); (jsoucí)
bez pokušení (Jk 1.13) (1]

ἄπειρος, OVnezkušený (Tivóc v čem), ne
schopný (Žd 5,13) (1)

ἀπεκαλύφθην δο:. ρ68,οὐ ἀποκαλύπτω
-ANEKATEOTÁDYYa0r. pas. od ἀποκαθί

στημὶ
“ἀπεκατέστην 207.od ἀποκαθίστημι
ἀπεκδέχομαι (ἱπιρί. ἀπεξεδέχομην) οἶε

kávar [8]
ἀπεκδύομαι (a0r. dxekeSvoápny) 1. svlé

ci 2. odzbrojit (2i
ἀπέκδυσις, εὡς, ἢ svlečení,odložení(Ko

2.11}}]}
ιἀπεκριθείς νϑτ. πιίϑιο Ξρτ.ἀποκριθείς
«ἀπεκρίθην 320τ.(Ρ85.)οὐ ἀποκρίνομαι
“ἀπεκτάνθην δοι. ρδ5.οὐ ἀποκτείνω
«ἀπέκτεινα a0r. od ἀποκτοίνω
«ἀπέλαβον δοτ. od ἀποχλαμβάνω
ἀπελαύνω (λοι, dnůlada) odehnat ($k

18,16) [1]
ἀπελεγμός, οὔ, ὁ špatná pověst, ztráta

dobré pověstí,vážná kritika (Sk 1927) [1
dneAcúfepog, ov, Ó propuštěný oirok,

propuštěnec (| přen., 1 K 7,22) (1)
(ἀπελεύσομαι (εἰ. οὐ ἀπέρχομαι



᾿ἀπελήλυθα

ἀπελήλυθα ρί. οὐ ἀκέρχομαι
«ἀπέλιπον δοτ.οὐ ἀπολείπω
"AmekAfiG, od, Ó Apelies (římský křesťan:

Ř 16,10) [1)
ἀπελπίζω (pari. οἵ, ἀκηλπικώς) 1.

zoufat si 2. očekávat zpět (L 6,35) [1)
úrévavní (předl. s gen.) 1. naproti. před

2. proti (TÓvŠoypáTmvnařízením! záko
nům) [5]

ἀπενεγκεῖν Inf.a0r. od drogécw
«ἀπενεχθῆναι Inf, aor. pas. οὐ ἀποφέρω
εἀπέπεσα A0r,οὐ ἀποπίπτω
«ἀπέπλευσα a0r. od ŠTORAÉE
«ἀπεπνίγην 8οτ,ρᾶς.οὐ ἀκοπνίγω
ἀπέραντος, Ov nekonečný, (jsoucí) bez

konce (1 Tm 1.4) (1]
ANEDUJTŮJTYG (adv.) nerušeně, bez náru

šení (1K 7,35) (U
ἀπερίτμητος, οΥneobřezaný(i přen. Sk

1.51) [1]
ἀπέρχυμαι ({υι. ἀπελεύσομαι, δοτ. ἀπ

na98ov, pí. dneAňivda) 1. jíz, odejíi; ná
σἰφάοναι(ὀπίσω Tivóc koho) II ἃ. ὀπίσω
σαρκὸς ἑτέρας (90072)propadnout proti
přirozenému smilsivu n. smilnít s bytostmi
jiného druhu (u). anděly) 2. vyjít. rozšíří
se 3. pominout, ustoupit (117)

«ἀπεστάλην A0r.μᾶ5.ὁα ἀποστέλλω
«ἀπέσταλκα γί. οὐ ἀποστέλλω
«ἀπέστειλα 801.οὐ ἀποστέλλω
«ἀπέστην δος, οὔ ἀφίστημι
«ἀπέστησα δος.οὐ ἀφίστημι
ἀπεστράφην 80τ.ρ49,οὐ ἀποστρέφω
ἀπέχω 1. (akt) mít (po obdržení), mí:

dost; být vzdálen l ἀπέχει (Mk 14,41
snad neos.:) to (už) stačí, (jiné řešení:) je
zaplaceno 2, (med.) zdržovat δὲ (τινὸς n.
nó tivog čeho) [19]

ἀπήγαγον οι. οὐἀπάγω
ιἀπηγξάμην εοτ.οὐ ἀπάγχομαι
ἀπήεσαν 1τρῖ. 3. Ρ].οὐ ἄπειμι ἢ
ιἀπήλασα δοι. οἀἀπελαύνῳ
εἀπηλγηκώς ρᾶτι.ρί. od ἀκαχγέω
ἀπῆλθον δοτ.οὐ ἀπέρχομαι
“ἀπηλλάχθαι Inf. pf. pas. od drak

ἀποβολή

χάσσω
εἀπήνεγκα 8οτ.οὐ ἀποφέρω
-AMP9N a0r. pas. οὐ ἀπαίρω
ἀπιστέωῳ (a0r, inicTnoa) 1. býr nevěřící,

nevěřit 2. být nevěrný [8]
ἀπιστία, ας, ἧ 1. πενᾶγα 2. πενὄγποει,vě

rolomnost (11)
ÚnwoTo6, ov 1. nevěřící; nevěrný 2. nevě

rohodný, neuvěřitelný [23]
ἁπλότης, ητος, Ď 1. prostora,upřímnost

Ι ἡ ἁπλότης Ť elc Tóv Kototóv upřímná
oddanost Kristu 2, štědrost (8)

únAoVs, 1j, obv prostý, ryzí, čistý, nezaka
tený [2]

úxA G (adv.) prostě,upřímně(Jk 1,5)[1]
ůxó (předl. s gen.; před samohl. jen v ča

stějších spojeních ἄπ’, ἀφ᾽) 1. (místo,
zdroj. východisko) od, zfe) | ἀπὸ τῆς
Γαλιλαΐας z Galileje | Bákt ἀκὸ σοῦ
(Mt 5,29n.) odhoď od sebe | ně Tv
καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς
(Mr 7.16. 20) poznáte je po jejich ovoci 2.
(čas)od IIἀπὸ τότε οὐ té chvíle/ doby |
ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα (L 8,43) (už) dvanácí
ἰδ! 1 ἀπὸ umác návTec (L 14,18) všichni
stejně/ jeden po druhém | úg' 00 Av (+
konj.) jakmile, když. potom co | ἀπὸ te
τάρτης ἡμέρας νὶΖ TĚTAPTOG3. (důvod)
kvůli, pro [IAČ T0U OxAov (L 19.3) kvůři
zástupu | Řxě TG eWNakelac (Žd 5,7)
pro úctu k Bohu 4, (původce děje) od, 7.
pád IIof ἐνοχχούμενοι ἀπὸ τῶν πνεὺυ
μάτων ἀκαθάρτων (1. 6,18) ci,kteří byli
sužování nečistýmí duchy [644+2]

dnofaive (fur. ἀποβήσομαι, 8οῖ. ἀπέ
Bmv) 1. odejít, vystoupit (z lodí) 2. (Fp
1,19) vyústit (εἴς 11 do čeho), prospět.
sloužit (etc T1k čemu) [4]

ἀποβάλλω (aor. dnébaXov) 1. odložit.
odhodii 2. (přen.) ztratit [2]

ἀποβλέπω podívaí se, pohledět (eic vv
nač) (Žd 11,26) [1]

ἀπόβλητος, Ov zavržený, zavrženíhodný
(0 Tm 4411)

ἀποβολῆ, ἧς, ἡ 1. zavržení 2. ztráta (2)



ἀπογίνομαι

ἀπογίνομαι ἰρᾶτι δο:. ἀπογενόμενος)
zemřít (přen.: 1 Pr 224) [1]

ἀπογραφή, ἧς, ἢ soupis,sčírání(lidu)(2)
dnovpámm (a0r. med. ἀπεγραψάμην, pf.

pas. dKovévoaUHAL) 1. zapsat (do sezna
mu; | přen.) 2. (med.) nechat se zapsat (d]

čroóriKkvyyí (ar. čněšetš«, pí, pas.
drošéčevyual) 1. učinit, ustanovit, posta
vit 2. ukázat, prokázat, dokázat [4]

ἀπόδειξις, εως, důkaz, dokazování
(1 Καὶ2.4) }]

ἀποδεκατεύω odvádět desárek (v.l. L
18,12) [0]

drobekaTów 1. odvádět desátek (11 z če
bo) 2. ukládat desátek (tivá. komu) [4]

ÁNÓŠEKTOG, OY příjemný, milý (1 Tm 2.3.
5,4) [2]

ἀποδέχομαι (δοτ. ἀπεδεξάμην, ΡῬ45.ἀπε
čéxOnv) 1. přijmout (laskavě, sou
hlasně); přivírat 2, uznat, chválit [7]

ἀποδημέἕω (aor. dne5ůunoa) odcestovatI
ἀποδημῶν (M1 25,14) chystající se odce
stovat [6]

ἀπόδημος, ov (jsoucí) na cestách, ne
přítomný (Mk 13,34) [1]

ἀποδίδωμι (part. ἀποδιδούς, π΄ ἀποδι
δοῦν, impf, dnsčišovv [= 1 3. pl.], konj.
a0r. 2, sg. ἀποδῷς, 3. ἐς. ἀπόδῷ 4 ἀκο
δοῖ, [πι|ρ.ἀπόδος, πῆ. ἀποδοῦναι, ρϑτι.
ἀποδούς, aor. med, dnešáuny, Inf. aor.
pas. únočoVýva:) L odevzdaí, vrátit; vy
dat || A. Xóyov vydat počet | ἀ, τὸ μαρτύ
olóv τινὸς νγάάναι svědectví o čem 2.
dát (co je kdo povlnen): odplart {τι
ἂντί τινος čím zač), splatit; zaplatit; na
hradic; vyplatit (mzdu), nést (plody)
splnit (povinnost) 3. (med) prodat (n
dvTÍ Tivoc co zač), vyda: [48]

droštopíle oddělovat, působit roztržky
(Ju 19) [1]

ἀποδοκιμάξζω (a0r. dnešoxKinada, pf.
pas. ŠnodeŠoxiuadua, a0r. μα. ἄπε
ŠoxiuáoBnyv) odhodit, zavrhnout, odmít
nout (jako nepotřebné) 19)

ἀποδοχῆ, ἧς, Ů přijetí, souhlas (1 Tm

ἀποκλείω

1,15: 4,9) (2]
"ἀποθανοῦμαι ἴυι.οά ἀποθνήσκω
«ἀποθέμενος ρατι δοτ, οὐ ἀποτίθημι
«ἀποθέσθαι [πἴ.δος. πιεά. οὐ ἀποτίθημι
-ascóBroBe Imp.aor. med.pl.od ἀποτίθημι
ἀπόθεσις, ξεως, odložení,odstranění I ἀ,

TO6 oKnvŮÝpaTOG (2 Pi 1,14) 0. (pozem
ského) přebývání, 13,smrt (2)

ἀποθήκη, ἧς, ἥ stodola,sýpka [6]
aTodByoavpiče střádar, nashromáždit, na

hromadic (1 Tm 6,19) [1]
ἀποθλίβω vísnir,Hačit se (Tvá na koho),

strkat (rivá do koho) (L 8,45) (1)
ἀποθνήσκω (fu. ŠnoBavobuci, 407.

dnéBavov) zemřít, umřít (i přen.); zahy
nout [111]

"drodpat konj. a0r. med,od dnoríBnut
«ἀποίσω ἔυϊ. οὐ ἀποφέρω
ἀποκαθίστημι π. ἀποκαθιστάνω (ἕυι.

ἀκοκαταστήσω, 840. ἀπεκατέστην,
ρ85. ἀπεκατεστάθην) 1. μνόξι 4ο ρᾶνοά
ního stavu, dát do pořádku; obnovit;
uzdravit 2, (inir. a pas.) br uzdraven, být
vyléčen 3. navrátit [8]

ÚKOKGÁŮXTO (a0r. AnEKÁLVYU,pas. NT
eKaÁbpěnv) 1. odhalí. zjevít 2. (pas.)
zjevit se, ukázat se; býí zjeven [26]

ἀποκάλυψις, εως, ἧἣ τἼενεπί (κυρίου
Páně /od Pána), odhalení (18]

ἀποκαραδοκία, ας, ἧ toužebnéočekávání
(Ř 8,19; Fp 1,20) (2)

ἀποκαταλλάσσω (δΔοτ.ἀποκατήλλαξα,
pas. ἀποκατηλλάγην) “πηὶ! (τινά τινὶ
koho s kým) [3]

ἀποκατάστασις, εως, Ý|znovuobnovení;
(i bez prvku opakování) uskuiečnění, na
plnění (Sk 3,21) [1]

-ἀποκαταστήσω ἔυϊ.ὁα ἀποκαθίστημι
ἀπόκειμαι δι μεομονάπ!μίοξεπι δι μὲν

praven! přichystán | (πε05.) ἀποχκεῖται
(Žd 9,27) je určeno [4]

ἀποκεφαλίζω (ἀοτ. ἀπεκεφάλισα) σΐ,
popravit mečem [4]

ἀποκλείω (Δοτ. ἀπέκλεισα) (u)zavřít
(τὴν θύραν ἀνεξε: 1, 13.25) [1]



ἀποκόπτῳ

ἀποκόπτω (ἴυι. ἀποκόψωῳ, δοι:. ἀπέ
κοψα) 1, οὐξεξπομί, πδόζπομὶ, μιπομ;
přeseknout 2. (med.) nechat re vykastro
var! vyřezat [6]

ἀπόκριμα, τος, TÓ rozhodnutí; rozsudek
(2 Καὶ1.9) [1]

ἀποκρίνομαι (ἕυι. ἀποκριθήσομαι, ΔΟΙ,
ἀπεκρινάμην ὦ, ἀπεκρίθην, parl. a0r,
ἀποκριθείς) 1. οὐρονξάξι (τινί ἡ. πρός
τινα komu, xpóc T1 nač) ᾿ὶἀποκριθεὶς
εἶπεν πα.ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν (podle
hebr.) odpověděl (parl. aor. se pojí t s ji
nými časy 531. λέγω) 2. pokračovat
(v rozhovoru), promluvit, říci, prohlásit;
ostovit (Tvví koho) [2321]

ἀπόκρισις, εως, ἣ οὠρονξδα[4]
ἀποκρύπτω (a07. ÚnÉKOVYA,pf. pas.

ἀποκέκρυμμαι) φάγε (τι ἀπό τινὸς CO
před kým), zatajit, zamlčet [4]

GKÓKOVPOG, OVskrytý, tajný (3)
ἀποκτείνω π. ἀποκτέννω, -ννύῳ (ἰυϊ.

ἀποκτενῶ, δοσ, ἀπέκτεινα, μᾶς. ἀπεκ
τάνθην) Ζαδέι, μδπιγίδ (i πέδην ἰρἔφῃ.)
ukončit,odstranit [14]

ἀποκυέξω, -ὅω (a0r. dneKÝNOa) zrodit,
porodit (i přen.; Jk 1.15.18) [2]

ἀποκυλίω (fut. ČTokKuliow, a0r. ÁTEKŮ
Atoa. př. pas. ÁToKEKŮAOLOI) odvalit
(τὸν 2iBov kámen) (4)

ἀπολαλέω νοϊπὲ hovořili,promlouvat (v.l.
Šk 18,25) [0)

ἀπολαμβάνω (ἔυι. ἀποχή(μγψομαι, δοτ.
ἀπέλαβον) 1. přijmou, obdržel, dostat
(zpěr); (přátelsky) přijmout, přivítat 2.
(med) vzír (si) stranou [10]

ATÓXavO1, EWG,Tj požitek, potěšení [2]
ἀπολέγω νὶ; ἀπεῖπον
ἀπολείπω (δοι. ἀπέλιπον, part, ÁxoX

πῶν) 1. opustit: zanechaí 2. (pas) zbýt,
zůstat [7]

"AX0A£TTaL fut. měd. 3. sg. od ἀπόλλυμι
»"ajtoAzlym olizovat (v.l, L 16,21) (0]
«ἀπολέσαι Inf. δοι. οὐ ἀπόλχυμι
ἀπόλλυμι (fut. ἀπολέσω Ι ἀποχῶ, 5οτ.

ἀπώλεσα, kon), 3. sg. dnoléou, inf.

ἀποπέμπω

ἀπολέσαι, ρί. ἀπόλωλα. ρετι. AnoXw
Ag, fut. meď. dxokoÚua, aor. med.
ἀπωλόμην) 1. (41. zničit, zahubit; zira
ti; přijít (Tvoč) I part. pf. dnokulůc
má význ. med. = ztracený 2, (med.) za
hynout, zničit se, ztratit se | οἱ ἀκολλύ
pevot vi, kdo jdou k záhubě | ἀπώλετο
dně cob (Z) 18.14) pozbyl jsi (sc. ovo
ce) [90]

"ATOAADWV, OVOG, 0 Zhoubce, Ničítel
(překladjména "Aaššov: Zj 9,10 (1)

᾿Απολλωνία, ας, ἢ ApolíiJonia(město
v Makedonii: Sk 17.1) [1]

᾿Απολλώνιος, οὐ, Ó Apollonios (v.1. Sk
18,24 místo násl.) (0)

᾿Απολλῶς, ὥ, ὁ Apoilos
v Efesu a v Karintě) [10]

dioXovtopat (aor, dneXovnoáunv) brá
nit se (τι ξίτπι; ἐπί τινος n. τινί před
kým), říkat na svou obranu, mluvit ve svůj
prospěch (101

ἀπολογία, ας, 1 (slovní) obrana, obha
joba (twví n. KoóG TIVa před kým): od
pověď (jako obrana) [8]

dnokovopat (aor. ἀπελουσάμην) omýí
se, nechat se obmýt [2]

ἀπολύτρωσις, εὡς, 1 1. vykoupení2.
propuštění, osvobození (10]

ἀπολύω (ίυι. ἀπολύσω, δοτ. ἀπέλυσα.
Ρ΄. ρ85. ἀπολέλυμαι, δοῖτ. pas. ἀπε
λύθῃν) I. odvázat, uvolnit 2, propustit.
rozpustit (shromáždění); odeslat 3. zbaví,
osvobodit (tvvá Tivoc/ ÁnÓ TivoG koho
od čeho), odpustí 4. (med.) odejíc [66]

«ἀπολωλώς ρᾶτι. ρί. οὐ ἀπόλλυμι
dxopácoopa orřitsi. setřástsi (prach: L

10,11) [1]
ÚNOpÉVE zůstat (pozadu) (v.J. L 2,43) [0]
ové? prokázat,projevit(pův úctu)

(Pr 3,7)(1)
novin Tw (a0r. med.dnevivápnv) znýt;

(med.) umýt se, umýt si (těG yeT0aG
ruce: Mt 27,24) [1]

ἀποπέμπω (λοτ. ἀπέπεμψα) νγοίαι,poslat
(vl J 17.3)(0]

(misionář



ἀποπίπτω

ÁXORIxTE (801. ἀπέκεσα) οαρδάπομι,
spadnout (Sk 9,18) (11

úxoxAavám 1. zmásí, svést 2. (pas.) za
toulat se, zbloudii (1 přen.) [2]

ἀποπλέω (aor. čnérkeuda) odplour,od
jer (lodí) (4)

aroTAnpów ([ut. dnonanoogw) naplnit,
splnit (v.[. Ga 6,2) [0]

ἀποπλύνω (aor. dnérkuva) vypírat (v.l.
L 5,2) (0]

ἀποπνίγω (a0r. dnénviša, pas. neví
nv) 1. udusit 2. (pas.) uropirse [2]

dnovém (akt, i med.) být na rozpacích, být
nejistý (T1 n, XECÍ TIvOG V čem, ohledně
čeho), nevědětsi rady (ἕν tiv1 s kým) [6j

ἀπορία, ας, ἧ bezradnost (tvvág nad
čím), úzkost, nejistota (L 21,25) [i]

ἀπορίπτω (λοτ. ἀπέριψα) (1π|τ.) vrůnouí
se (přes palubu: $k 27,43) (1]

dnoppaviče (a0r. pas. raopaviaůnv)
učinit sirotkem, odloučit (ěnxó τινος οὐ
koho: 1 Te 2,17) [1]

ἀποσκίασμα, τος, τό zastínění,z(aje
mnění (Jk 1,17) (1)

dTovITŮ (40r. ἀπέσκασα, pas. ne
orxábny) 1. ráhnour, přitáhnour, sírhnouí
(ὀπίσω τινός za kým) 2. vyřáhnout,tasit
(τὴν μάχαιραν meť) 3. (pas.) odtrhnouí
se, vzdálit se, odloučit se [4]

«ἀποστάς part. 201.od ἀφίστημι
ἀποστασία, ἂς, 1 odpadínutí)(2)
ἀποστάσιον, ου, TÓ 1. rozvod, rozluka II

βιβλίον ἀποστασίου rozlukový lis 2.
rozlukový list (3]

ἀπόστασις, £tG, T) vzdání se (npnypá
vdov věcí; vl. Žd 11,1) (0)

ἀποστάτης, ον, ὁ odpadlík (100 vóuov
od zákona) (v.L Jk 2,11) (0]

ἀποστεγάζω (aor. deotéyaca) odkrýl
(střechu: Mk 2,4) [1]

ἀποστέλλω (ἴυι. ἀποστεχῷ, aor. ἀπέ
στεῖλα, Κοη} ἀποστείλω, ρί. ἀπέσταλ
KG, A0r. pas. ἀπεστάλην) 1, ροξίαι, roze
star, odeslat, vyslar 2, nechaí, dái WAno
στείλας ἐκράτησεν (ΜᾺ 6.17) ααἱ Ζαι

ἀποτίθημι

knout [132]
ÚTOCTEDĚM (a0r. dneoTÉDNOG, Pf. pas.

ἀπεστέρημαι) 1. οἰδμρὶι (τινᾷ τινος
koho oč), ošidit, škodit, zadržet, odepřít
(τινά τινος komu co) I úneotTepnuévoc
zbavený (TG dinBeiac pravdy) | Ó
μισθὸς... ὁ ἀπεστερημένος ἀφ' ὑμῶν
(Jk 3,4) mzda „. klérou jste zadrže
li/6 kterou jste ošidili 2. odtahovat se,
vzdalovat se (v manželském životě: 1 K
7.5) 3. (pas.) nechat se oloupitlošidii,
snésí škodu (6)

«ἀποστῆναι ἰηΐ.δοτ.οὐ ἀφίστημι
«ἀποστήσομαι ἐυϊ, πιοά.οὐ ἀφίστημι
ἀπόστητε imp.aor. 2, pl. οὐ ἀφίστημι
ἀποστολή, ἧς, 1 poslání.apoštolát,služ

ba apoštola [4]
ἀπόστολος, οὐ, ὁ 1. ἀροξιοί; πιϊδίοπάξ2,

posel (lidský n. Boží), vyslanec [80]
dxoorTopaTÍlm sledovat řeč; klást nepřá

relské otázky (rTiwvůkomu), vyptávat se,
chytat za slovo (L 11,53) (1)

ἀποστρέφω (δΔοῖ.ἀπέστρεψα. Daš. ÚT
ἐστράφην) 1. {τ,) οὐνγάμι, odstranit;
νγάϊπει,dát zpět (TůV uáxatoav meč), pod
něcovai (k odpadu), pobuřovaí 2. (intr.)
odvrátit še (dxá Tivoc od koho, čeho) 3.
(med./ pas.) zavrhnout,odvrátit se (vá,
T1od koho, čeho), opustit; vrátit se (9j

dnOGTVYÉY hnusit si, protivit si, nenávidět
(Ř12,9]

ÚNROCVVÁYMYOG,OV vyloučený ze syna
802} [3]

ἀποτάσσομαι (Δλοτ.ἀπεταξάμην) 1. 702
ἰομῶξ ὃς (τινί s kým), odloučit se (rivi
od koho) 2. zříci re (T1ví čeho) [6]

ἀποτελέω (δοτ. ρᾶ8. ἀπετελέσθην) 1.
dokončit, vykonat 2. (pas.) dojít cíle, do
spět k cílí [2]

ἀποτίθημι (ἀοι. πιεά. ἀκεθέμην, Κοη!.
ἀποθῶμαι, ἱπιρ. δοΥ. πιο. 2, ρ]. ἀπκό
θεσθε, inf. ἀποθέσθαι, ρϑ8τί. ἄπο
θέμενος) 1. odložit 2. (med.) odložit (si),
svléci (1 přen.); (přen.) oďvrhnout, zbavit
se (u čeho) | čnodÉcBar šv φυλακῇ



ἀποτιγάσσω

uvrhnout do vězení[9
ÚKOTLVÁCOM (a0r. dnETÍVAka) setřepat,

setřást 12)
XOTÍVAY (fot. dxoTÍcm) nahradit (Škodu:

Fm 19) [1]

ἀποτολμάω οανάξί! :ε })ἀποτολμᾷ καὶ
Aéyst odvažu je se říci (Ř 10,20) (1]

úxovopíc, ac, Ť přísnost(Ř 11,22bis)[2]
ÚROTÓROG (adv.) přísně (2)
ἀποτρέπομαι σάντάιξιse (Tivá od koho),

vyhýbat se Čriwvákomu) (2 Tm 3.5) (1)
ἀπουσία, ας, 1 nepřítomnost(Fp 2.12) [1]
ἀποφέρω (μι. ἀποίσω, ἀοτ. ἀκήνεγκα,

πῇ, ἀπενεγκεῖν, Inf. aor. pas. ἀπε
νεχθῆναι 1. οὐνέςξι (Ώ!. αάϑΠ4π|}. οὐἰπέδι
2. přinési, donést (6)

ἀποφεύγω (part. aor. Anogvybv) uprců
nouí. uniknout (vwá/e i tivóc před
kým, čím) (2 Pt 1,4; 2,18.20) [3]

ἀποφθέγγομαι (βοτ. ἀπεφθεγξάμην)
promlouvat (τινί ke komu). pronáše,
(s nadšením) prohlási [3]

ἀποφορτίξζομαι vyložit (τὸν yópov ná
klaď: Sk 21,3) (1]

ἀπόχρησις, εὡς, ἧ spotřeba (o pokr
mech: Ko 2,22) [1]

dnoxwpĚm (a0r. čnexátNOU) odejíí, od
loučit se (ně Tivoc od koho), ustoupit;
opustit (nů tivoG koho) [3]

drxoxwpilopau (a0r. dnsywpiobny) od
dělit se, odloučit se; zmizet [2]

ἀποψύχῳ οπιάϊίς vypustir duši, zemřít (G
přen.), zmírat (L 21,26) [1]

᾿Αππίοσυ PÓPOV, OV, TÓ Forum Appii,
Appiovo forumítržiště (lokalita asi 62
km od Říma: Sk 28,15) [1]

ἀπρόσιτος, ον nepřísupný (o Bohu: I
Tm 6.16) [1]

ÚTPÓGKOKOS, ov 1. neposkyrněný, bez
úhonný. bezvadný 2. nedávající pohor
šení, nepohoršující [3]

ÚTEoCTWITOKÝRMTOEG (ady.) | nesiranně,
bez ohtedu na osobu (1 P1 1,19) [1)

ἄπταιστος, ον (jsoucí)bezkolfsání/klo
pýtání I požášaí Óudc dnraioTove (Ju

ἀργύριον

24) uchránit vás před klopýtmutím n. pá
dem[1

ἅπτω (δοι. ἦψα, ρᾶτι. ἅψας, 401, med.
fyápnv) 1, (akt.) zažehnout (Aúxvov sví
tilnu), zapálit 2. (med) dorýkai se (TivóG
koho, čeho), ublížit (τινός komu) Wp
μου ἅπτου ( 20,17) (už) se mě nedo
týkejí. (n. lépe podle kontextu:) neza
držuj mě! [39]

᾿Απφία, ag, 1 Apfia (křesťanka snad
v Kolosách: Fm 2) [1]

ἀπωθέομαι (aor. čragápnv) L. odrazit,
odehnai 2. vzpírai se, zavrhnout, odmít
nout [6]

ἀπώλεια, ας, ἡ zkáza,záhuba;ztráta [18]
ἀπώλεσα δοῖ.οὐ ἀπόλχυμι
ἀπωλόμην δοι. πξά. οὐ ἀπάχλυμι
"ἀπωσάμην κοι. οὐ ἀπωθέομαι
čpa (část) 1. tedy, tudíž, (a) proto | ἄρα

οὖν proto iedy, nuže tedy | ἄρα yE proto,
tedy. a 1ak apod. 2. (v olázkách) snad,
asi, pak (někdy jen zvyšuje důraz na
otázku) I TÍc/TÍ Čou kdo/co vlast
nětasiltedy/jen/potom©(apod.| podle
kontextu) [49]

ἄρα (čási. tázací — z Ů čea) většinou se
nepřekládá, snad, (opravdu?) I dpa EŮpÝ
σει τὴν fot; (L 18,8)alenaleznevíru?
| Žpá ve γινώσκεις (Sk 8,30) a rozu
míš?/rozumíštaké?[3]

ἀρά, ἂς, ἡ kletba,prokleií (Ř 3,14) [1]
"Apafia, ac, 1 Arábie (Ga 1,17;4,25) [2]
«ἄραι inf, aor. od αἴρω
“Apafor, «v, ol Arabové (v.1.Sk 2,11) (0]
᾿Αράμ, ὁ (neskl.) Aram (v Ježíšově rodo

kmenu: Mt 1.3.4) [2]

ἄραφος, ΟΝ(τό doo-) neseřivaný,bezešvý
U 19,23) [1]

"Aoay, Boc, 6 Arab (Sk 2,11) [1]
ἀργξω záháler, být nečinný I odk doveT

připravuje se, je připraven (2 P1 2,3) [1]
ἀργός, ἡ, ὧν 1. nezaměsinaný,(jsoucí) bez

práce 2, líný, zahálčivý 3. zbytečný (8)
ἀργύριον, ου, τό 1. stříbro 2. stříbrný pe

níz 3. penize [20)



ἀργυροκόπος

ἀργυροκόπος, οὐ, ὁ stříbrorepec (Sk
19,24) (1)

ÚPYVOOG, VV, Ó 1, stříbro 2. (stříbrné) pe

níze [5]
ἀργυροῦς, G, oby suříbrný| ἘΣ
ἤΆρειος πάγος (1 Π-), ὃ Areopag(pa

horek v Aténách, kde se konaly soudy,
ale později také označení radního
shromáždění: Sk 17,19.22) [21

᾿Αρεοπαγίτης, 00, Ó Areopagita (člen

rady [na] Areopagu: Sk 17,34) [1]
ἀρεσκεία, ας, ἡ snaha zalíbi se; zalíbení

(Ko 1,10) [1]
ἀρέσκω (fut. ἀρέσω, 8οῖ. řpeca, inf.

ἀρέσαι) 1. snažit se zalíbit (taví komu) U
A. favTů žít (jen) pro sebe, myslet jen na
sebe 2. libit se, zalíbit se [17]

ἀρεστός, ἥ, ὃν příjemný, milý, libý Ὁ οὐκ
ἀρεστόν ἐστιν (δκ 6,2) πεπὶνλοάπέ [4]

“Αρέτας, α, ὁ Aretafs)(nabatejský král: 2
K 11,32) (1)

ἀρετή, ἧς, ἢ k cinost, (mravní) zdatnosi,
správné jednání 2. div, projev Boží moci,
Boží moc [5]

*Apní vlz *Aoví
(dpův), dovóg, 0 (nom. neužívaný, ak. pl.

čovac) beránek, ovce (L. 10.3) [1]
εἀρθήσομαι fut. pas. od aTpo
ἀριθμέξω (δοτ. ἠρίθμπησα, ρΐ. ρ45. ἠρίθμη

pav počíťat 13)
doWpác, ob, Á počer; číslo [18]
᾿Αριμαθαία, ας, ἧ Arimarea(judské mě

sto) [4]
᾿Αρίσταρχος, ου, 6 Aristarchos (spo

lečník apoštola Pavla) [5]
ἀριστάω (aor. ňolormaa) 1. snídar 2.

obědvat, večeřet; jíst (denní jídlo) [3]
ἀριστερός, ἀ, ὁν 1. levý: sloužící k obra

ně Něž dovoTEpiv po levici | ὅπλα ἃ.
K 6.7) zbraně k obraně 2, ú č. (sc. reip)
levice [4]

"ApioTófPovAog, 00, Ó Aristobulos (řím
ský křesťan: Ř 16,10) (1)

ἄριστον. οὐ, τὸ (první ze dvou hlavních
jíde! dne:) snídaně: oběd; (popř. obec

ἄρρητος

ně:) jídlo [3]
ἀρκετός, ři, ÓVdostatečný, dostačující, od

povídajíci [3]
ἀρκέω (aor. ňokeoa, pas. ἠρκέσθην) 1.

(akt.) stačit, dostačovaí, vystačit 2. (pas.)
spokojitse Čtuvi/ ění T1w1s čím)[8]

ἄρκος, οὐ, ὁ Δ ἧ 1. m medvěd 2. ( med
vědice (Zj 132) [11

ἄρκτος, OL,Ó AŤ = předch,
dona, T0G, TÓ vůz, válečný vůz (4)
“Αρμαγεδών (neskl) Harmagedon(aju

plné místo: Z) 16,16) [1]
"Appív var. k "Ačyív
čopóčopat (aor. fouodánuv) zasnoubi

(tvá Tivi koho s kým; v tomlo význ.
běžnějl akt.), dár do manželství (přen.: 2
K 112) 0]

ἁρμός, οὔ, ὁ kloub (Žd 4,12) (1)
“ἄρνας 58Κ.pl. od čpňv
ἀρνέομαι (ἔυι, ἀρνήσομαι, ἀοτ, ἠρνησά

μῆν, pas. hovýdnv) zapříí (čavtóv sebe),
zřícise (τι, vá koho,čeho);σαι;
popírai (33]

*Apví, © (neskl) Arní (v Ježíšově rodo
kmenu: L 3,33) (1)

doviov, ov, TÓ beránek: ovečka, ovce; (1)
beran (30)

ἀροτριάω ογαι! ὁ ἀροτριῶν ογάξ[3]
ÚOOTPOV, OV, TÓ pluh (L 9,62) (1)
-dprraytig part. a0r. pas.od úpráče
ἁρπαγή, ἧς, % 1. loupež. (ujloupení. pu

stošení 2. uloupená věc, lup, kořist 3. (L
11,39) touha loupit, hrabivost [3]

úonaypóc, 03, Ó loupež; lup, kořisi; zisk,
šťastný nález (Fp 2.6) (1]

ἁρπάξζω (fut úonácm, aor. Řoxaca, pas.
ἡρπάσθην n, ňorávny, part. ápraveic,
fut. pas. ἁἀρκαγήσομαι) 1. ἰομρῇ, uloupir
2. vytrhnout (i přen.). uchvátit; odvést,
zmocnit se (tvvá. koho) (141

ἅρπαξ, gen. úy0g lupičský, loupežný:
dravý ů lupič (5)

dpoafáv, úvog, Ó záloha, závdavek, zá
ruka (i přen.) [3]

ἄρρητος, 0Y nevyslovitelný(2 K 12,4) [i]



ἀρρωστέω

ἀρρωστξω churavět, být nemocen (v.t. Mt
14.14) [0]

ἄρρωστος, ον (ν]. „nemající sílu“) slabý,
nemocný, churavý [5]

deg EVOKDÍTYG,OV, Ď chlapcomilec, pede
rast, (aktivní) homosexuá! [2]

ἄρσην, £V, pen. £voG mužský IITÓ ἄρσεν
muž,chlapec| ol dogeveg muži[9]

᾿Αρτεμᾶς, G, 0 Artemas (řecký křesťan:
Te 3.12) [1]

VADTE|juG, 1600, 7 Artemis (řecká bohy
ně) [5]

ἀρτέμων, ὠνος. Ó přední plachta (lodi)
(Sk 27.40) (1)

čerti (adv,) 1. nyní,teď I an don od ny
nějška | Ewc d. až dosud, až do nynějška
2. právě, právě teď 3, hned, ihned [36]

pTvyšvvyTOG, OV nově/právě narozený,
novorozený (1 Ρι 2,2}[1}

ἄρτιος, a, OVschopný, připravený, doko
nalý (2 Tm 3.17) (1)

ἄρτος, ον, Ó 1. chléb (jako látka I jako
jednotlivý kus, (1 bochník; 1 přen) I č.
Tig npodédeme předkladný chléb 2. po
krem.jídlo | čoBítiv čotov jist jídlo,
obědvat, večeřeí (97)

ἀρτύω (pf. pás. notupa1) ochutit,okořenit,
osolit 1 přen.) [3]

"Appažáš, Ó (neskl) Arfaxad (v Je
žíšově rodokmenu: L 3,36) [11

doxávytkoc, Ov, Ó archanděl (1 Te 4,16;
Ju 9) (21

ἀρχαῖος, α, ov starý; starobylý, dřívější,
(pra)dávný; (Jsoucí) už dlouho | oí Ge
xa1o1 předkové,otcové| Tě doxaTa (2 K
5,17) to staré! dřívější věcí| d. nadntýc
učedník! křesťanz první doby (11]

᾿Αρχέλαος, ov, Ď Archelaos, Archelaus
(etnareha nad Judeou, Idumeou a Sa
mařskem v létech 4 př. Kr—6 po Kr.
Mt 2,22) (1)

ἀρχῇ. ἧς, ἡ 1. začátek, počátek ᾿ ἐν ἀρχῇ
na začátku, nejprve | xaT' Řoxůc na po
čárku | vův ἀ. ὅ τι καὶ χλαλῷ ὑμῖν ὦ
8.25) co vám oď začátku říkám n. proč

ἀσεβέω

s vámi ještě mluvím? 2. úřad, vrchnosí 3.
cíp (látky) 4. (andělská) mocnost[55]

čpynyds, oĎ, Ó 1. vůdce, vládce 2, původ
ce, zakladatel [4]

ἀρχιερατικύς, ὧν velekněžský (γένος
rod; 5k 4.6) [1}

ἀρχιερεύς, ἕως, ὃ νοϊεκπέξ(předsedající
Šanhedrinu; přen. o Kristu) (v pl.) vele
kněží (jistí členové Sanhedrinu z vele
kněžských rodů), vrchni kněží (122)

ἀρχιλῃστήῆς, οὐ, Ó vůdce lupičů(v. J
18,40) [0)

ἀρχιποίμην, £Vog,0 vrchní/nejvyšší pa
stýř () Pr 5,4) (1]

VApxutnog, ov, ©Archippos(křeslan asi
v Kolosách: Ko 4,17; Fm 2) [2]

dox1ovváyWyoc, 00, Ď představenýsyna
g08y [9]

GOXITÉKTUV, OVOG, Ó stavůel (1 K 3,10)
-- κ(. τέκτων [|]

ἀρχιτελώνης, Ov, Ó vrchní celník (L
19,2) [1]

ἀρχιτρίκλινος, οὐ, ὁ «ργάνοε hosii
ny/ svatby (J 2,8.9bis) [3]

ἄρχω {ζαυι.ἄρξω, aor. řoča) 1. (akt.) vlád
nou, panovat (tivóc nad kým) 2. (meď.)
začínatW(někdy nadbytečně:) deEno8e
ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν (L
13.25) zůstanete (státi) vénku a budete
ttouci na dveře [86]

ἄρχων, Ὄντος, Ó 1. vládce; pán; kníže;
představený (synagogy) předák, přední
muž 1. tév "lověaíwv () 3,1) člen ži
dovské velerady 2, úřad, soud [37]

ἄρωμα, τος, τό (jen v pl.) koření,vonné
lásky, vonné masti [4]

"Agá viz *Acág
doáAEvT0G, OV1. nehybný, nepohyblivý 2,

neotřesitelný [2]
᾿Ασάφ, Ó (neskl.) Asaf (v Ježíšově ro

dokmenu: Mt 1.7.8) (2)
čofeaToc, ov neuhasitelný[3]
dotfeta, ac, m dezbožnosi[6]
docfém (a0r. úvéhnoa) jednat n, žít bez

božně [2]



ἀσεβής

ἀσεβής, ἐς δεζδοξπῦ Νδ . δσεδοξηῖα[9]
ἀσέλγεια, ac. i bezuzdnost,prostopář

nost, nevázánost [10]

ἄσημος, OVnevýrazný, nevýznamný, bezvý
znamný (5k 21,39) (1)

"Agňoe, Ó (neskl) Aser. Ašer (syn Jákobův
— sr. Gn 30.13) [2]

ἀσθένεια, ας, ἡ 1. slabosi (tělesná i mo
rální) 2. nemoc ἢ πνεῦμα čoBevelac (L
13,11) duch způsobujicí nemoc [24]

dodBevim(aor. jodévnoa. pf. hoBévnka)
1. být nemocen ᾿ ἀσθενοῦντες nemocní 2.
být slabý (1 přen) 3. být nuzný/ potřeb
ný/v nouzi [33]

ἀσθένημα, τος, τό slabost (i přen.) (Ř
15.1) [1]

ἀσθενής, Eg 1 slabý (i přen) I Tě
ἀσθενές slabosti, slabá věc 2. nemocný,
churavý 3. bezmocný [26]

᾿Ασία, ας, ἢ Asie(římská provincie s hl.
městem Efes) [18j

᾿Ασιανός, ob, Ó Asias, Asijec (obyvatel
římské provincle Asfa: Sk 20,4) [1]

"AG1ápyns, ov, Ó asiarch (vysoký před
stavitel z římské provlnele Asla: Šk
19,31) (1)

dovvía, ag, fi nechutensiví.nechuťk jídlu
(Sk 27,21) (1)

Gosrog, ov lačný, (jsoucí) bez jidla (Sk
27,33) (11

ἀσκέω namáhat se, snažit se (co nejlépe)
(Sk 24,16) [1]

ἀσκός, οὔ, Ó měch(např. na víno) [12]
ἀσμένως (δάν.)}rád, radostně, ochojně (Sk

21.17) (11

ÚJOgoc, OVnemoudrý, pošesilý I 6 č. poše
tilec (Ef 5.15) [1]

donáčopa: (a0r. Úonacáuny) 1. (po)
zdravi, přivítat 2, rozloučiš se (59)

ἀσπασμός, οὔ, ὁ ροζάτον(ύξιπί 1 písem
ný), přivítání [10]

Gortikog. ov neposkvrněný, čistý, bezvad
ný, bezáhonný (4)

čaxic, (čo, i (pův. „štít“, v NZ jen:)
(jedovatý) had (Ř 3,13) [1]

ἀσφαλῶς

dorovBog, ov nesmířitelný,nemilosrdný (2
Tm 3,3) (1)

"Aorá viz ᾿Ασάφ
docáptov, ov, τό as (drobná římská

mince, šestnáctina denáru) [2]
᾿Ασσάρρων, ὠνος, ὁ ν.] πιίξιο Σαρών
aoov (adv.; komp. οὐ ἄγχι) blíže, co nej

blíže; velmi blízko, těsně (Sk 27,13) [1]
ἼΆσσος, οὐ, Ó Assos (město na pobřeží

Mysíc) (Sk 20,13.14) [2]
ἀστατέω býi nestálý/(stále) v pahybu, být

bez domova (1 K 4,11) [1]
ἀστεῖος, α, ov (vl. „městský“) jemný,

hezký, pěkný, pohledný [2]
ἀστήρ, ἔρος, 0 Avězda(I přen.) [24]
AOTÁOIKTOG, OV neupevněný, slabý: neu

přímný (2 P1 2,14: 3,16) [2]
ἄστοργος, oV (jsoucí) bez lásky (k pří

buzným), nemající lásku srdce, nelaskavý,
nelidský, krutý (2)

ÁETOXEM(a0r. horóxnoa) zabloudii, sejít
z cesty; zbloudis (xepi Wv Čem); zříci se
(Tvvóc čeho) [3]

dovTpann, jc, T blesk(9)
ἀστράπτω (a0r. řoroava) zablesknoui

še, (o blesku) vyšlehnout; blýska: se,
třpytit se 12)

aTPOV, OV,TÓ souhvězdí; hvězda (4]
"AaVyKPITOG, OV, Ó Asynkritus (římský

křesťan: Ř 16,14) 11]
doúupwvoc, OVnejednorný, (jsoucí) v ne

shodě (Sk 28,25) [1]
ÚOÚVETOG, OV nerozumný, nechápavý, po

šenilý (5]

ἀσύνθετος, OV nevěrný, věrolomný, nepl
nící závazky (Ř 1.31) [1]

ἀσφάλεια, ας, ἡ 1. pevnost; důkladnosi,
pečlivost 2. spolehlivost, hodnověrnost; jis
tota 3. bezpečí, zajištěnost [3]

ἀσφαλής, ἐς 1. pevný 2. spolehlivý.prav
divý | Tě č. pravda 3. bezpečný, jistý [5]

ἀσφαλίζομαι (a0r. úogalicánnv, pas.
ĎogaXlobmy) zajistit, zabezpečit, sevřit;
střežit [d]

dogakůůc (adv,) bezpečně;jistě [3]



ἀσχημονέω

úoxnpovém jedna nesprávně/nevhodně;
dělat, co se nepazří (1 K 7,36; 13.5) [2]

ἀσχημοσύνη, ης, 1. kanebnast,hanebný
skutek, nestoudnost 2, hanba (1]. ohanbí),
nahota (2]

ἀσχήμων, ὧν περίμξηῦ,budící sud (1 K
12.23) [1]

ἀσωτία, ας, Ú rozmařilosí,prostopášnost,
neukázněnost [3]

dobre (adv.) rozmařile,prostopášně(L
15,13) [1]

ÚTAKTÉM (a0r. Úráxinoa) vést nespo
řádaný život, zahálet, ltenošit (2 Te 3,7) (1)

GTAKTOG, OV neuspořádaný (v životě),
neukázněný, tenivý (1 Te 5,14) (1]

ATÁKTOG (adv.) nespořádaně, neukázněně,
lenivě, zahálčivě (2 Te 3.6.11) [2]

ἄτεκνος, ον bezdětný(L 20,28.29) [2]
ἀτενίξω (aor. Řtévica) upřeněse divat,

hledět(přímo)(rivi/ Tivá/ εἴς τινα, τι
na koho, nač) [14]

tep (předl. s gen.) bez (L 22,6.35)(2]
ἀτιμάζω (οι. ἠτιμάσα,. ρᾶς.ἠτιμάσθην)

1. zneucrít| jednat | pohrdlivě {τινὰ
$ kým) 2. (pas.) zakusit příkoří; být hano
ben; hanobů sí (Tě.cáuaTa těla) [7]

ἀτιμάω (8οτ. úTÍMNOG)jednat pohrdlivě:
zneuctít (v.1. Mk 12,4) (0)

drTiía, ag, 1) neúcta, pohanění, pohrdání;
hanba [7]

ἄτιμος, ον 1. πενάξζεην,nectěný, pohrdaný
2. méně významný! důležicý, méně ušiech
tý [4]

ἀτιμύω (part. pf. pas. ἠτιμωμένος)
zneuctít, pohanět (vl, Mk 12,4) [0]

ἀτμίς, ίδος, ἡ pára, mlha, dým, opar U
přen.) I ἀτμὶς καπνοῦ kouřový opar,
oblaka dýmu (2)

ἄτομος, OV nedělitelný | šv črTóue (1 K
15,52) v mžiku [1]

ἄτοπος, OV nepaiřičný, nemístný, nevhod
ný; neobvyklý; zlý. špainý [4]

᾿Αττάλεια, G, m Aralia (přístav
v Pamlylli: Sk 14,25) (1)

αὐγάξω (aor. ηὔγασα) 1. (ir.) vědět 2.

αὐτός

(intr.) zazářit, rozsvítit se, rozbřesknout se
(2K 4,4} [1]

αὐγῇ, ἧς, ranní červánky, svítání, úsvát,
rozbřesk (Sk 20,11) (1)

AúyoBaTtoc, ov, Ó Augustus Čiltul prv
ního římského císaře: L 2.1) [1]

aVBáčns. eg samolibý, bezohledný; pový
šenecký [2)

aÚúBaipETog, ov dobrovolný, svobodný,
(jednající) sám od sebe (2 K 8,3.17) [2]

abdEvVTĚM vládnout, panovat (tivóc nad
kým) (1 Tm 2,12) [1]

αὔλξω (λοτ, ηὔλησα) Arát na fléinu, hrát
k tanci | TOaĎloúutvov (1 K 14,7) to. co
se hraje na flétnu [3]

αὐλῇ, jg. i L dvůr 2. dvorec 3. nádvoří
(chrámov) d. venkovní ohrada, ovčinec 5.
(panovnický) dvůr, palác (12)

αὐλητής, οὔ, ÓAráčna flému (2]
αὐλίζομαι (aor. nůžíceny) přenocovat

(Mt 21,17; L 21,37) (2)
αὐλός, οὔ, ὁ μίέξιπα(1 Κὶ14.7}{1}
αὐξάνω ἰ αὔξω (υε. αὐξήσω, δοτ. ηὔξη

ga, pas. nůtýBmv) 1. (akt 1r.) rozmnožit,
nechat růsí 2. Čaka,/ pas., intr.) růst, přibý
vat, Šířízse, množit se, rozhojnit se [23]

adEno16, vw, růst, vzrůst(2)
αὔριον (adv.) 1. zítra I f aĎatov (sc.

népa) zítřek, následující den | TO TG
αὔριον co patří k zítřejšímu dni/co bude
zétra 2. brzy, po krátké době [14]

AdoTTDÓG, Ó, ὄν nelaskavý, přísný (L
19.21.22) [2]

αὐτάρκεια, ας, ἧ spokojenost (se sebouj,
soběstačnost; skromnosí, nenáročnost [2]

αὐτάρκης, ες spokojený (se sebou, se
svým majetkem), soběstačný, nezávislý
(Rp 4,11) f1)

aÚTOBI (adv.) = αὐτοῦ
GŮTOKATÁKPITOG, OY odsouzený sám se

bou (Ti 3,11) [1]
αὐτόματος, ἡ, OV samočinný, (působící)

sám od sebe [2]
UÚTÓNRTAG,OV, Č očirý svědek (L 1,2) (1)
αὐτός, 1, Ó (zájmenné adj.) 1. sám, sa



αὐτοῦ

motný| aůrTá τὰ ἔργα samy skutky| £v
αὐτῷ TÁ Kaipi5 (L 3,1) právě v té do
bělprávě tehdy | čv adr 1ň ἡμέρᾳ (L
24,13) stejného !téhož dne 2. on, ona, one I
(v gen. jako přivl. zájm.) aůtov, ἧς
jeho, její | (podle hebr. někdy nadby
těčně:) οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
(Mt 3.12) v jeha(ž) ruce je lopata 3. (se
členem v přívlastkovém postavení) Ó
abtóc cýž,rentýž Ἐ τὸ αὐτό (ἀἀν.) stejně |
ἐπὶ τὸ αὐτό πὰ toréž místo, na témže
místě, dohromady, společně | KatTů TĎ
aĎTÓ Stejně. stejným způsobem 4, (jako
zvratné zájm.) 86 ἢ ἔχουσιν ἐπ’ αὐτῶν
βασιλέα (Ζ) 9,11) mají nad sebou krále
(5595+2]

αὐτοῦ (ἀν) zde; tám [4] — jinak viz
αὐτός

αὐτόφωρος, ον ραιξίοί k vlastnímutrest
nému činu (pův. ke „krádeži“) k6x" aůro
φώρῳ pří činu (J 8,4) (1)

abróxep, gen. O0G (provádějící [něco))
vlastníma rukama (Sk 27,19) [1j

aĎxkm chlubit se (a čím) (Jk 3,5) [1]
αὐχμηρός, A, ÓVtemný, vyprahlý, divoký

(2 Pt 1,19) (1]
ἀφαιρέω (ἴυιϊ.ἀφελῶ, δοτ. ἀφεῖλον, ἱπέ.

ἀφελεῖν, ΚΟΩ].βού, τςά. ἀφέλωμαι,
ἴυιϊι.Ρ85. ἀφαιρεθήσομα!) 1. (akt./ med.)
odejmout, vzít (vi v4vo€ n. T1 ÁNÓ TIVOG
co komu): snímac; úseknout 2. (pas) býr
odňat (10)

ἀφανής, ÉGneviditelný,στ} (ἐνώπιόν
Tivoc před Κύπι) (Ζά 4.13) [1]

ἀφανίζω (δοι. ρᾶ5. ἠφανίσθην) 1. (4Κ1)
činit neznatelným, zastírat; znětvařit; ničil,
kazit 2. (pas.) zmizet; zahynout [5]

ἀφανισμὸς, οὗ, Ó zničení, zánik, zkáza
(Žd 8,13) (1]

ČpavTog, ov neviditelný I
zmizel (L 24,31) [1]

ἀφεδρών, ὥνος, Óstoka,hnůj, záchod[2]
-ApéBrv a0r. pas. od dgínut
ιἀφεθῆσομαι ἴυιϊ.ρας. οὐ ἀφίημι
ἀφειδία, ας, ἥ πεξείγποεί,ἰνγάοοί,přísnost

»»ἄ. ἐγένετο

232 ἀφιλάγαθος

(Tivóc vůči čemu: Ko 2,23) 11
«ἀφεῖλον δοτ. οὐ ἀφαιρέω
«ἀφεῖναι [πἴ,ἀοτ. οὐ ἀφίημι
ἀφείς ρᾶτι.δοτ. οὐ ἀφίημι
"úpeTc préz 2. sg. od dpíny
"ApsXeTv Inf. δοῖ. οὐ ἀφαιρέω
ἀφελότης, πτος, ἥ ρεοσίοια,ροκονα (δκ

2,46) [1
ἀφελῶ ἔν, οὐ ἀφαιρέω
ἀφέλωμαι Κοπ].δοτ. πιεᾶ, οὐ ἀφαιρέω
(ἄφες, ἄφετε imp. aor. 2. sg. a pl. od 8

„ 9ínnt ,
ἄψεσις, £WG, M 1. propuštění (na svo

bodu) 2. odpuštění(Tv úpaprův hří
chů), prominutí (17)

-«ἀφέωνται pf. pas. 3. pl. od čeínut
ἁφῇ, ἧς. spojení, vazivo,kloub (2)
-ἀφῆκα δοτ. οὐ ἀφίημι
«ἀφήσω ἴυι. οἁ ἀφίημι
ἀφθαρσία, ας, ἧ περοπείνοςι, πετρίξι

telnost, nesmrtelnost [7]

ἄφθαρτος, OV nepomíjivý, nepomíjející.
nezničitelný (7+1]

ἀφθονία, ας, ochoa. připravenosi,ne
zištnosi (vA. Tt 2.7) (0)

ἀφθορία, ας, nezkaženosí,upřímnost(Ti
27) (1)

-Úptěm konj. or. dpopám
ἀφίημι (préz. 2. sg. také úpeic, 1. pl,

také díonEv, 3. pl. také dglovoiv, inf,
ἀφιέναι, ἱπιρί,3. ;. ἤφιεν, ἔυι. ἀφήσω,
aor, pfiku, Imp.ἄφες, 2. pl. dete, Inf.
gcTvat konj. aor. dgů, part. dgsic,
a0r. pas. dgédny, fut. pas. ἀφεθήσομαι,
pf, pas. 3. pl. dpkwvravĎ 1. propustit,
odeslat ᾿ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα {Μι 27.50)
vypustil(odevzdal ducha 2. odpustit, pro
minout (vinu, dluh) 3. zanechat, opustit;
(pas.) zžstar 4, opomíjet 5. nechat, dovolit,
připustit 5 ἄφες ἴδωμεν nech nás podí
vat / podívejme se [143]

depixKvěoje (aor. dpixóunv) dospět, do
δια! ἐς (εἴς τινα Κα komu); stát se zná
πιϑηι (εἴς niva komu: Ř 16,19) [1]

ἀφιλάγαθος, ov nemilujícídobro n. dobré



ἀφιλάργυρος

lidi (2 Tm 3,3) 11)

ἀφιλάργυρος, OVnemilující penize, nezá
vislý na penězích, nezižíný (2)

"AEIALTO var. a0r. med. 3. sg. od dgut
vém

pišis, 80)g, T příchod: (v NZ spíše
však:) odchod, odjezd (Sk 20.29) [1]

-Agiova 3.pl. od ἀφίημι
úpícrnuL (a0r. ἀπέστησα a ἀπέστην.

imp. 2. pl. dxoctinte, Inf. ao0r. áno
στῆναι, ρδ871:.8οῖ. ἀποστάς, ρτέξ. πιεά.
ἀφίσταμαι, Impf. med, 3. sg. ἀφίστατο,
fot. med. dnogrňoouat 1. (trm aor.
dněoinga) svádět! naváďět k revohě,str
hnoui(nic aůToÚza sebou) 2. (int.
med., aor. dnéginv) a) odejíi, vzdálitse;
vyhýbat se (dno Tivoc čemu) b) odpad
nout (ἀπὸ θεοῦ οὐ Βοβλα,τῆς πίστεως οὐ
víry) ©) upustit, zanechat (AnÓó T1voc
čeho) [14]

ἄφνω (adv.) náhle,najednau [3]
ἀφόβως (δόν,) nebojácně, beze strachu [4]
ἀφομοιόω (part. pí. ρας. ἀφωμοιωμένος)

připodobnit, přirovnat (Žd 7,3) U]
dpopům (aor. dxeičov, konj. čgldu n.

čníše) 1. upřít oči, zahledět se, vzhlížet
(s důvěrou) (εἴς τινα ke komu: Žd 12,2)
2. mít přehled, vidět dopředu; dozvědět se
(Fp 2,23) (2) ;

dapopiče (ful. ἀφοριῶ 1 ἀφορίσω, δοτ.
ἀφώρισαλ 1. oddělir, odloučit; vyloučit 2.
vyvolit, vybrat, určit (eiG TVk čemu) [10]

ἀφορμή, ἧς, 1 východisko,příležitost: zá
minka (7)

ἀφρίζω pěnir. mít pěnu (u úst) (Mk
9,18.20) [2]

aepós, 0, 6 pěna(L 9,39)(1)
devogývy, nS, T nerozum, pošetilosi,ne

moudrost [4]

ἄφρων, ov, zen. OVOGnerozumný, pošetilý
1 č. pošetilec,blázen (11]

ἀφυπνόω (a0r. Apůrvaca) usnout (L
8.23) (1)

ἄψυχος

ἀφυστερέω (part. ρὲ. μδξ. ἀφυστερημέ
νος) zadržovat, πενγαάάναι (ν.}. Υκ 5,4) [0]

"ἀφῶ Κοη}κοι. οἁ ἀφίημι
Úpwvog, ov 1, němý, nemluvící, neschopný

se vyjádřit 2. nesrozumitelný; (jsoucí) bez
významu [4]

"Ayáč, Ó (neskl.) Achaz Cjudský král: Mi
19bis) [2)

᾿Αχαΐα, ας, ň Achája (římská provincle
v jižní části Recka) [10]

᾿Αχαϊκός, οὔ, Ó Achaikos(koriniský kře
sťan: 1 K 16,19) [1]

ἀχάριστος, ον πεναξξηῦ[2]
dyepoxoinvoG, OVneučiněný (lidskýma)

rukama [3]
"ἀχθήσομαι ζυϊ. ρᾶς. οὐ ἄγω
"Axiyi, Ó (neskl) Achim (v Ježíšově ro

dokmenu: Mt 1,14bis) [2]
ἀχλύς, doc, 1 emnora; mlhavost,mátnosi

(Sk 13,11) (1]
ἀχρειόομαι (ἀοτ. ἠχρεώθην) zkazit se,

stát se bezcenným (Ř 3,12) (1]
dxoETog, ov zdyiečný, neužitěčný, (jsoucí)

k ničemu (2]
ἀχρεόομαι - ἀχρειόομαι
ἄχρηστος, ον neužitečný, zbytečný (Fm

11)(1
ἄχριίς)} 1. (předl. s gen.) až do, až k I č.

Nágov až k Pafu | ἄχοι καὶ ὑμῶν (2 Καὶ
10,13n.) až k vám| č. καιροῦ (L 4,13) až
do stanovené doby, na určitou dobu | a.
T006Šebpo až do dneška 2, (spi 3 ob i
bez něho) až, dokud (ne) || ἄχρι(ς) οὗ ἂν
úte (Zj 2.25) dokud nepřijdu | ča. οὗ
πληρωθῶσιν (1. 21,24) δοκμαά se nena
Ρίμί [48.1]

ἄχυρον, οὐ, τό ρίένα, ρίονγ [2]
“ἅψας ρᾶτι. δοσ.οὐ ἅπτω
dyrvěňa, ÉGpravdivý, pravdomluvný, ne

klamný (T1 1,2) [1]
ἄψινθος, οὐ, Ópelyněk(Zj 8.11bis) [2]
Bypvxos, ov neživý. bezducký (o hudeb

ních nástrojích: 1 K 14,7) (1]



Βαρναβᾶς

β΄ (číslice 2; v nadpisech listů: 2 K, 2 Te,
2 Tm, 2 Pt. 2 J) druhý (0)

BáaX, Y (pův. vlastně maskulinum; ne
skl.) Baal, Bál (Ř 11,4) [1)

Βαβυλών, úvog, i Babylon (město, ze
mě, | přen.) [12]

«βαθέως ξεη. οὐ βαθύς, βαθύ
βαθμός, οὔ, ὁ schod, stupeň; postavení,

vážná (1 Tm 3,13) (1)
βάθος, ovg, TÓ 1. Hloubka, hlubina U

přen.) 2. (přen.) velikost, hojnosi, plnost B
ἡ κατὰ βάθους πτωχεία (2 K B2) 06
rovská chudoba (8]

PaYóvo (aor. šBáBvva) vyhloubit: jíí do
hloubky (při kopání: L 6,48) [1]

Padýc, eTa, Ó hluboký (i přen.) Kčobpov
βαθέως (L 24,1) časně zrána [4]

βαΐον, Ov, TÓ palmovávěteví ratolesi (J
212,13) (1)

BaXaáj, Ó (neskl.) Bileam, Balám [3]
Βαλάκ, ὁ (neskl.) Balák (moabitský král:

Zj 2.14) (1)
PaAkávriov, ov, TÓ měšec (na peníze),

peněženka (4]
βάλλω (τ. βαλῶ, δος. ἔβαλον, γί. βέ

βληκα. δβόσ.ρᾶβ. ἐβλήθην, [υἱ. ρᾶ5, βλη
θήσομαι, ρὲ. μ85. βέβλημαι, Ρ]ρῇ. ρϑ3.
ěBeRliňunv) 1. házet, vrhat; odhodit; po
ložit; vlozit (I přen.); uvrhnout (glg EVA
Kýv do vězení). přinést. uvési (εἰρήνην
pokoj), uložit (peníze), nalír (vodwu);me
tal (xhTipov los) 2. (intr,) vanout I ča
Aev ἄνεμός (Sk 27,14) přihnal se vítr 3.
(pas.) býi hozen, být ἀνγζεη (εἷς τὴν
φυλακὴν do vězení), vrhnout te; ležer |
βέβχηται leží (nemocen) ἰ βεβλημένον
ἐπὶ τὴν κλίνην (Μκ 7,30; dítě) ležící na
lůžku [122]

βαπτίζω (ἴυϊ. βαπτίσω, ἀοτ, ἐβάπτισα,
pf. ΡῬα88.βεβάπτισμαι, δο:. ρ85. ἐβα
πτίσθην» 1. ponořit: omýt; křtí (ele TĎ
čvopa ve/na jméno; Ev TÁ ὀνόματι να
jménu; ni vč ὀνόματι πα jméno. vějmé
ng) (i přen,) 2, (med.) umýt se; nechat se
pokřiít 3. (pas.) umýt se (i obřadně): býc
pokřtěn U přen.) [77]

βάπτισμα, τος, τό křesí(i přen. o mu
čednictví) [19)

βαπτισμός, οὔ, Ó omývání (motnoiov
pohárů), ponoření, křest [4]

βαπτιστῆς, οὔ, Ókřiite!(o Janovi) [12]
Bůánre (Kut. Páva, aor. EBawa, pf. pas.

BéBaupad ponořit, namočit. omočit (ὅδα
t0g ve vodě), zbarvit I Pebaunévoc at
ματι (ZJ 19,13) zbarvený krví [4]

Bap (aram.) Bar, syn (v.1. Mi 16,17) [0]
Bapaffac, G, Ó Barabáš (I. vězeň propu

štěný Pilátem; 2. (v. Sk 15,22) Pavlův a
Barnabášův společník) [11]

Bapá, Ó(neskl) Barák(izraelský vůdce:
Žd 11,32) 01)

Baoaylac, ov, Ó Barachiáš (Mt 23,35) (1)
PávPapos, ov mluvícínesrozumitelněI cizí

řečí | ($.Neřek, barbar; cizinec; domoro
dec [6]

βαρέω (pf. pas. Bebápnuau, aor. pas. ἐβα
oňhDnv) zařižir, obrěžkau, stisnů, unavit [6]

βαρέως (Δάν) těžce,obtížně (2)
Βαρθολομαῖος, οὐ, ὁ Bartoloměj(jeden

z Dvanácil) [4]
Βαριησοῦίς), 00, © Barjesus, Barjezus

(falešný prorok: Sk 13,6) (1)
Baowova n, Bagwwvác, G, ÓBarjona, syn

Jonášův (M1 16,17) [1)
Βαρναβᾶς, a, 0 Barnabáš (Pavlův prů

vodce a spolupracovník) (28]



βάρος

βάρος, ους, τό L. břemeno, zátěž, tíha;
váha (1 přen.) 2. vážnosi, důležitost | ἐν
βάρει zlvat Irvat na vlastní důležito
sč! mocí 3. hojnost, plnost [6]

Βαρσαββᾶς, ἃ, Ó Barsabas, Barsabáš (1.
Josef B.: Sk 1,23; 2. Juda B.: Sk 15,22) [2]

Bapripatoc, ov, Ó Bartimaios,Bartimeus
(slepý žebrák: Mk 10,46) [1]

βαρύς, εἴα, 6 (komp. βαρύτερος) 1, těž
ký, hmotný 2. obtížný 3. významný, důle
žirý 4. dravý, divoký [6]

Papýriptoc, ov velmi cenný, drahocenný
(o masti: Mt 26,7) [1)

Paoaviče (aor. čPacáviaa, pas. čBaca
víadnv) L rrápir, týrar. mučit; nechat trá
pů | yvyňv Šikaiav dvópotc Eoyows
ἐβασάνιζεν (2 Pt 2.8) nezákonnými činy
(které vlděl a slyšel) připravoval své
spravedlivé duši irápení = bezbožné číny
trápily jeho spravedlivou duší 2. zmáhat 3.
(pas.) býs trápen. trápit se: být zmáhán, na
máhat se; být zmítán [12]

βασανισμός, οὗ, ὁ irápení, sužování,mu
čení; bolesi; bodnutí [61

BadaviotTňs, oV, Ó mučitel, biřic, žalářník
(Mt 18,34) (1)

βάσανος, οὐ, ἧ mučení, muka, trápení;
bolest [3]

βασιλεία, ας, Ú království (jako moc,
důstojnast 1 říše, v NZ převážně v teo
loglckém smyslu o království Božím n.
Kristově), kralování, královská | vláda
(1621

βασίλειος, ov královský I Tě. Bacíleta
královský palác [2]

βασιλεύς, ἕως, ὁ ἀτάϊ (1ρῖαη,}[115]
βασιλεύω (Δοτ. ἐβασίλευσα) ἀκαίοναι,

vládnout(tvvóc/ ční Tivocπ. ἐπί τινα,
Tmnád kým, čím); (v aor. laké:) ujmout
se (královské) vlády | oů θέλομεν τοῦτον
βασιλεῦσαι ἐφ᾽ Úuác (L 19,14) nechce
me toho(to) člověka za krále (21)

βασιλικός, ἢ, V královský G přen.) U6
B. královský úředník [5]

βασιλίσκος, οὐ, ὁ malý král (vL }

βελτίων

4,46.49) [0]
βασίλισσα, ης, ἡἧkrálovna [4]
βάσις, εως, ἡ 1. ἀγοῖ2.ποιὰ (5 3,7}1]
βασκαΐνω (οι. ἐβάσκαναν (tr) okouzlit,

učarovat (tvvá komu) (Ga 3.1) (1)
βαστάζω (a07. ἐβάστασαλ 1. πέξι; ποσὶ!

(i dítě v lůně; také přen.) || B. To κρίμα
neujít soudu 2. přinésí 3, snést, vydrželi 4.
zvednout; vzít, odněsi 5. krásí, zproněvěřit
[27]

Bárosc I, ov, O1 ň (iúrnitý) keř, trní [5]
βᾶτος II, ov, Ó ba: (dutá míra: asi 35 U,

vědro (L 16,6) [1]
Bávoaxos, ov, 0 žába (Z) 16,13) [1]
Porrahoyttm (aor. čharrakóvnoa) žva

nii, brebentir, žvásiaí, být mnohomluvný
(M1 6,7) [1]

βαττολογέω var. k Parrakovée [0]
βδέλυγμα, τος, τὸ οἠανποι!ἢ τὸ ῥ, τῆς

ἐρημώσεως ohávnost zpustošení (6)
βδελυκτός, fj, Óv ohavný (Te 1.16) [1]
βδελύσσομαι (part. pf, ρ85. ἐβδεχυγμέ

νὸς) ohavit si, odmítat s odporem I 6
EPoeA.vypévoc ohava, zvrhlík [2]

βέβαιος, α, ον (Κοπιρ.βεβαιότερος) ρεν
ný, silný; spolehtivý; jistý [8]

βεβαιόζω (ἴυι. βεβαιώσω, δοι. ἐβεβαίω
oa, pas. ἐβεβαιώθην) πρενμῖι, posílit,
utvrdit; potvrdit (8)

BePaiwois, £wdg,Ď posílení, upevnění: po
tvrzení [2]

"BěPapnat pí. pas. od Bánrw
PěRnoc, ov („všem přístupný“) bezbožný,

svěrský, svěrácký [5].
PeBnAda (aor. čpehňioaa) znesvěrit[2]
«βέβληκα μέ.οὐ βάλλω
-βεβρωκώς ρατι. ρ΄.οὐ βιβρώσκω
Βε:λ Ζεβουλ νἱξ πάβι!.
Βεελζεβούλ, © (nesk].) Belzebul, Belzebub

(kníže démonů) [7]
BeXág, © (neskl.) Beliar, Belial (fábel: 2

K 6.15) [1)
PeXóvn, ng, ř jehla (L 18,25) [1]
PéXoc, ou, TOšíp, střela (Ef 6,16) [1]
βελτίων, ον (komp. od dyadóc) lepší M



Βενιαμίε)ίν

βέλτιον (εκ. n jako adv.) velmi dobře,
nejlépe (2 Tm 1,18) [1]

Bevtapke)ív, Ó (neskl.) Benjamin (Izrael
ský kmen) [4]

Bepvíkn, ἧς, ἧ Berníké, Berenike (sestra
krále Agrlppy IL: Sk 25,13.23; 26,30) (3]

Βέροια, ας, Beroja (město v Ma
kedonli: Sk 17,30.13) [2]

Bepoiatoc, a, ov pocházející z Beroje
(Sk 20,4) [1]

Bewopgóp var. k Bee
Bep, Ó (neskl.) Beor (otec Bileamův: v.l.

2 Pi 2,15) [0]
Βηθαβαρά, % (neskl.) Berhabara (místní

název. zavedený | Orlgenem — místo
Betánie v J 1,28) (0]

Βηθανία, ας, ἣ Betánie (1. B. u Olivové
hory; 2. B. za Jordánem) [12]

BnBeočá, 1 (neskl) Berhezda (v.L. J 5,2)
[0]

Βηθζαθά, ἡἧ(nesk].) Beihzatha (rybník na
severu Jeruzaléma: J 5,2) [1]

BnBAčej, fi (nesk].) Betlém (město v Jud
sku) [8]

Βηθσαϊδάί(ν), (neskl) Bersaida(I. lo
kalita u Genezaretského Jezera; 2, v.l, J
52) (71

Βηθφαγήῆ, 7 (neskl) Berfage (místo na
Olivové hoře) [3]

βῆμα, τος, τό 1. ἔγοξ ᾿ὶβ. ποδός kou
sek!stopa (země) 2. sribuna, soudcovská
stolice 3. (wribunál) soud [12]

Bnotýc, ec, Ó Bereus(v.1.Ř 16,15)(0)
BňovAloc, 00, 0 beryl (drahý kámen na

modralé n. zelené barvy: 2j 21,20) [1]
Pia, ac, síla, násilí; rak, nápor [4]
Práčopa: 1. (med.) uplatňovat násilí, ná

silně vnikat 2, (pas.) být předmětem násilí,
zakoušet násilí (2)

Pía10g, a, Ov násilný, prudký (Sk 2,2 (1)
βιαστῆς, οὔ, 0 násilnék(Mi 11,12)(1]
PipXaplótov, ov, TÓ knížečka, malý svitek

(Zj 10,2.9.10) (3]
βιβλίον, ov, TÓ 1. kniha, knížka: svitek 2.

listina, potvrzení | B, ἀποστασίου rozlu

βλέπω

kový list [34]
βίβλος, ου, Ú knika (většinov posvátná: i

přen.), sviřek [10]
βιβρώσκω (part. pf. Behowkác) jíz O

61311
Βιθυνία, ας, A Bůhýnie (kraj v severní

části Malé Asie) [2]
βίος, ov, Ó 1. živor, způsob života 2. ži

vobyti; majetek (10)
βιόω (ἰπἴ.aor. hádat) žír (1 Pt 4.2) [1]
βίωσις, εὡς, Ň způsob života (Sk 26,4) (1)
βιωτικός, ἢ, ov patřící k životu; všední,

pozemský, světský (3]
βχαβερός, ú, úv škodlivý (1 Tm 6,9) (1)
BXůnTe (aor. EBXawa) škodir (rvvá ko

mu) (2]
βλαστάνω a βλαστάω (δοτ. ἐβλάστη

ga) 1. (intr.) rašií, půčet, růst 2. nechat
fvylrůst; (o zemi) vydar/ přinést (τὸν
xaostóv plod /-y)[4]

Βλάστος, ου, Ó Biastus (komoří krále
Agrippy L: Sk 12,20) [1]

βλασφημέω (δος. ἐβλασφήμησα) 1. νο
mlouvat, hanobit, urážet, mluvit Špatně
{τινά o kom) 2. rouhal se (tiwvá komu)
(34)

PAacenpia, ac, Ý 1. pomiuva,hanobení,
urážka 2. rouhání | ἣ τοῦ πνεύματος 8.
(M1 12.31) rouhání proti Duchu | č
νύματα βλασφημίας (2) 13.1) γομμανά
jména [18]

PhádenpoG, ov rouhavý,hanlivý, znevažu
jicí, urážlivý [4]

Phépua, Tog, TÓ pohled, dívání se (2 Pi
2.8) [1]

βλέπω (ὑι. βλέψω, οι, ἔβλεψα) 1. ἀΐναι
se (vivá/£c tiva na kóho):přihlížeí(u
n. eďg 11 k čemu) ἢ οὗ γὰρ βλέπεις εἰς
πρόσωπον ἀνθρώπων (Mk 12,14) nedí
váš se toriž na vnějšek lidí n. nehledíš «
na to, co kdo je 2. viděr NE% m1 BAEKEtC:
(Mk 8,23) vidíš něco? 3. míj se na pozoru
(dná Tivoc před kým), dával (si) pozor 4.
(o přístavu) směřovar, býí otevřený
(κατὰ λίβα na jihozápad) (132)



$BAnBýcopa

PAT9ňoopat fur. pas. od Bážku
βλητέος, α, ὃν (5). adj. — jedlné v NZ

na -Té0G — Od Bálám) mající být na
plněn (L 5,38) [1]

Boavnovés (aram.; neskl) Boanerges(po
jmenování dané Ježíšem synům Zcbe
deovým: Mk 3,17) (1)

βοάω (δοτ. ἐβόησα) νοίαι, ἀδίδει [12]
Báec, Ó (neski.) 80az (v Ježíšově rodo

kmenu: Mt 3,5bls) (2]
βοή, ῆς, ἡ ἀξίᾳ, volání (Jk 5.4) [1]
βοήθεια, ας, f 1. pomoc 2. pomůcka;(pl)

(pomocná) lana (lodní t.L) [2]
βοπηθέω (eor. špojBnoa) pomáhat (uví

komu) [8)
Bondác, 00, d pomocník (Žd 13,6) (1J
βόθυνος, ου, ὁ jáma (3)
βολή. ἧς, ἥ ἀσα ἢ ὡσεὶ χίθου βολήν (1.

22.41) co by kamenem dohodil [1]
βολίζω (a0r. Bpódca) měřit olovnicí

(hloubku vody: Sk 27,28bis) [2]
PoXic, 1806, ἧ střela, šíp, oštěp (νὰ, 24

12,20) [0]
Βόοξ, č (neskl.) Boaz (v.1.)(0)
Βόος, Ó (neskl.) Boaz (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3.32) [1] .
βόρβορος, ον, ὁ močůvka, hnůj; bláto,

bahno (2 Ρι 2.22) 1}
βορρᾶς, ἃ, ὁ τενεν[2]
βόσκωῳ 1. (akt.) pásí (£ přen.) i Ó Bóoxav

pastýř 2. (pas.) pást se [9]
Βοσόρ, ὁ (neskl) Bosor (otec kouzelníka

Bileama: 2 Pt 2.15) 1]
βοτάνη, ης, f porost, rostlina; plodina

(žd 6,9 [1]
βότρυς, vog, Ó hrozen (Zj 14,18)(1)
βουλεύομαι (Δοτ,ἐβουλευσάμῃν) 1, vá

žit, zvážit 2, rozhodnout (se), usnést se (1
o čem; iva že; + inf.); chrir (6]

PovAevrýs, 00, Óradní; člen velerady [2]
βουλή, ἧς, 1 L úmysi, vůle 2. rozhodnutí,

usnesení (12)
RoúAnya, 106, T vůle,úmysl,záměr [3]
βούλομαι (2. 38. (L 22,42) Boúler, aor.

ἐβουλήθην) chtáj, zamýšle, přát si I

βρῶσις

ἐβουλόμην... τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι
(Sk 25,22) chtěl bych si toho člověka po
sčechnout (37)

Povvós, oů, 6 pahorek, výšina (L 3,5.
23,30) (2]

βοῦς, Poóc, Ó a Ň 1. m vál, býk 2. T kráva
3. (m pl.) dobytek [8]

βραβεῖον, ou, τό cena (za vítězství), od
měna (2]

Boafsbw dý: rozhodčím; vládnou, řídit,
mii (hlavní) slovo (Ko 3.15) [1]

Poašůva váhau,oráler (11vóGs čím); odda
lovar (Twvóg co) [2]

PoadvnAném plout pomalu, uplout málo
(Sk27.711

Poačús, tía, Ó pomalý. váhavý, těžko
pádný (3)

βραδύτης, nTo6, 1 váhavost,otálení (2 Pi
3,9) [1]

βραχίων, ονὸς, ©paže, rámě: (přen.) moc
(Boží) (3)

Poaxbs, sta, Ú krárký, malý UBpaxů (10)
trochu, něco málo | pera Boaxů kráice po
tom | id Bouxéev (Žd 13,22) kráice,
stručné (7]

Botpoc, ovs, TÓ děrě, kojenec, nemluvně;
(Hdský) plod [8]

Počxw (aor. Poeta) 1. zavlažir, pokropit,
smáčet 2, nechat pršeí. seslat déšť 3.
(neos) pršet [7]

βριμάομαι (aor. čŘotunoápny) vzrušit se
(v. J 11,33)[0]

βροντή, fic, f Arom,hromobití [12]
βροχή, ἣς, Ů déří (Mi 7.2527) (21
βρόχος, οὐ, ὁ smyčka (1 K 7.35) [1]
βρυγμὸς, οὔ, ὁ ταξίράμί (τῶν ὀδόντων

zubů) (7)

βρύχω skřípat (ToůdgdBóvrac zuby: Sk
7.54) (1)

Řove nechat prýštit, vydávat (vodu) (3k
3,11) (11

βρῶμα, τος, τό pokrm,potravina [17]
Bodoisos, ov jedlý, (jsoucí) k jidlu (L

2441) [1
βρῶσις, εως, ἡ 1. jídlo, jedení 2, pokrm



βυθίζω

3, rez, koroze; (0Dhmyz [li]
Pvdíče (aor. pas. čPvBicénv) L ponořit,

poropit; (přen.) uvránout, dostai (elG OXE
pov do zkázy) 2. (pas.) ponořit se, po
rápěí se [2]

PvAóa, oU, Ó hloubka, hlubina; širé moře (2
K 11,25) (1]

γαμίζω

βυρσεύς, ἕως, ὁ koželuh (křesťan Šimon:
5Κ 9.43; 10.6.32) [3]

Půoowvoc, m, ov (jsoucí) z jemného plátna,
2 kmeniu [5]

Půoaog, ov, Ů jemné plátno (L 16,19) (1)
Bopóc, 00, Š vyvýšenémísto: (pohanský)

oltář (Šk 17,23) (1)

y' (čís) třesí(v pořadí listů) [0]
TaffaBa (-č, -G), ř (aram.; neskl) Gab

batka (místo v Jeruzalémě: J 19,13) [1]
TapoiňA, Ó (neskl.) Gabriel (anděl: L

1,19.26) [2]
vávypatva, 118g,Ú sněť; (přen.) (rakovi

nový) nádor, rakovina (2 Tm 2,17) [1]
Γάδ, ὁ (neskl.) Gad (jeden z Izraejských

kmenů: 2j 7.5) [1]
Γαδαρηνός, 4, Óv pocházející z Gadary

(města na východním břehu Jordánu) II
6.T. Gadareňan (Mt 8.28) (1)

Γάξα, ἧς, Gaza (filišťanské město: Sk
826) (1)

γάζα, πς, ἡ poklad, (královská) pokladna
(Sk 8,27 [1]

γαζοφυλάκιον, οὐ, τό ροκίαάπίοε[5]
Táioc, ov, 6 Gaios, Gaius (jméno něko

lika postav: i. Jistý Makedoňan: Sk
19.29: 2. G. z Derbe: Sk 204, 3
Korinťan pokřtěný Pavlem: 1 K 1,145Ř
16,23; 4. adresát 3 J) [5]

γάλα, γάλακτος, τό 1. πιέκο 2. (přen.)
základní křesť,poučení [5]

TaXůrno, ov, Ó Galařan (obyvatel Galá
cie v Malé Asll Ga 3,1) [1]

Γαλατία, ας, ἧ 1. Galácie (maloasijský
reglon n. provincie) 2. (?) Galie (2 Tm
4,10) [4]

Γαλατικός, ἥ, ὁν galarský (Sk 16.6;
18,23) (2)

γαλήνη, ἡς, ἡ klid, bezvětří na moři,
klidné moře [3]

Γαλιλαία, ας, ἡ Galilea (území v se
verní části Palestiny) [61]

Γαλιλαῖος, α, ον gařilejský 1 6 F.
Galilejec (11)

Γαλλία, ας, 1 Gařie(v.1.2 Tm 4.10) [0]
TodAiav, wvoc, Ó Gailio (bratr filozofa

Seneky, prokonzul v Acháji asi r.
51/52: Sk 18,12.34.17) [3]

Γαμαλιήῆλ, 0 (neskl) Gamalie! (Rabban
G., slavný učitel zákona v Jeruzalémě:
Sk 5,34, 22,3) [2j

γαμέω (δος. ἔγημα n. čyáunga, konj. aor.
γήμω. Ppari.TÁHGG,807. pas. ἐγαμήθην)
1. oženit se (τινά s kým), vdát se (tivá za
koho) Ž. (pas.) nechat se provdat, provdat
se (Twvíza koho) [28]

γαμίζω 1. fakt.) provdar (dceru); (snad
také = yanět, 1).:)oženit se (Tivá s kým)
2. (pas.) nechat se provdat, vdát se (T)



χμίσκω

ιμίσκω (Ξ γαμίζωλ) 1. provdat 2. (pas)
vdát se (L 20,34) (11
μος, οὔ, ὁ 1. (sg. n. pl.) svatba; svatební
hostina 2. svatební sál 3. (Žd 13,4) man
želství; manželský život [16]
10 (část, jednotlivě význ. se na mno
hých místech překrývajíl) 1. (zdůvod
ňující n. vysvětlující) neboť,totiž, vždyť;
protože | Av věp διδάσκων αὐτοὺς ὡς
ἐξουσίαν ἔχων (Mk 1,22) protože je učil
jako ten, kdo má moc n. učil je totiž —|
αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ {Μι
1,21) on totiž spasí svůj lid 2. (dovo
zující: v otázkách, odpovědích a zvo
láních) tedy, přece: pak " τί γάρ ἔστιν
εὐκοπώτερον (Μι 9,5) co. je (te
dyjivždyť co je snadnější? 1. τί γὰρ
κακὸν ἐποίησεν; (Μι 27.232) copak
μάδία! ἔραιπέῃο 1 καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς
ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ (Sk 16,37) a teď
nás chtějí potají poslat pryč? To (přece)
ne! 3. (navazující) však, ovšem || ὑπὲρ
vůo TOUdyaBoÚ (Ř 5,7) ale za dobrého
(člověka) 4. (potvrzující) vskutku, oprav
du, zajisté ᾿ ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα
ἡμῶν (1 Τε 2.20) ἀπο, vy jste naše sláva
5. xai yáo neboť také, vždyť i, totiž (5lu
čovací význ. Kai je zde někdy oslaben)
(1041)

10TŮP, TPG, Ó 1. břicho 2. (přen,) žroue
3. čůno,(mateřský) život | ěv γαστοὶ συλ
2afbetv počít (ditě) | ἐν γαστρὶ ἔχειν
být těhotná [9]
* (enkl, část zdůrazňující předcházející
slovo) 1. (často se nepřekládá) 2. aspoň
! διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ (1, 21,8)
(aspoň) pro jeho neodbytnost 3, dokonce,
přece ἢ εἴ δὲ μή ye jinak, v opačném
případě 4. doá ve vlz dpa | čoa ye viz

ἄρα [26 π. 25]
ἔγονα ἃ γεγένημαι ρί. οὐ γίνομαι
ἔγονει plpf. 3. sg.od vívopat
ἔγραπται Př.pas. 3. sg. od vypátpů
ἔγραφα Ρί. οὗ γράφω
rěedv, Ó (neskl.) Gedeon (Žd 11,32) (1)

Tevvnoapér

ytevva, n5, Ň Gehenna(údolí na jih od
Jeruzaléma jako misto budoucího 500
du) peklo [12]

Tedonpavi (neskl) Gethsemane, Getse
many (pozemek a zahrada na úpatí OL
vové hory) [2]

γείτων, ονος, ὁ ἃ ἣ 1. m soused 2. £ sou
sedka [4)

γελάω (ἴυι, γελάσω) σριάι τό (1 ρἔδης L
6.21.25) [2]

γέλως, wrToc, Ósmích (Jk 4,9) [1]
γεμίζω (a0r, Šysmica, pas. čyepíodny) 1.

(na)pinit (TÍ TivoG n. T1 dnó /ĚK T1voG
co čím) 2. (pas.) (naplnit se [8]

véjo býrplný(rivós/ x Twvogi u čeho)
[11]

γενεά, da, W 1. rod, pokolení, kmen; po
tomstvo 2. (lidský) věk 3. (2) původ [43]

γενεαλογέω 1, οάνοζοναιρῆνοά (τινά ko
ho, čí) 2. (pas.) pocházeí, mít půvoď (Zd761

γενεαλογία, ας, ἢ rodokmen(2)
"γενέσθαι ἱπ. Δο:. οὐ γίνομαι
γενέθλια, ίων, τά εἰανεπί παγοξεπῖπ(ν.},

Μκ 6,21}{0]
γενέσια, ων, TÓ narozeniny, oslava naro

zenin (2)
γένεσις, εως, ἧ 1. narození, zrození;

původ 2. bytí, přirozenost | TOnpódwrxov
τῆς γ. (Jk 1,23) vlastní (přirozený)
vzhled 3. životní běh, život (5)

γενετῆ, Ti, 7 narození (3 9,1) [1]
“γενηθήτω ἐπῖρ.801. 3. 55. οὐ γίνομαι
vkvnpa, voc, TÓ výnos, výtěžek; plod ἃ

přen.) (4)
-γενήσομαι ἔμι.οὐ γίνομαι
γεννάω (a0r. čyévvnoa, pí. γεγέννηκα,

pas. γεγέννημαι, 801. ρᾶ5.ἐγεννήθην) 1.
zrodit i přen.Y (o muži) zplodii; (0 že
ně) porodit 2. vyvolaí, vzbudií 3. (pas.)
narodit se | ποῦ ὃ χριστὸς γεννᾶται (Μι
2,4) kde se má Mesiáš narodit (97)

yžvvnya, T0G, TŮ plod: poromek; pokolení
Ἐγ. ἐχιδνῶν pokolenízmijí [4]

Γεννησαρέτ, (neskl.) Genezarer(kra



γέννησις

jina na západ od Galilejského n. také
Genezaretského Jezera) [3]

ytvvnoto, 8(oG, 1 narození (vl. Mt 1,18;
L 1.14; J 5,18) [0]

γεννητός, ἢ, ὄν zplozený,narozený I ěv
vevvnToTc vvvatkův mezi tidmi [2]

"γένοιτο ορι, 8οζ. 3. 38. οὐ γίνομαι
γένος, οὐς, τό 1. ρώνοά, γοὰ ἢ τῷ γένει

rodem, původem 2, potomstvo, příbuzen
stvo, rod | ἐπ γένους ἀρχιερατικοῦ Z ve
lekněžského rodu 3, národ 4, druh [20]

Γερασηνός, ἡ, ὃν pocházející) z Gerazy
(města v Pereji) [3]

Γεργεσηνός, 4, úv pocházející z Gergezy
(města u Galilejského jezera: vl. Mt
8.28 atd) [0]

γερουσία, Ge, Ň rada starších, velerada,
synedrium (Sk 5.21} [1]

vtpeav, ovTOG, Ó nařec. starý člověk I
3.4) [1)

γεύομαι (ἴυι. γευσόμαι, δοτ, ἐγευσάμην)
1. ochutnat (tvóc 1 11 co), okusit (i
přen.) 2. (přen.) poznat [151

ytapykm obdělávat půdu (Žd 6,7) (1)
Yeápytov, ov, Tó (obdělané) pole (1 K

3.09) [1]

γεωργός, οὔ, ὁ 1. τοί ας,χεριξάξιες 2,
vinař [19]

γῆ, γῆς, M 1. země, půda 2. pozemek 3.
krajina, území 4. země, pevnina; Země (=
jeli obyvatelé), lidé; světI Eo BoxáTov
τῆς τῆς (δΚ 1.8) αΣ πα konec země!světa
[250]

γῆρας, ὡς π. ους, τό (ὅδι. γήρει) εἰα
řecký věk, ssáří (L 1,36) [1]

ἡηράσκω (aor. čyňoacu) 1. (zehstárnout
2. zastarar [2]

ytvopau (fut. yévýcouaL, a0r. ἐγενόμην ἃ
čyevýdnv, opt. a0r. 3. 55. γένοιτο, ἱπί.
ΔΙ. γενέσθαι, ρᾶτι. γενόμενος, pf.
γέγονα ἃ γεγένημαι, ἱπῖρ. aor, 3. sg.
γενηθήτω, ΡΙρί, 3. 55. ἐγεγόνει I
γεγόνει) 1. stáfvaji se | ἐγενήθη εἰς
κεφαλὴν γωνίας (Μι 21,42) “αἱ se
kamenem| nárožním 2. | narodit δε,

γναφεύς

vzniknout 3. nastat, udá! se, přihodit se |
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ
(L 2.6) (a stalo se,) když tam byli | uň
γένοιτο νῆδες ne, v žádném případě (ať
není)! d. být sivořeniučiněn || (Beoi) Bud,
χειρῶν yivůusvo: (Sk 19,26) (bohové)
dělaní / vyrábění lidskýma rukama 5, při
jit, dostat se (slo “Ἱεροσόλυμα 40
Jeruzaléma), (do)padnour (ἐπὶ τινὰ πᾶ
koho) I ὡς ἐγένετο ἣ φωνή (1 1.44)
jakmile zazněl hlas 6. (místo Lvarů sl.
εἰμὶ) býr: existovat, žít; pobýi, zdržet se,
φῆσιαἰ ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ {Μι
18,12) bude-li někdo mít/ má-li někdo | μὴ
viveobe nebuďte! | ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν

„. naBnráv (Sk 9,18) pobyl s učedníky 1.
chovat se, jednat | ac Ógiwc .. BysvýĎm
uev (1 Te 2,10) jak jsme se chovali sva
rě/ náležitě [669]

γινώσκω (ful. Vvágopat, a0r. Šyvov,
παρ. γνῶθι, 3, 58. γνώτω, Κοπ]. 3. sg.
Ὑνῷ π,. γνοῖ, ἱπί, δοῖ. γνῶναι, part.
γνούς, ρῇ. ἔγνωκα, 3. ΡΙ. ἔγνωκαν, pas.
ἔγνωσμαι, ρΡἱρῖ.ἐγνώκειν, δοῖ. pas.
ἐγνώσθην. fut. ρ45. γνωσθήσομαι) 1.
poznat, dovědět se. seznámit se (tvvů
s kým) 2, rozumět, chápat, vnímat? po
zorovai, tušit 3. vědět, znát; umět | “EXAm
νιστὶ vivůgketG, (Sk 21,37) umíš řecky?
4. (podle hebr. F1*) (tělesně) poznávat,
mít intimní styk 5. uznar 6. (o Bohu) vy
volit si, zamilovat si 7. (pas.) býr poznán,
dát se poznat | ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς (Ε
24,35) Jak se jim dal poznat/ jak ho
poznali [222]

γλεῦκος, 00G, TÓ moší. mladé víno (Sk
2.13) [1]

γλυκύς, εἴα, Ú sladký I TŘ vhuků slad
kosi, sladká voda (41

γλῶσσα, ἧς, f 1. jazyk (orgán) 2. jazyk,
řeč 3. dar jazyka, glossolalie [50]

γλωσσόκομον, οὐ, TÓschránka,pokladna
U 12,6. 13,29) [2]

yvageba, Emc, Ó valchář, bělič (prádla)
(Mk 9.3) [1]



γνήσιος

γνήσιος, α, OV pravý, ryzí, opravdový:
(dítě) legitimní, vlasiní (i přen) II τὸ
γνήσιον opravdovosi,ryzosi [4]

γνησίως (adv.) upřímně, opravdově (Fp
2,20) 11)

-yvot n. yváj konj. ar. 3. sg. od yivágkw
+yvoda, YVÓVTOGpart. ar. od viváJKW
γνόφος, ου, ὁ τεπποία (Žd 12,18) [1]
γνῶθι Ιτὰρ.λοτ.οὐ γινώσκω
“νώτῳ imp. a0r, 3. 58.οὐ γινῶσκῳ
ἡνώμη, ἧς, ἦ 1. πινοί, smýšlení 2. názor,

mínění 3. souhlas, svolení 4. rozhodnutí,
úmysl I dyévetTo γνώμης (ΘΚ 20,3)
rozhodl se 5. rade [9)

“γνῶναι [πῇς8οτ, οὐ γινώσκω
vvapíčm (aor. ἐγνώρισα. μᾶ5. ἔγνωοί

σθην) 1. οσπάπιϊτ, σάξί!; νγργῶνδι! (περί
T1voc o čem) 2. vědět, znát [25]

«νωσθήσομαι ἴυιϊ.ρᾶς,οὐ γινώσχω
γνώριμος, ον Ζπάπιν(ν.1. } 18,16) [0]
vo, £wG,A poznání(přirozené,kře

sťanské | „vyšší“, 14.gnostické) [29]
γνώσομαι ἴυι.οὐ γινώσκω
ἡνώστης, OV, Ó znalec (ravnůdv všeho).

odborník (Sk 26,3) [1]
γνωστός, ἢ, ὄν 1. známý 2. poznatelný;

zřejmý I Tě γνωστὸν τοῦ θεοῦ (Ř 1.19)
co je poznaielné ©Bohu (15)

γογγύζω (aor. šydyyvoa) I. reptat (ko
τά ) EDÍ TIVOGproti komu, čemu, nač)
2. šuškat si (8)

yoyyvapoG, 00, 1. reprání, nevole 2. šuš
kání [4]

γογγυστῆς, οὔ, Ó repral, odmlouvačJu
16) [1)

dns, nT0G, Ó kouzelník: podvodník (2
Tm 3.13) 01]

Γολγοθᾶ 1 -Bá, % (2) (ak. [7] -Gv) Golgota
(misto Ježíšova ukřižování) [3]

Γόμορρα, ας, a tov, TÁ Gomora (jmé
no zaniklého města) (4)

vópoG, oV, Ó náklad (lodi). zboží; zátěž [3]
γονεύς, ἕως, Órodič I (v NZ jen v pl.) ol

voveTo, kov rodiče [20]
γόνυ, γόνατος, τό ἐοίεηοἸτίθημι τὰ γό

γυνή

vata (po)klekám — viz i kůpnTw [12]
γονυπετέω (λοι. ἐγονυπέτησα) ραάποιι

na kolena, pokleknout {τινά n, ἔμπρο
odév Ttvoc před kým) (4]

γράμμα, τος, τὸ 1. písmeno, litera (
přen.) 2, spis, listina; úpis, dopis 1 τὰ
(izoě) vodupaTa Písma (svaté) 3. (pl.)
vědění, znalosti (14)

γραμματεύς, ἕως, ὁ 1. tajemník, písař 2.
znalec/učitel (židovského) zákona, zá
koník 3. (křesťanský) učitel zákona [63]

Ἰραπτός, ἢ, Óv(sl. adj.) napsaný, zapsaný
(Ř 2.15) [1

voagf, Se, A 1. (sg. 1 pl.) Písmo (svaté) 2.
místo v Písmu [50]

yoyo (fut. zpáym, a0r. Eypawa, pí.
véyoaga, pas. 3. sg. γέγραπται, 801,
pas.čypágny)1. ρεάς(περί τινος7ἐπί
τινι 1 τινά ο ΚοπΊ) II γέγραπται π. γε
γραμμένον ἐστίν je psáno (v Písmu) 2.
popsat, sepsat, napsat (191]

γραώδης, ες hodící se pro staré báby,
babský, stařecký, pošetilý (1 Tm 4,7) (1)

γρηγορέω (aor. ἐγρηγόρησα) ddír (L
přen.): býs bdělý; býz naživu (22)

vvpvále (pf. pas. ysyúuvaopna) 1. cviči:
(Tivá ioóc 1 koho v čem), vzdělávat 2,
(med. a pas.) cvičit se | yčyvuvaonévoc
vycvičený(τινός ν čem), procvičený, pro
zkoušený (Biá Tivoc čím) [4]

vvpvacía, ac, 1 cvičení(1 Tm 4,8) 1)
Ὑὐμνιτεύω býr Špatně oblečen, nemít do

čeho se obléci C1K 4.11) [1)

γυμνός, ἢ, ὄν 1. nahý (i přen.), neoble
čený, svlečený; špatně! nedostarečně oble
čený Wčni vvpvoú (Mk 14,51) přes holé
tělo 2. pouhý [15]

γυμνότης, ητος, Ý 1. nahota 2. nouze(3)
"yúvat vok. sg. od vvvů
γυναικάριον, οὐ, τὸ (ρε:. slovo) ženuš

ka; ženská, ženština (2 Tm 3.6) [1]
γυναικεῖος, a, ov ženskýl σκεῦος γ. (1

Pi 3.7) žena, manželka (1)
γυνῆ, αἰκύς, Tj(vok. vývan) 1. žena; man

želka 2. nevěsta [215]



rov

Táy, Ó (neskl,) Gog(symbollcké jméno —
vedle Magog — Krlstova nepřítele: Zj
20,8) [1]

δέ

φαλὴ γωνίας zohový/úhelný kámen 2.
kout, zapadlé místo [9]

δαιμονίζομαι (ἀοτ. ἐδαιμονίσθην) δ)Ρί
posedlý (zlým duchem) [13]

δαιμόνιον, ου, τὸ I. démon, zlý duch 2.
božstvo (Sk 17,18) [63]

δαιμονιώδης, tg ďábelský, démonský(Jk
3,15) [1]

δαίμων, ovoc, Ó démon, zlý duch (Mt
8,31) [1]

čáKvO kousar (1 přen.: Ga 5,15) [1]
δάκρυον, οὐ, TÓ(dat, pl. δάκρυσιν) slza;

(pl.) sizy, pláč (10)
δακρύω (aor. čšáKovoa) friše) plakat, st

zer (J 11,35) (1)
ŠaKTÝAtOG, 00, Ó prsten (L 15,22) 01]
δάκτυλος, οὐ, ὁ prst (I přen. = moc)[8]
AaApavovBá, 1 (neskl) Dalmanuta (mí

sto nejisté lokalizace, asi u Genezaret
ského jezera: Mk 8,10) [1]

Δαλματία, ας, 1 Dalmácie(součást Hý
rle; 2 Tm 4,10) [i]

Šapáče (aor, čšápaca, pf. pas. Ssdápa
opaca) zkrorir, spoutat [4]

δάμαλις, φως, mladá kráva, jalovice
(Žd 9,13) (1)

Δάμαρις, ιδος, ἧ Damaris(athénská že
na: Sk 17.34) [1]

Acpaokyvóc, 1, ov damašský 1 Ó A.
(pocházející) z Damašku (2 K 11,32) (1)

Δαμασκός, οὗ, 1 Damašek(město v Za
Jordánsku) [15]

Av, Ó (neskl) Dan (izraelský kmen; vl.
Zj 75) (0]

δαν(ε)ίζω (aor. čšávioa) L. půjčovat (pe
níze) 2. (med.) půjčovat si (4)

Šávstov, ov, TÓ půjčka; (podle sm. i:)
diuh (Mt 18,27) (1)

čavíču vlzčavle)ile
Auwň, Ó (neskl) Daniel (prorok: Mt
᾿24,15) [1]
BaviorTůs, 00, Ó věřůel: ten, kdo půjčuje

U 74161
čaxavám (fut. šaxavňom, aor. čšanávy

oa) vydaí, vynaložit (ONÉDTLvOGpro/za
koho); zaplatit (ěxí Tiv1 za koho, zač)
utratit (návrTa všechno), rozházet, rozplýt
γα!(ἔν Tv nač) [5]

δαπάνη, ng. M vydání, výdaje, náklady
(L 14,28) (11

“δαρήσομαι ἴυις.ρᾶς. οὐ δέρω
Aavíš, Ó (neskl.; psáno i Aavsíš n. Aa

βίδ) David (tzraelský král) [59]
d$ (část.) 1. (mírný protiklad) ale, avšak,

νῇαζ ( πολλοὶ γάρ εἶσιν κλητοί, ὀλίγοι
šč ŠKAEKTOÍ(Mt 22,14) mnoha je roriž
povolaných, ale málo vyvolených 2. (pře
chod a napojení bez protikladu) a, pak;
(někdy není třeba překládan) IIÓ čč sŤ
πεν On pak/však n. a on řekl 3. (vysvě
dení, se siabým protikladem) sotiž,a ro ll
μέχοι ϑανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ



«δέδεκται

(Fp 2,8) až k smrti, a to k smrtí na kříži 4.
(ve spojení s Jinými část) 6š kaí ale i,
ate saké 1 μὲν -. δέ νὶΖ μέν Ι καὶ .. δέ α
také [2790+2]

"δέδεκται »ί. 3. Ξ5.οὐ δέχομαι
“δεδεκώς ρϑτῖ,ρί. οὐ δέω
'νδέδεμαι ΡΥ,pas. od δέω
«“δέδομαι pf. ρ85. οὐ δίδωμι
“δέδωκα ρί. οὐ δίδωμι
«δεδώκειν plpf. od číBraut
"Ščy konj. k δεῖ
«δεήθητι imp. aor. pas. od Šéona1
δέησις, εὡς, prosba, modlicba[18]
»"dEBijvcuinf. aor. pas. od δέω
Š£1 (neos. konj. Bém,inf, ŠeTv, paru Šéov,

impf. čšet) je třeba, je nušné (obvykle
ak. s Inf.) Bočyi Tabra EčE1παθεῖν τὸν
Xpiotráóv; (L 24.26) copak to (vše) nemu
sel Kristus/ Mesiáš vytrpět? 1 δεῖ ὑμᾶς
vevvnBývat čvadev (3 3,7) musíte se
znovu narodit | oĎTwG GETTevěJŮM (Mt
26,54) rak se musi stát | od SETnení dovo
leno, nesmí 56 1δέον ἐστίν = 8811 Tě uň
δέοντα (= 8 oĎ 8eŤ) co se nepatří [101]

δεῖγμα, τος, τό (varovný) příklad, va
rování (Ju 7) [1]

δειγματίζω (a0r. ččevynáti0a) vystavů
na posměch!na pohanu/na odiv[2]

δείκνυμι 1 δεικνύω ((υϊ. δείξω, 801. ἔ
δεῖξαι ἐπιρ. δεῖξον. parL a0r. pas. Šei
xBeíc) I. ukázat; odkázal, uvést: naznačit;
poučit 2. dokázat, prokázat (τι ἔκ τινος
co čím/z čeho) [33]

δεικνύω νὶΣδείκνυμι
δειλία, ας, M zbabělost, bázlivost, ustra

Jenost (2 Tm 1,7) [U
δειλιάω být zbabělý!bojácný, bát se (J

14,27) (1
δειλινόν, οὔ, τό (]4Κοὸadv.) navečer, od

poledne (ν.], δκ 3,1} [0]
ŠEL.óc, 1, Óv zbabělý, bázlivý, vystrašený,

ustrašený 13]
δεῖνα, ὁ, ἢ, τό (gen. čeTvoc, dat. šeTv,

8Κ.δεῖνα) někdo, kdosi, jiný člověk, ten a
sen (Mt 26.18) (1)

δεξιός

δεινός, ἢ, ὄν Arozný, strašný (vi. Mk
16,14) [0]

četvůda (adv.) strašně, hrozně (2)
δειπνέω ({υι. δεικνήσω, ἀοτ, ἐδείτνησα)

γνεῦφξει, οδδάναι, [451 [4]

δειπνοκλχήτωρ, ορος, ὁ μορεεεί (ν... Μι
20,28) [0]

δεῖπνον, οὐ, TÓ 1. (hlavní jidlo dne,
převážně:) večeře 2, (obecně) hostina
(16)

δεῖπνος, ου, ὁ - δεῖπνον (ν.1.)[0]
«δείρας ρῬδτί,aor. οὐ δέρω
δεισιδαιμονία, ας, ἧ náboženství (Sk

25.19) [1]
ŠELOLŠUÍjUV, OV (gen. -ovoc: komp. Še1

očapovéatTeooc [ve význ. elativu]) ná
božný, zbožný ($k 17,22) [1]

"ŠevyBcic part. aor. pas. od Šeikvupi
béxa (číst) deset [25)
ŠexKašvo (číst) dvanácti (v.L.)[0]
ŠekaKawoKTŮ (čísl; v GNT i NA psáno

zvlášť) osmnáci (v.1. L 13,16) [0]
BexaoxKvW (čísl,) osmnácí (L 13,4.11) [2)
ŠEKaTÉVTE(číst) parnácí [3)
Δεκάπολις, Ema, 1 Dekapolis,Dekapole,

Desetiměstí (měsiský svaz na východ od
Jordánu) [3]

δεκατέσσαρες (ἐ151.)διγπάει [5]
δεκάττ, 14, A desátek (Žd 7,2.4.8.9) [4]
ŠÉKaTOG, n, Ov desátý IIvě 8. desetina [3]
δεκατόω (ρί. δεδεκάτωκα, ρᾶ5. δεδεκά

τωμαιὸ 1. νγδίγαιἀρειάναι ἀδεάϊεν (τινά
od koho) 2. (pas.) dávar/ platit desátky
(Žd 7.6.9) [2]

δεκτός, , Óv 1. příjemný, milý 2. při
hodný, vhodný (5)

BeXeáče lákat, vábit, vnadit; (přen.) lapat,
chytat [3]

δένδραν, ov, Tá strom (25]
dečtofókoG, ov, Ó asi stejný význ. Jako

násl. (v.L.Sk 23,23) [0]
Šečtokáfiog, ov, Ó (přesný význ. není

znám, asl:) Jehkooděnec n. kopiník n. li
čiřiník (Sk 23,23) (1)

δεξιός, ἄ, ὄν pravý fopak: levý) I ň čežtá



δέομαι

pravice (ruka) 1 τὰ δεξιά ργανᾶ σίγαμα
ἐν δεξιᾷ Πὲκ δεξιῶν ρο ργανέ siraně,
vpravo, po pravici [54]

Ščopa: (impf. 3. sg. ččeTro, fut. Šeoo
μὰν, a0r. ἐδεήθην, ἱπὶρ. δεήθητι) 1.
prosit {τινός τι Κοῦπὸ oč) I Seóueda
únče Xoior0U (2 K 5,20) na místě
Krinově! jménem Kristovým prosíme 2.
modlit se (100 660V k Bohu, nepi/ ůxép
TavoGza koho) [22]

“δέονpart. n od še
δέος, οὐς, τό δόάξεδ,úcta (Žd 12.28) [1]
Δερβαῖος, a, ov (pocházející)z Derbe | č

A, obyvatel Derbe (Sk 20.4) (1)
Δέρβη, ns. 1 Derbe (město v Lykalonii,

na území římské provincie Galatia) [3]
δέρμα, τος, τό (τιαξεπά)kůže (jako oděv:

Žd 11,37) [1]
δερμάτινος, 1, ov kožený[2]
δέρρις, εὡως, ἡ ἀὐξο,kožená přikrývka (v.l.

Mk 1,6) [0]
ŠEpw (aor. Ččeica, part. Šeípac, a0r. pas.

ššápny, fut. pas. Šaoňoopat — vl. „sta
hovat kůži“) souci, bít, udeřis I Bépeo9at
πολλάς (τ. tiny dác)dostat mnoho ran,
býi velmi bit (15]

Šeopede poutat, svazovat; přivazovat (3)
Ssoptm pouraí (v.1,L 8,29) [0]
δέσμη, ns, Ň svazek, otýpka, snopek (Mt

13,30) (1)
δέσμιος, οὔ, 0 vězeň,zajatec (1přen.) (16)
δεσμός, οὔ, 6 (pl. čeopá 1Šsoucí) pouto;

(v pl. také:) vězení, uvěznění (T0U £Úay
yrálov pro evangelium)[18]

ŠeopLopůkaě, akoG, 0 (vězeňský)dozorce,
žalářník (Sk 16,23.27.36) (3)

ŠropmTÝPLOV, Ou, TÓ vězení [4]
δεσμώτης, οὐ, ὑ zajatec, vězeň (Sk

27.1.42) [2]
δεσπότης, ου, ὁ ίνοκ. δέσποτα) 1. ράπ;

majitel; vládce 2, Pán, Velitel (o Bohu n,
Kristu) [10j

čeUpo (adv.) 1. sem; nuže; pojď sem! |
δεῦρο ČKodoÚBELpov přijď a následuj
mě 2. dosud, posud | čym 10V 8e0po (Ř

δηνάριον

1,13) (až) doposud [9]
δεῦτε (Δάν.) pojďte sem!. nuže! || čEVTEἀ

ποκτείνωμεν αὐτόν {Μι 21.38 ἐμκ
12,7) pojďie, zabijme ho [12]

δευτεραῖος, α, ὧν (jsoucí) druhého dne
(Sk 28,13) [1]

ŠevTEpómpiWTOG, OV druhoprvní (přesný
význ. nění znám; v.l. L 6,1) [Oj

δεύτερος, α, ον druhý I TO ŠeúTEpOV,ἐκ
ŠevTÉnOv podruhé, potom | δεύτερον Ζὰ
druhé, na druhém místě; podruhé (43]

δέχομαι (ϑοι. ἐδεξάμην, ν΄. δέδεγμαυ 1.
přijmout; dostat; vzít 2. pochopit 3. při
pustit, dovolit; zamilovat si; snést (56)

δξῳ (fur. δήσω, δοτ. ἔδησα, ρὲ, čéšeka,
pas. Šéčeuai. Inf. nor. pas. δεθῆναι 1.
vázat, potilat, svazovat (1 přen,), zavázat 2.
přivázat 3. (pf. pas.) být přivázán; být
vázán (Tvv1ke komu) (43)

54 (část, v postpozici) 1. (stvrzující) pak,
opravdu. vskutku,nepochybně n, se nepřo
kládá (Mt 13,23) 2. (zesilující pobídku)
přece, tedy [5]

čnAavyísc (adv.) zcela jasně! zřetelně (vi.
Mk 8.25) [0]

δῆλος, ἡ, ον zjevný,zřejmý I ŠŤjkov ot
εἴν prozrazovat [3]

δηλόωῳ (δοι, ἐδήλωσα) 1, οζπάρηϊ, sdělit 2,
vysvětlit, ozřejmit: odhalit 3. poučit (T4ví
koho) [7]

Arnpác, G, Ó Démas (Pavlův průvodce) [3]
čnuyyopim promlouvai, (veřejně) řečnít

(rpóc viva ke komu; Sk 12,21) [1]
Δημήτριος, ου, ὁ Demetrios (I. jistý

křesťan: 3 J 12; 2. kovotepec v Efesu: Sk
19,24.38) [3]

δημιουργός, οὔ, Ó řemeslník, tvůrce (Žd
11.10) (1]

δῆμος, οὐ, ὁ lid, množství (lidu), shro
máždění (lidu) [4]

δημόσιος, a, ov státní, veřejnýI čnpodia
veřejně (4)

Šnvápiov, ov, TÓ denár (lat. denorius,
stříbrný římský peníz, odpovídající asi
denní mzdě) [16]



δήποτε

δῆποτε (adv.) jednou, někdy; (se vztaž
ným zájm,) -koti (v.1. J 5,4) (0)

δῆποῦυ (adv.) ovšem, přece (Žd 2,16) (1)
ŠÝjGm (ut. a kon). δοτ. οὐ δέω
Švá (předl.) I. (s gen.) 1. (prostor) skrze,

přes; prostřednictvím | 86Vἀνύδρων τό
nov (M1 12,43) po suchých! pustých mi
stech | διὰ τρυπήματος δαφίδος {Μι
19,24) uchem jehly | Bi. nvsůpaToc Ú
ylov (Ř 5,5) skrze Ducha svatého 2. (čas)
pří, za, během, víe); po, za ᾿'ὶδιὰ παντός
stále, pořád | 6x ὅλης νυκτὸς celou noc I
ŠV futody po několika dnech II. (5 ak.)
1, skrze (L 17,11) 2, kvůli, pro i Bič Ti;
proč? | ó1ů.T χέγεσθαι ὑπό τινων (L
9,7) protože někteří říkali | čiů. ToúTo
proto (C čtě τὸν πατέρα (J 6,57) žiji
z Otce [666+1]

-Ala ak. od Ζεύς
διαβαΐνω (δοι. διέβην, ρατι. διαβάς) ρξε

kroči, přejít, projít; přepravit se (3),
διαβάλλω (δοτ. ρμες.διεβχήθην) σόνέπί!(Ι

nespravedlivě). ροπιμνῇ (τινά τινι Κο
ho u koho; L 16,1) [1]

διαβεβαιόομαι zdůrazňovat, tvrdi; do
svědčovat(περί τινος 60) [2]

διαβλέπω ({υι. διαβχέψω, δοτ. διέβλε
wa) prohlédnout; (začít) vidět osiřel jas
ně! správně (1přen) (3)

διάβολος, ὧν pomlouvačný,klevetivýI 6 δ.
ďábel, pokušitel (37)

διαγγέλλω (konj aor, pas. ŠtayyeXůd)
oznámit; prohlásit; rozhlásit [3]

Štayivopot (aor. čieyevájnv) (o době)
proběhnou, uplynouí (3)

διαγινώσκω (ἴυι. διαγνώσομαι» 1. ἀή
kladně vyšetřit 2, rozhodnout (tů. xa8'
Úuác váš případ) (Sk 23,15: 24,22) [2]

διαγνωρίζω (δοτ. διεγνώρισα) (přesně)
informovat {ν.1,1..2.17} [0]

διάγνωσις, εὡς, ἡ γοζμοάπμι!(τοῦ Ye
BaoTo5 císaře: Sk 25,21) (1

Šiayoyyúle stěžovatsi, (hlasitě) reprai (L
15.2 19,7) [2]

διαγρηγορέξω (801. διεγρηγόρησα) Ζάξιαι

διακονία

vzhůru, (projbdii; (možná i:) (plně) procit
nout (L 9,32) [1]

διάγω trávit (život), žít (2)
διαδέχομαι (δοχ.διεδεξάμην) ρξενζί (ja

ko dědictví n. nástupnictví: Sk 7,45) [1]
διάδημα, τος, τό δείεπξα,diadém(3)
διαδίδωμι (οι, διέδωκα, μάτι. διάδος.

impf. pas. 3. sg. čteGíčeTo) rozdat, dá [4]
čiášoxos, ov, Ónástupce (Sk 24,27) [1]
διαζώννυμι (δοι. διέζωσα, πιεα. διεζω

σάμην. part, pf. ŠteLeguěvoc) 1. přepá
sat 2. (med.) přepásaí še [3]

-"čvaBépEvogpart. aor, od ŠtaTiĎepat
διαθήκη, ng. W 1. závěr, (poslední) poří

zení, poslední vůle 2. (Boží) ustanovení,
nařízení 3. smlouva (33]

“διαθήσομαι ἴυι.οὐ διατίθεμαι
διαίρεσις, εως, Ú 1. rozdělení, přidělení;

rozmanitost 2. rozdíl (1 K 12,4.5.6) [3]
διαιρέω (a0r. ŠieTRov) rozdělit, přidělů,

udělis (2)

διακαθαίρω (aor. čtekáBapa) (prodčisti
(L 3179) (1]

"čraxaĎapau inf. δοτ. οὐ διακαθαίρω
διακαθαρίζω (ίυι. διακαθαριῷῶ) (prok

čistů, vyčistit (M1 3,12) [1]
διακατελέγχομαι (plně) vyvrátií (argu

ment), (naprosto) usvědčit (z nesprávnosti)
(riví koho) (Sk 18,28) [1]

διακελεύω rozkázat,přikázat(+ Inf; vl. J
8,5) [0]

ŠiaKověm (fut. Štakovýom, a0r. B1nKÓ
νῆσα, Ρᾶ5, διηκονήθην) 1. přisluhovat
u stolu, obsluhovat (Twví koho) 2. příslu
hovat; sloužit (ou [s] čím /v čem); pečovat
(riví o koho, oč): pomáhat ὃ διακονεῖν
τραπέζαις (δκ 6,2) věnovat se službě
u stolů (tj. asi starat se o finance, sr.
τραπέζα 3.) 3. vyhotovir, obstarat 4.
(1 Tm 3,10.13) působit jako jáhen S.
(osobní pas.) býr obsluhován, nechat si
sloužit [37)

διακονία, ας, 1. služba 2, (svěřená)
služba, úřad 3. podpora, pomoc (eiG T1va.
komu) 4. jáhenství, diakonár [34]



διάκονος

ŠváKovog, Ov, Ó a fj I m 1, služebník 2.
pomocník 3. diakon, jáhen TI, f 1, služeb
nice 2, jáhenka [29]

διακόσιοι, αι, α (ξί5).) ἀνὄ sč Atako
σίων δηναρίων ἄοτοι (7 6.7) “δἰἐδ!ελε
by za dvě stě denárů [8]

ŠiaKobw (fuL Štakoboopa“) vyslýchar(11
vóc koho; $k 23,35) [1]

διακρίνω (δος. διέκρινα, ρᾶ5.διεκοίθην)
1. (akt.) rozliřovat; posuzovat; rozhodnout
2. (med. a pas.) přír se (Teví s kým); po
chybovat, kolísat [19]

διάκρισις, εως, Ď 1. rozlišování,rozdělo
vání; posuzování 2, spor, pře [3]

διακωλύω (zajbránit (vivóá komu; Mt
3,14) [1)

διαλαλέω rozmlouvar, povídat, domlouvat
(πρὸς ἀλλήλους se) (L 1.65; 6,11) [2]

διαλέγομαι (δος. διελεξάμην π. διελέχ
Omv) rozmlouvat, hovořit; bavli se, přít se
{τινί ῃ. zoÓc Tiva s kým); promlouvat
(τινί ἡ. πρός τινα ΚαΚοιηυ)[13]

διαλείπω (οι. διέλιπον) ρξεσίαι( ρᾶτί.
préz.: L 745) (1]

διάλεκτος, οὐ, ἣ mluva; způsob vyjadřo
vání; jazyk [6]

διαλιμπάνω ρῆἔεειαι(ν.1.}[0]
διαλλάσσομαι (ἰπιρ. δοτ. διαλλάγηθι)

smířit 56 (τινί s kým; Mt 5,24) [1)
διαλογίζομαι 1, uvažovat,přemýšlet(11n.

RECÍ TIVOCO Čem) 2. rozmlouvat, hovořit
(πρός τινα 3 ΚύτΔ)[16]

διαλογισμός, οὔ, Ó 1. myšlenka, uvažo
vání, myšlení, smýšlení 2. pochybnost, oba
va [14]

SiaXůw (aor. pas. čtexúBnv) rozpijlů, roz
prášit (Sk 5.36) (1]

ŠiapapTpojpsa: (a0r. διεμαρτυράμην) 1,
zapřísahat; nabádat (rvví 11 koho k če
mu), napomínat, varovat (Twvi koho) 2.
slavnostně) dosvědčir[15]

čtapůáxojat přír se, hádat se, vehemenině
namítat (Sk 23,9) (1)

διαμένω (δοτ.διέμεινα. ρί. διαμεμένηκα)
zůstat, setrvat, vytrvat [5]

διαρθρόω

διαμερίζω (δος. διεμέρισα, φῇ. ρα. δια
μξμέρισμαιλ 1. rozdělit (εἷς ἑαυτούς
mezi sebou) 2. (med.) rozdělit si (mezi
sebou) 3. (pas.) být rozpolcení rozdělen
(ění Tivi/rTava proti komu), být ve sporu
[11]

διαμερισμός, οὗ, Č rozdvojení, rozděle
ní, nejednota (L 12,51) [1]

διανέμω (βοτ. pas. SieveuňBnv) 1. rozdí
let; šířit 1. (pas.) rozšířit se (Sk 4,17) [1]

διανεύω dávat znamení, kývat (Tivi na ko
ho: L 1,22) £1]

διανόημα, τος, τὸ myšlenka(L 11,17)(1)
διάνοια, GG, 1. rozum 2. smýšlení; mysl

3, (pl) (zlé) myšlenky, smysly [12]
διανοίγω (λοι. διήνοιξα, μ΄. pas. Švý

vovypau, a0r. pas. Šinvoixénv) 1. orvíraí
2. odkrýt, vysvětlů, vyložit 3. (pas.) otevřít
se (8)

διανυκτερεύω strávit noc, přenocovat (L
6,12) [1]

διανύω (δοτ. Šijvvaa) dokončit, ukončil
(Sk 21,7) [1)

διαπαρατριβή, ἧς, ἡ (neustálá) třeni
ce! hádka (1 Tm 6,5) [1]

Biareoáe (a0r. Sierépava) přeplou,pře
plavit se, přepraviš se, přejet [6]

διαπλέω (ϑοτ, διέπλευσα) ργορίομι, ρῆε
plout (uz Sk 27,5) [1]

dčtaxovéonat býr rozkořčen, vidět s od
porem, nelibě nést (Sk 4,2. 16,18) [2]

διαπορεύομαι procházet {τι}διά τινος
co/čím; κατὰ πόλεις od města k městu),
projit [5]

διαπορξω (impf, činrópovv) býr bezrad

nýty nejistotě!v rozpacích/ zarašen; nevědět si rady [4)
διαπραγματεύομαι (δοτ.διεπραγματευ.

gdápnv) (obchodem) získat, vydělat (L
19,15) (1]

Siaxoiw 1. rozřezat 2, (pas. přen.) roz
zuřit se (Tatc kKagŠtac v srdcích!v du
chu), velmi se rozhněvaí (Sk 5,33; 7,54) [2]

διαρήσσω νὶΣδια(ρ)ρήγνυμι
ŠiapBpóm ariikulovaí (řeč), uvolnit (jazyk:



διαρπάζω

v.[ L 1,64) [0]
διαρπάξω (ἴυι. διαρπάσω, ποτ. διήρπα

σα) vyloupii, uloupit (Mt 12,29, Mk
3,27bls) [3]

διαίρ)ρήγνυμι 4 διαρήσσω (aor. čtéle)
onka. pas. Sitolodávnv) 1. roztrhat,
rozbít 2. (pas.) irhař se [5]

διασαφέω (aor. čiecápnoa) 1. vysvětli,
vyložit 2. vyprávět, vylíčit (Mt 1336;
18,31) (2)

διασείω (δοτ. čtéoEi0a) (násilně) vymáhat
(L 3,14) (1]

Šiaoxopxile (a0r. ŠteoKÓDNIGA,pf. pas.
ŠtegkKóoMmouaL BOT. pas. διεσκορπί
o8nv) 1. rozptýlit, rozházet (| přen.); pro
mrhat; rozsypat 2. (pas.) rozptýlit se, roz
prchnout se (9]

διασπάω (ρ[. pas. Štéoxaoual, a0r. pas.
SueonáoBryv) roztrhar, rozsápat [2]

Štaostipu (a0r. pas. Šiegnágny) 1. roz
prýlii 2. (pas.) rozprchnour se (Sk 8,1.4;
11,19) [3)

διασιτορά, ἃἃς, ἡ rozptýlení,diaspora (3)
διαστάς ρΡᾶτι.ἀότ.οὐ διΐστημι
διαστέλλομαι (δοι. διεστειλάμην) παδί

di, přikázat, poručit I TO διαστελλόμε
vov nařízení, příkaz [8]

διάστημα, τὸς, τό interval,
uplynutí doby (Sk 5,7) [1]

“διαστήσας ρε:ι. Βοι.ὁά διΐστημι
διαστολῆ, ἧς, ἥ rozdíl, rozlišení I 6.

"Toušatov TE καὶ “Ἕλληνος rozdíl mezí
Židem a Řekem! Nežidem/ pohanem[3]

S1aoTpÉpe) (a0r. čtéoTOLYA,pf. pas. Ště
GTeajipa1) 1. překroutii, převrátit; zvrátit
(L přen,) 2, odvrátit; rozvrátit; svést, při
vést k odpadu [7)

διασῴζω (δος. διέσωσα, ρ85.διεσώθην)
zachránit, vysvobodit, zachovat; bezpečně
dopravit (xoóc viva ke komu) [8]

διαταγή, ἧς, ἡ παξίζεηί,příkaz Etig δια
tayůc dyyékov (Sk 7,53) z příkazu n. za
účasti andětů [2]

διάταγμα, τος, τό μαξίΖεπί,příkaz,výnos
(Žd 11.23) [1]

mezičas,

διαφθείρω

διαταράσσω (δος. ρ85. διεταράχθην) 1,
zmási 2, (pas.) zneklidnir se, uleknout se (L
1,29) [1]

διατάσσω (ἕυι. διατάξω, aor. čtěTaša,
pf. pas. StaréTayua1, part. δοῖ. ρᾶ8, διὰ
TaxBLEÍcn. čiaTaysíc) přikázat, nařídit
(Tiví komu, 1 ak. s inf), poručit [16]

Š1aTEAkm vydržet, vytrvat (Sk 27,33) (1]
διατηρέω μολοναι;οὐγάπα(τινὰ ἔκ τινος

koho před čím) [2]
διατίθεμαι ({υι. διαθήσομαι. δοτ, διεθέ

μὴν) L nařídit, stanovit 2, uzavřít (š1aBý
ΚῊΝ smlouvu) (vvi s kým; npóc τινὰ
s kým/pro koho) 3. odevzdat 4, odkázat,
učinit pořízení, sestavit závěť | Ó S1oBépe
νὸς zástavitel, testátor. ten, kdo ustanovil
závěť (i přen.) [7]

čtaTpife (aor, štéTovya) pobývat,setrvé
vat, zdržovat se (někde) [9)

διατροφῆ, Tic. M živobytí; (pl.) potraviny,
jidlo (L Tm 6.8) [1]

διαυγάζω prozařovat: (o dni) rozbřesk
nout se (2 Pi 1,19) [1]

διαυγῆς, G průhledný,čisý (Z121,21) ἢ]
διαφανῆς, ἐς průhledný(v. Zj 21.21 [0]
Bragkee (konj. a0r. Stevéykw) 1. (r)

ῥχοπέσι{τι διά τινος co čím) 2, (intr.) li
šit se (rwvóG od koho) vynikat, převy
šovat (Tuvóc koho); znít větší cenu I odBÉvV
μοι διαφέρει (08 2,6) πίς πιὶπα τοπὶπεζά
leží, je mi to jedno | vě. Šiugéoovra na
čemzáleží,coje podstatné/ lepší!nejlepší
3. (pas.) Jířir se; být zmítán/ hnán sem a
sam [13)

Štaptbym (konj. aor. tapůyu) uniknout,
uprchnout (Sk 27,42) [1]

διαφημίζω (δοτ. διεφήμισα, pas. Štepn
picénv) 1. šířit/ rozšiřovat {τινά ρονέἔσι
o kom), rozhlásir 2. (pas.) rozšířit se [3]

SrapBripe (nor, čtépBevaa, př. pas. Šté
o9apuat, aor. pas. štepBápnv) 1. ničir.
hubit: rozežrai 2. zkazit, pokazit (mravy) II
διεφθαρμένος τὸν νοῦν mající zkaže
nou! zvrácenou mysl 3. (pas.) být ničen,
hynout, chátrat [6]



διαφθορά

διαφθορά, ἃς, ἡ “πίξεηί, τάπίκ, zkáza, zá
Auba:rozklad (mrtvého těla) [6]

διάφορος, ον (κοιηρ. διαφορώτερος) 1.
různý, rozdílný, rozličný 2. význačný, zna
menitý [4]

διαφυλάσσω (a0r. διεφύλαξα) střežit,
chránit (L 4,10) f1j

διαχειρίζομαι ἰδὸτ. διεχειρισάμτν)
vztáhnout ruku (Tvvů na kohox, zabít, ze
vraždit (Sk 5,30; 26,21) [2)

čiryXeváče vysmívatse (Sk 2,13)(1
Štaxmpilogat (aor. šiexogiodnv) oddělit

se, vzdálit se (L 9,33) [U]
διγαμία, ac, 1 druhé manželství(v.l. Ti

1,9) (0]
δίγαμος, ov podruhé/dvakrát ženatý (v.l.

Tr 1,9) (0)
čiěaKTIKÉG, 1, OVschopný/ nadaný k vyu

čování [2]
διδακτός, ů, Óv poučený, naučený, vyu

čený (8806 od Boha) [3]
διδασκαλία, ας, 4 1. vyučování,poučová

ní; poučení 2. učení, nauka (21)
čičáakahoG, ov, Ó učitel,mistr [59]
διδάσκω ([υϊ. διδάξω, δος. ἐδίδαξα, ρμᾶ5.

ἐδιδάχθην) με {τεγά i tiví TVkóho če
mu/ co), vyučovat; poučovat (97)

διδαχῆ, ἧς, ἣ 1. poučování, vyučování 2.
nauka, učení | ὁ κατὰ τὴν διδαχὴν
moTěc X0y0g (sr. T1 1,9) spolehlivé slovo
odpovídající (správné) nauce [30)

δίδραχμον, οὐ, τὸ dvojdrachma (mince
o hodnotě dvou drachem = I statér: Mt
17,24bis) [2]

Ai5vjtoc, ov, Ó Dvojče, Didymos (řecké
jméno apoštola Tomáše) [3]

čiší“ viz násl.
δίδωμι 1 διδῶ (ZJ 3.9) (3. pl. Siědadiv,

imp. Šišov, inf. čišóvat, part. ŠišoÚc,
impf. 3. sg. ἐδίδου, 3. μ]. ἐδίδουν 1 ἐδί
Šodav; fut, šÓdw, a0r, čeka, konj. 50,
2. sg. dídc, 3. sg. δῷ π. δοῖ ἡ. δώῃ. opt.
3, 38. δῴη, ἰωρ. δός, ἱπέ. δοῦναι, ρμᾶτι.
Soúsg, pf. δέδωκα, ρ88. δέδομαι, ρ!ρέ.
(ἐ)δεδώκειν, δὸῖ. pas. ἐδόθην, ρδεί.

“διέστην

ŠoBeic, fut. pas. SoBůcopan) 1. dár, da
rovat; odevzďai, předat, přenechat, vydat;
svěřit; vrátit; přinést (Bugiav oběť) I 8.
Éavróv (Sk 19,31) vydat se, odváží se,
odebrat se 2, ustanovit, určii 3. dovolit,
nechat; způsobit (TěoatTa divy) || δ, τόπον
uvolnit místo, dár příležitost [415]

“διέβηνa0r.od aBaívo
διεγείρω (δος, διήγειρα, ρᾶτι. διεγερθεῖς)

1. (akt.) probudit; (přen.) oživit, vyburco
vat 2. (pas.) probudit se (6]

"διέζωσα δοτ. od διαζώννυμι
«διεθέμην δοτ. οὐ διατίθεμαι
“διεῖλον ἀοτ, οὐ διαιρέω
“διελεύσομαι ἴυι.οὐ διέρχομαι
“διελέχθην 8οτ, {ρ85.)οὐ διαλέγομαι
“διεληλυθώς ρᾶτι. οἱ.οὐ διέρχομαι
“διελθεῖν )λ0. δοσ. διέρχομαι
“διέλισον δοσ,οὐ διαλείκω
“διενέγκω ΚΟ} 0τ. οὐ διαφέρω
ŠevBuptopec | přemýšte uvažovat (Sk

10,19) (1)
διεξέρχομαι (aor. čtežnABov) vyžít (v.l.

Sk 28.3) (0)
čtéEoŠog, ov, 1 východ(cesty) cíl, hranice

ἢ αἵ διέξοδοι τῶν úóbív křižovatky ceit,
rozcestí (M1 22,9) (1]

διερμηνεία, ac, 1 výklad,překlad (v. 1
K 12.10) [0]

διερμηνευτῆς, οὔ, Ó vykladač,překlada
tel(1 K 14,28) [1]

Steopynveba (aor. čieopůvevaa) 1. vysvě
tovat, vykládat 2. překládat [6]

διέρχομαι ({υϊ. διελεύσομαι, δοτ. διῆλ
θον, ᾿πῇ.διελθεῖν, γε, διελήλυθα, ρϑτι.
pf. διεχηχυθώς) 1. projít (11 ἡ. διά τι
voc co/čímy pročestovat; chodit (sem a
tam) 2. přejít, dospěr, přijís; proniknout U
přen.), dosáhnout 3. rozšířit se; rozejít se,
rozptýlit se [43]

διερωτάω (δοι. διηρώτησα) dopiaí se (1
nač), vyprat se (Sk 10,17) [1]

“διεσπάρην 801.Ῥᾷϑ.οὐ διασπείρω
“διεστειλάμην δοτ.οὐ διαστέλλομαι
“διέστην δοτ, 2 οὐ διΐστημι



“διέστραμμαι

"διέστραμμαι ρἵ,ρᾶς.οὐ διαστρέφω
"čterapáx mv a0r. pas. od SiaTapádow
SterTýs, 8G dvoulecý, (jsoucí) ve věku dvou

šet (Mt 2,16) [1]
διετία, ας, ἧ ἀνομίειί, doba dvou lei (Sk

24,27. 28,30) [2]
-StepBápny aor. pas. od διαφθείρω
διέφθαρμαι ρέ.pas.od διαφθείρω
“διήγειρα δοτ.οὐ διεγείρω
διηγέομαι ((υϊ. διηγήσομαι, δότ, διηγῆ

σάμῃην) νγρτγάνξι,{ἔμ popsat τὴν γε
νεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; (δΚ 8.33)
kdo popíše! spočítá jeho potomky? n. kdo
vylíčí / popíše jeho současníky? (U. Jejich
zlobu) [8]

διήγησις, εὡς, A vyprávění(L 1.1) {1}
“διῆλθον aor. οὐ διέρχομαι
διηνεκῆς, ἐς stálý, irvalý, věčný "1εἰς τὸ

Šinvekéc nevěky,navždy [4]
«διηνοΐχθην aor. pas. od Gavoíym
διϑάλαυσσος, ον omývaný dvěma moři 1).

z obou stran mořem) " τόπος 8, písčitý
nános v moři n, mělčina (Sk 27,41) [1)

Suikvěopat vnikat,pronikat (Žd 4,12) [1)
διΐστημι (αοτ. 1 διέστησα, δοῖ. 2 διέ

otnv, k nim part. διαστήσας ἃ δια
oTác) 1. oddělů se, vzdálůů se, odejít
(o čase) uplynour 2. (11 aor, 1) plout dál
(9) I Boaxů 88 Šiuorňcavtec (Sk 27,28)
když kousek upluli n. za chvíli (potom) (3]

διϊστορέω pozorně prohlížer (vd. Sk
17.23) (0)

Šuoxvpíčopat (houževnatě)tvrdit (+ ak.
s inf.) [2]

δικάξωῳ soudit (v.1.L 6,37) (0]
ŠixavoxKmoia, ac, 1 spravedlivý soud (Ř

2,510
δίκαιος, αἴα, ον 1. (ο osobách) sprave

dlivý: poctivý 2. (o věcech) správný, řád
ný, spravedlivý [19]

δικαιοσύνη, πς, Ď 1. spravedlnost(v růz
ném chápání: lidská, věcí; Boží: na člo
věku [= ospravedlnění] 1 s, jakou má
Bůh) 2. kědrost [92]

δικαιόω (ἔἕυι.δικαιώσω, 8δοτ.ἐδικαίωσα.

διότι

pf. pas. δεδικαίωμαι, ἀοτ. ρᾶς. ἐδικαι
Ódnv) 1. učinit spravedlivým, osprave
din; pokládat za nevinného 2. uznat, dát
za pravdu 3. očistit (od viny), osvobodit
(od hříchu) (39]

δικαίωμα, τος, τὸ 1. ροξαάανες ργάνα,
přikázání, ustanovení 2. právní/správný
čin 3. (Ř 5,16) ospravedlnění [10]

δικαίως (adv.) 1. spravedlivě: právem,
po právu, oprávněně 2. správně, pořádně,
poctivě (5]

δικαίωσις, εως, ospravedlnění(Ř 4,25;
5.18) [2]

δικαστής, οὔ, 6 soudce ($k 7,27.35) (21
δίκη, ης, ἧ 1. trest 2. Spravedlnost (jako

bohyně: Sk 28,4) (3]
δίκτυον, ον, τὸ síť[12]
δίλογος, ον dvojjazyčný; obojaký v řeči,

neupřímný. pokrytecký (1 Tm 3,8) (1]
Štó (sp.) proto, tedy, udíž (531
διοδεύω (δος. Biýčeuda) procestovat, pro

jh: (imr.) cestovar, chodit (kaTě. nóhiv
καὶ xunv [L 8,1) po městech a vesní
cích) [2]

Atovůgtoc, ov, Ó Dionysios, Diviš (Athé
ňan: Sk 17,34) [1]

διόπερ (ΞΡ.) právě proio, prolo tedy (1 K
8.13; 10,14) [2]

διοπετῆς, ἐς spadlý z nebe I Tě B10nETÉG
(sc. čyalua) obraz (Dlany Efeské) spa
dlý z nebe (Sk 19,35) [1]

BiópBepo, T0G, TÓ zlepšení, náprava (Sk
24,2) [1]

ŠtopRucic, £tdG, T) správný řád. obnova
(Žd 9,10} [1]

διορύσσω (ἀοτ. μᾶ5.διωρύχθην) 1. proko
Pai (se) 2. (pas.) prokopat se, proniknou,
vloupat se (11 do čeho) [4]

«Διός ρεη, οὔ Ζεύς
Διόσκουροι, ὧν, oi Dioskurové(hvězdy

Kastor a Pollux: Sk 28,11) (1]
διότι (sp. Ξ-διὰ TOĎr0 Ši = proto —pro

tože) 1. protože; neboť ἢ διότι ἐδίωξα
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ (1 Κ 159)
protože jsem pronásledova! Boží církev 2.



Διοτρέφης

(= διὰ τοῦτο) ρέσιο [23]
AwoTpÉpng, 0vG, Ó Diotrefés, Diotrefes

(křesťan: 3 J 9) [1]
διπλοῦς, ἢ, οὖν (komp. šimóTEpOc)

dvojitý, dvojnásobný (4)
διπλόω (βοτ. ἐδίπλωσα) zdvojnásobit,

zdvojit | 8. vá BurA odplatit dvojnásob
ně (Z) 18.6) 11]

šíc (adv.) dvakrát Vἅπαξ καὶ δίς νίς ποῖ
jednou, opakovaně [6]

čiopvptás, doc, Ň dvě myriady,dvacet
tisíc (Zj 9,16) 1]

διστάξω (aor. ččigTaca) pochybovat,vá
hat (Mt 14,31; 28,17) [2]

δίστομος, ον dvojsečný[3]
δισχίλισι, αι, a (čísl.) dva tisíce (Mk

5,13) [1]
διθλίζω odstranit cezením, (vyjcedit (Mi

23,24) (1)
διχάζω (δος, ἐδίχασα) γοσάνοἑι, postavit

(rivě. KaTá Tivoc koho protl komu: Mi
10,35) [1]

διχοστασία, ας, m rozšiěpení, roziržka.
spor, svár [2]

διχοτομέω 1. rozříznout (uprostřed), roz
sekat (na kusy) 2. (přen,) přísně potrestat
(Mt 24,51, L 12,46) [2]

διψάω ((υι. διψῆσω, λοτ. ἐδίψησα) 1. 2[:
πὰ (ἰ ρἴεπ.), πρὶ 2ίχρῆ 2. τοὶ! dychrit (14
po čem) [16]

číwag, ova, TÁžízeň (2 K 11,27 (1)
δίψυχας, ον nerozhodný,váhavý,pochybu

jící (Jk 1,8; 4,8) (2)
Šwwynog, 09, Ó pronásledování [10]
διώκτης, οὐ, Ó pronásledovate! (1 Tm

1,13)(1
διώκω {ἴυι. διώξω, δοτ. ἐδίωξα, μέ. ρΆ3.

δεδίωγμαι, Ὧοε. ρᾳ8. ἐδιώχθην) 1, spě
chat, pospíchat, běžet (KatTá aKonóv k cí
ἰδ, }{ττινά za kým) 2, pronásledovat 3.
vyhnat, zapudir 4. usilovat (T1oč) [45]

50yua, T0G, TÓ 1. nařízení,příkaz 2. usta
novení, výnos, zákon [5]

Šoyparilogpot přijmout ustanovení,nechat
si dát příkazy (Ko 2,20) [1]

δόσις

«δοθεῖς ρᾶτι. δοτ, ρ88. οὐ δίδωμι
«δοθῆσομαι ἴυι. μᾶς. οὐ δίδωμι
Bot kon). aor. 3. sg. οὐ δίδωμι
δοκέω (ίωι. δόξω, δοτ. ἔδοξα) 1. domnívat

se, myslet, mír za to (+ Inf. n. 60) 2. zdát
se, jevit se, budit dojem I (+ inf.) ξένων
δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι
(Sk 17,18) zdá se, že je to ἀἰαπκαιεἰεἰσίοι
božstev | ol GoxoÚvrTec tů, kteří něco zna
menají 3, (neos.) δοκεῖ μοι χά se mi,
pokládám za správné; rozhoduji (se) [62]

δοκιμάζω ((υι. δοκιμάσω, αοτ. ἐδοκίμα
da, př. ρᾶς. δεδοκίμασμαι, Δοτ. ρ45. ἐδο
Kiuác8nv) L zkoumai, zkoušet; sříbii;
osvědčit, uznat 2, pokládat za vhodné [22]

Soxwpacia, ac, Ť zkouška: pokoušení (Žd
3.9) [1]

δοκιμῆ, ἧς, ἧ 1. νγχκομδεποσι.οενδαξεηοςὶ
2. důkaz (7)

δοκίμιον, οὐ, TÓ 1. zkušební prostředek;
zkouška, vyzkoušení, osvědčení 2. pravosi.
ryzost (TG níoTEtMGvíry) [2]

Bókusoc, ov I. vyzkoušený, osvědčený 2.
uznávaný, vážený (τοῖς ἀνθρώποις u li
dí) [7]

δοκός, οὔ, m kláda, trám (6]
δόλιος, a, ov lstivý. zákeřný: podvodný (2

K 11,13) (1)
čoXtám (impf. 3. pl. čóoAobdav) podvá

dět, klamat (Ř 3,13) [1]
čóXoc, ov, Ď podvod, lest [11]
δολόω (2)fatšovai(2 K 42) (1
doga, aToc, TÓdar [4]
δόξα, ἧς, Ú I. sláva, chvála, česi: dobrá

pověsi 2. lesk, nádhera; vznešenost; chlou
ba 3. al Bóža1 (2 Pr 2,10; Ju 8) nebeské
bytosti, andělé [166]

δοξάζω (fu čotáce, aor. ἐδόξασα, ρΐ.
pas. ŠeSótaocpau, aor. pas. čdotácěnv)
1. velebit, chválit, ctít, oslavovat 2. oslavit,
uvést do slávy [61]

Δορκάς, ἄδος, fj Dorkas, Sraka (překlad
jména Tafii8á: Sk 9,36.39) [2]

«δός Ἰτπρ.8οτ. οὐ δίδωμι
δόσις, εως, ἥ 1. dar 2. darování, výdaj (2)



δότης

Šóvns, ov, Ódárce (2K 97)
Aovfěotoc, a, ov (jsoucí) z Derbe (v.1.$k

20,4) [0]
ŠovAaywyk“ podrobovat, uvádět do pod

řízenosti, ovládaí (1 K 9,27) (1
δουλεία, ας, ἣ οιγοοινί( přen.)[5]
δουλεύω (fut. δουλεύσω, β8οτ.ἐδούλευ

oa, pf. čEBoúAtvka) L. bý: orrokem, otro
čis (1 přen.) 2. sloužir, býr addán (25)

δούλη, ης, A sužebnice,otrokyně[3]
δοῦλος, η, ον služebný,otrocký, podřízený

(Ř 6,19bis) (2)
δοῦλος, ov, Ó otrok, stužebník (i přen.)

[124]
δουλδω (ἔυϊ. δουλώσω, δοτ. ἐδούλωσα,

pf. pas. čedoúkopat, a0r. pas. ĚčoviO
0mv) IL. zotročit, podrobí, podřídit 2,
(pas.) být učiněn otrokem, sát se otrokem,
být vázán fjako otrok) [8]

"δοῦναι inf. aor. od číštopi
δούς part. a0r. 0d Šiěwp
δοχῆ, ἧς, ἡ hostina, recepce (L 5,29,

14,13) (2)
δράκων, οντος, 6 drat, had (ve Zj) [13]
“δραμών γϑτι. Δοτ.οὐ τρέχω
dpácoopat chycit,polapit, přistihnout (1 K

319) 3]
δραχμή, ἧς, drachma (stříbrná mince:

L 15.8bis.9) (3] :
δρέπανον, οὐ, τό »»ρ[8]
δρόμος, οὐ, Ó 1. běh, χάνοά 2. δ! Σίνοια,

poslání, činnost [3]
Δρούσιλλα, ἧς, Ť Drusilla (dcera He

roda Agrlppy L:Sk 24.24) [1]
δύναμαι (2. ἐς, δύνῃ π. δύνασαι, ορι. Av

valunv, impf. ἐδυνάμην 4 ἠδυνάμην,
ἔωι. δυνήσομαι, οι. ἠδυνήθην ἃ ἦδυ
váaBnv) 1. moci, být sehopen 2. smět, mít
právo (210)

δύναμις, εὡς, Ýj 1. síla, moc; schopnost;
moc uzdravovat 2. mocný čin, zázrak 3.
význam, smysl 4. mocnost (andělé) (119]

δυναμόω (a07. pas. dšvvanáBnv) posilo
vat, dodávat sílu (Tivů komu) [2)

δυνάστης, οὐ, Ó 1. mocnář, panovník,

δωρεάν

vládce; mocný (člověk) 2. dvorní úředník;
hodnastář [3]

δυνατέω býr silný; mit moc; moci. býi
schopen [3]

čovaTůc, Y, ÓVmocný (čv Tiv1 čím), sílný;
možný(τινὶ̓ παρά τινι ῥγτολυkoho):
schopný IItě BvvaTóv moc [32]

δύνω (aor. ččvv 1 čšvoa) (o slunci) za
padat [2]

500 (čísl; nom.. gen., ak. šýo: dal. Švoív)
ἔνα, ἀνξ ἃ ἀνὰ δύο" κατὰ δύο) δύο δύο
po dvou | sic 600 ve dví [135]

ŠvofbáarTakT0G, ov těžký k nesení, ne
únosný (i přen.) [2]

δυσεντέριον, οὐ, τό průjem, úplavice($k
28.8) (1)

δυσερμήνευτος, ον těžko vysvětliielný,
nejasný (Žd5.11) (1)

δύσις, ξως, A západ (svět. strana) (Mk
16,8: krátký závěr) [0+1]

δύσκολος, av obtížný, ěžký (+ Inf.: Mk
10,24) [1]

ŠvokKóAog (adv.) obrižně, rěžko, stěží [3]
δυσμή, ἧς, Ú (hl. v pl.) západ (svět. stra

na) | ἀπὸ δυσμῶν od západu!na západě |
ἐπὶ δυσμῶν πα χάροδξ [5]

δυσνόητος, ov rčžko srozumitelný (2 Pt
3.16) [1]

δυσφημέω hanobi, pit (1 K 4,13) [1]
δυσφημία, ας, ἧ hanobení, potupa: po

mluva, urážka (ž K 6,8) (1)
-+8 konj. aor. 3. sg. od čičopt
50šekKa (čísl.) dvanáce | ἦν γὰρ ἐτῶν

δώδεκα (ΜΚ 5,42) bylo jí totiž dvanácí
tet (75)

δωδέκατος, 4, ov dvanáctý(Zj 21,20) [1]
Šobrkápvkov, ov, TO (lid/nároď) dva

náct(i) kmenů (Sk 26,7) (1)
-Gn konj. aor, 3. sg. οὐ δίδωμι
-SýT opt. aor. 3, sg, od čídopu
δῶμα, τος, τό střecha(7)
δωρεά,ἂς, dar(11]
Šepsův (adv., ak. od 8wgeG) 1. zadarmo,

zdarma, darem 2. nezaslouženě; bez pří
činy 3. zbytečně, nadarmo [9]



δωρέομαι

δωρέομαι (ϑοτ, ἐδωρησάμην, μέ, δεδώρτι
uav darovat (3)

δώρημα, τος, τό ἀαγ[2]
Bípov, ov, TÓ 1. dar (obecně) 2, oběťní

dar(19]

"Efoate

Šrapopopia, ac, 1 přinášení darů (v.1. Ř
15,31) [0]

»"Šóatv konj. δοῖ. 3. ρὲ οὐ δίδωμι

ς΄ (ζ(91. 5 (ν.1. Ζ) 19,9} [0]
Fa (cltosl. vyjadřující údiv n. nevoli) ó!:

á!, ach! aj! n. se nepřekládá (L 4,34) [1]
ἐάν (sp. a částí; většinou s konj) 1. když,

jestliže | čáv τις ὑμῖν εἴπῃ když vám
někdo řekne 1 ἐὰν ἄσπάσπσθε τοὺς
ἀδελφοὺς Úpbv póvov (Mt 5,47) jestliže
pozdravujete jen své bratry | čáv ol8a
uev (1 J 5,15) jestliže víme | čáv Kai i
když|čův pů jestliže ne| oů -- ἐὰν μή πε
„ leč, jen, pouze| čáv te -. dáv TEať ať
2. (= Úv;ve vztažných aj. větách) -koliI
ὁποῦ ἐὰν ἀπέρχη (Μι 8,19) κανικοὶὶpůj
deš (3331

čávitep (sp.) když jen, když! jestliže vůbec,
když jinak; pokud (Zd 3.6.14: 6,3) (3]

ἑαυτοῦ, ἧς, οὗ 1. (χυταιπέ zájm.; bez
nom; užívané nejvíce ve 3. 08. sg. 4 pl.,
ale také v 1. a 2. 08. pl.) se, sebe; si, sobě
I ἑαυτοὺς πειράζετε (2 K 13,5) zkou
Jejte sami sebe! Gg' čavTáv sami od sebe
Ι ἐν ἑαυτοῖς (= i £v ἡμῖν αὐτοῖς π. ἐν
ὥμϊν αὐτοῖς) μκ'τεδό, V niru | καθ᾽
ŠavTóv sám (pro sebe)| παρ᾽ ξαυτῷ u se
be, stranou, zvlášť || xavvěv 51 Éavtob (Ř
14,14) nečisté samo o sobělv sobě (= lat.
per se) 2. (zájm, reciproční) se, si, navzá
jem | v Éavtoic mezi sebou, navzájem

(pro 3., ale 1 1. a 2. os.) 3. (zájm. přivl.)
νὰ} } τὸ ἑαυτοῦ σῶμα (ἢ 4,19) «νέ tělo
n. (při překl. vedl. větou) jeho (tj, Abra
hámovo) tělo (319]

šáw (part. čáv, imp. 2 pl. ččte, Impf.
eŤwv, fu. Báde, aor. eiaga) 1. nechat,
dovoli (vivá komu + inf.), připustit 2.
vynechat; uvolnit; odhodit (TĚG ἀγκύρας
komvy);odložit 3. přestat | 8áTE Ewc T0Ů
Tou (L 22,51) dosí!, přestaňte! [11]

“ἔβαλον δοι, οὐ βάλλω
ἑβδομήκοντα (ξ{ς!.)sedmdesát [5]
ἑβδομηκοντάκις (číselné adv.) sedmde

sáikrát VÉ.čntTá sedmdesát sedmkrát (= £,
čntáKtc) n. (pravděpodobněji) sedmase
dmdesátkrát (Mr 18,22) [1]

ἕβδομος, ἢ, ov sedmý I i Éfěóun (se.
ἡμέρα) sedmýden (9)

ἐβεβλήμην pipf. pas.οὐ βάλλω
"Eftp, ©(neskL) Heber (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3,35) (1]
ἐἐβλήθην δοτ. να8.οὐ βάλλω
ἑβραϊκός, fj, óv δεῦνε[5Ε}(διάλεκτος 2α

zyk; v.. L 23,38) [0]
'Efoatoc, ov, ÓHebrej [4]
ἝἙβραΐς, ἴδος [ ad). hebrejskýI ň Ἕ. διά

AtxToc hebrejský!(asl také.) aramejský
fazyk [3]



Ἕβραϊστί

ἝἙβραϊστίέ (adv) hebrejsky, (pravděpo
dobně také:) aramejsky [7]

ἐγγίξω (ut. ἐγγιῶ, δοτ. fyyioa, pf. fy
ka) blížit se, přiblížit se (τινὶ Κα Κο
πιὸἡἔασι; εἴςτι 1μέχριτινόςk čemu;
ěŘi tiva ké komu), přistoupi; býi blízko
(42]

šyyvůpo (pf. pas. čyrĚVOGUMOL)zapsar,
vepsat, zaznamenat [3)

EYYV0G,Ov, Ó zučite! (Žd 7,22) 1]
ἐγγύς (Δάν. Κοπιρ, ἐγγύτερον) blízko

(místně i časově: τινὸς komu, če
mu/koho, čeho); brzy [31]

-čyvyóve: plpf, 3, sg. od vivouat
ἐγείρω (fu. šyenů, a0r. Řyžioa, pí. pas.

δγήγερμαι, δοτ. pas. HyÉpOnv, ful. pas,
ξγερθήσομαι) 1. (akt.) probudit, vzoudii
(l přen.); pozvednout; vzkřísit; (znovu) po
stavii I (imp.) Syee0e vstaň!, postav se! 2.
(pas.) vzbudit se. probudit se, vstát (ze
země, z lože), postavit se, povstat (ění
tva pro komu). býr vzkříšen vstát
(z mrivých) (144)

«ἐγενήθην δοτ. οὐ γίνομαι
ἐγενόμην δότ. ὁἀ γίνομαι
ἔγερσις, εως, Ď vzkříšení,zmrivýchvstání

(M1 27,53) (1)
-ἔγημα δοτ,οὐ γαμέω
ἐγκάθετος, οὐ, ὁ ἔρελ, zvěd, slídil (I

20,20) [1]
ἐγκαίνια, (Wy, vá (svářek)posvěceníchrá

mu, chanuka (J 10,22) [1]
ἐγκαινίζω (aor. $veKGÍviga) obnovit;ole

vřít, zahájit; zasvětit (jako něco nového),
uvést v platnost CŽd 9,18: 10,20) [2)

ἐγκακξω (κοπ]. δος. ἐγκακήσω) 1. μπανὲϊ
se, ochabnout, polevit 2. ziráceí odva
hu /naději (6]

ἐγκαλέω (fut. šykalécm) obvinit,obžalo
vat (uví T1voc n. EDÍ TiWvoGkoho z če
ho): vystoupit s obžalobou/ jako žalobce
(κατά τινος proti komu) [7]

ἐγκαταλείπω (ἴυι. ἐγκαταλείψω, δοτ,
ἐγκατέλιπον, ρᾷᾶ5ς. ἐγκατελείφθην)
opustil; poněchaí, zanechat; přenechal,

ἔδαφος

odevzdat [10]
ἐγκατοικέω bydiej, přebývar(ěv αὐτοῖς

mezi nimi; 2 Pt 2,8) [1]
tykavydopat chlubitse (šv Ti čím: 2

Te 1,4) (1]

ἐγκεντρίζω (a0r, ČVEKÉVTOLOG,pas, ĚVE
κεντρίσθην) γομῥοναι, očkovat (1 přen.;
εἴς τι πη,ἕν τινι παξ; αὶ1),17.24) (6]

ἐγκλείω (pf. pas. ŠYxÉKLELORGU)uzavřít
(v.5. L 3,20) [0]

ἔγκλημα, τος, τὸ οδὲαίοδα, obvinění,
(jako skutková podstala) zločin (Sk
23,29, 25.16) (2)

ἐγκομβόομαι (Δλοτ.ἐνεκομβωσάμην) οδ
léci si, opásat se (i čim; 1 Pt 5,5) [1]

ἐγκοπῆ, ἧς, 1 překážka, zábrana (1 K
9,12) [11

ἐγκόπτω (aor. ěvékowa) bránit (mívá ko
mu) zdržovat, obtěžovat [5]

ἐγκράτεια, ας, ἧ sebeovládání, zdrženii
vost (4]

ἐγκρατεύομαι ovládat se, býi 2drženlivý
(n včem, 1K 7.9; 9,25) (2]

ἐγκρατής, tg zdrženlivý(T1 1.8)(1)
ἐγκρίνω (aor. čvěKoiva) přiřadit {τινά

Tv koho ke komu), postavír do stejné
řady (2 K 10,12) (i)

tyKPŮMTU (a0r. čvékovYA) schovat, skrýt;
vložit, vmísit (eYc 11 do čeho) f2)

ἔγκνος, (ov) těhotná(L 2,5) [1]
ἐγνώκειν ρ!ρί.οὐ γινώσκω
“ἔγνων δοι. οὐ γινώσκω
“ἔγνωκα ρ. ο« γινώσκω
ἐγνώσθην 801.pas. οὐ γινώσκω
ἐγχρίω (δος. ἐνέχρισα) potřít, pomazat

(Zj 3.18) [1]
ty (zájm.; gen. ἐμοῦ, μου, ἀδι. ἐμοί. μοι,

8Κ,ἐμέ. με) 1. ἐά(ν nom, jen pří důrazu)
ι ἰδοὺ ἐγώ (6Κ 9,10) zde jsem n. (viz 2)
ano, Pane * čy ela já jsem (ro) | nou
ὑπὸ τὴν στέγην (Μι 8,3) pod mou
střechu 2. (M1 23,30) ano [1718]

tčagiče (fuLčšagi) srovnatse zemí(L
19,44) (1)

ἔδαφος, ους, τὸ τεπιξ,půda (Sk 22,7) [1]



“ἐδεδώκειν 49

“ἐδεδώκειν ῬΙρί. οὐ δίδωμι
ἐδεήθην δοτ. od δέομαι
ἔδειξα δοτ.ὁἀ δείκνυμι
“Ἔδειρα 8ο:. οὐ δέρω
“ἐδιδάχθην δοτ, Ῥες. οὐ διδάσκω
ἐδίδοσαν Impf.3. pl. od Bíštpt
ἐδίδου Impf. 3. sg. οὐ δίδωμι
ἐδίδουν {πιρέ,3. ΡΙ. οὐ δίδωμι
«ἐδόθην δοτ, ρδᾶξ.οὐ δίδωμι
ἐδολιοῦσαν {πιρῇ.(Ὁ)3. pl. οὐ δολιόω
Ἔδοξα 5οτ.οὐ δοκέω
ἑδραῖος, α, ον περεσεαονν, stálý, pevný.

neochvějný [3]
ἑδραίωμα, τὸς, τό opora, základ (1 Tm

3,15) [1]
-Ἔδραμὸν δοτ. οὗ τρέχω
“ἔδυν δόὸτ.οὐ δύνω
“ἔδωκα δοτ. οὐ δίδωμι
"Ečekiac, ov, Ó Ezechiář, Chizkiáš (v Je

žíšově rodokmenu: Mt 1,9.10) 12)
“ἔζην Impť. οὐ ζάω
26:X0Bonakta, ag, 1 vlastní náboženství,

náboženství podle svých představ (Ko
2.23) [1]

“ἔθεντο aor. med. 3. pl. od TiÓnni
Ἔθηκα ἀοτ,οὐ τίθημι
ἐθίζω (ρΐ. ρ85. εἴθισμαι) 1. πανγζαι, při

vykat 2. (pas.) navykat si, mít ve zvyku,
dodržovat obyčej I TO elBiopévov co je
obvyklé, obyčej (L 2,27) [1]

ἐθνάρχης, οὐ, Ó etnarcha, místodržitel,
vládce (2 K 11,32) (1)

ἐθνικός, Aj,Óv pohanský Ró č. pohan [4]
ἐθνικῶς (8ἀν.})pohansky (Ga 2,14) [1]
ἔθνος, ους, TÓ 1, národ BTÁ čBvn (pohan

ské) národy, pohané 2. lid 3. (lidský) rod,
pokolení [162]

ἔθος, ov, TÓ L zvyk, obyčej, mrav 2.
zákon [12]

«ἔθου δοτ. πιεά, 2. 55. οὐ τίθημι
ἔθρεψα δοτ. οὐ τρέφω
st (část. a sp.) 1. (sp, podmínková) jesuliže,

když, -li | si vidc el TOU Beob (M1 4,3)
jsidi syn Boží | el $v Roogůrns (L 7,39)
kdyby (to) byl prorok (překl. se řídí po

εἰκῇ

dle apodose) 2. (v nepřímých otázkách)
zda, jesli, zdali I šxnowmoev ed .. Ta
λιλατός ἔστιν (L 23,6) zeplal se, zda —
je Galiilejec 3. v přímých otázkách od
povídá tázácí část. n. „“ a nepřekládá
56: εἴ τι βλέπεις; (ΜΚ 8,23) vídíř něco?
4. (po stovesech cltového hnutí, vůle)
že, aby KMAToc čBavpadev si řón TÉ
Gvnxev (Mk 15,44) Pilát se podivil, ze už
μπιξεῖ̓ διώκω δὲ εἴ καὶ καταλάβω (ἔρ
3,12) ale snažím se, abych i dosáhl 5.

(podie hebr. BR) zajisté ne Ἶ εἴ δοθήσε
Tat (Mk 8,12) furčiiě) nebude dáno 6.
(s dalšími část:) et un (po záporu)
vyjma, kromě, leď, nýbrž, jen: (zř. bez zá
poru) ale, nicméně | el Kaí n. Kai el i
když, sřebaže | elre .. eive viz eVre | el
Bě pů (ye) když ne, jinak |e T ye jen když,
pokud však 7, ei pův (Zd 6,14) jistě, určí
tě, zajisté (502)

-Eta impf. 3. sg. od čám
«εἴασα aor. od čáu
-sÍBa aor. k ópáw
εἰδέα, ας, Tj vzhled, zjev, vzezření, podoba

(Mr 28.3) [1]
“εἰδέναι inf. od olěa
“εἰδήσω ἴυι, οὐ οἶδα
-etŠov aor. k ópám
-tišóg var. k E160G
εἶδος, οὔς, Tó 1. podoba, vzhled, vzezření,

výraz (tváře) 2. pohled, dívání se 3. způ
sob, druh [5]

"elŠvta (gen, -Svínc) par. { οὐ οἶδα
-slčíj konf. od otóa
slěeAsTov, ou, TÓ pohanský chrám (1

K 8,10) (1)
rišakóBvTov, 00, TÓ maso z pohanských

obětí (9]
εἰδωλολάτρης, οὐ, ὁ modloslužebník,

modiář [7]
εἰδωλολατρία, ας, 1 modlostužba[4]
εἴδωλον, οὐ, τό modla,bůžek[11]
-618g part. mod ola
«ἴϑισμαι ρί. ρ85.οὐ ἐθίζω
elxýj (adv.) 1. zbyřečně,nadarmo 2. bezdů



εἴκοσι

vodně [6]
εἴκοσι (ζίς51,)ἀνάξει "ὶεἴκοσι πέντε ἄνα

cet Ῥξ[1 εἴκοσι τέσσαρες dvacet čtyři|
εἴκοσι τρεῖς dvacer tři [11)

EČKOGUTÉVTE(čísl ) dvacet pěr (NA | GNT
maji odděleně: J 6,19) [0]

EÍKOGITÉGOGDEG(čÍsl) dvacet čtyři (vu
NA i GNT mají odděleně) [0]

ElKO01TPELA (čísl.) dvacer tři (NA 4 GNT
mají odděleně: 1 K 10,8) [0]

εἴκω (aor. eTEa) ustoupit (Ga 2,5) [1]
εἰκών, ὄνος, ἧ 1. obraz, zobrazení 2, po

doba, vzezření (23)
ἰλάμην δογ.οὐ αἱρέομαι
ἰλευθέρωσεν nepr. nor. 3. sg. od ĚXEv

θερόω

εἴληπται Ρέ.ρ83,3.8. οὐ λαμβάνω
"ETATIOpf. odλαμβάνω
eiAuxcpivsta, ag, 1) čistota. ryzost, upřím

nost (3)

εἰλικρινής, EGčistý,upřímný 12)
-E(AKOVImpf. od ἔχκω
“εἴλκυσα 8οτ, οὐ ἔλκω
«ἴλκωμαι ρΓ,οὐ ἑλκόομαι
εἰμί ἀτὰρ. ἴσθι, 3. 56. ἔστω 8 ἤτω, 3. pl.

ἔστωσαν, 1ηὔ. εἶναι, Ἰπιρῖ. ἤμην, 2. sg.
ἦσθα t ἧς, fu šaopau, oslatní tvary
viz gramatlku) 1. (plnovýzn. sL) Býi,exi
stovat; pocházel: Νά! se; (5 dat. osobý)
mít; být možný (Zd 9,5) | odk ἦν αὐτοῖς
Téxvov (L 1,7) neměli dětí | ἔσται τε
λείωσις τοῖς λεχλαλημένοις αὐτῇ (L
1,45) uskuteční / splní se, co jí bylo řečeno
Ι ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα (ΜΚ5.42) bylo jí
totiž dvanácí ler 2. (jako spona) býí, zná
menar | ob vát ČoT1ivŠKaTacTaoinc Ó
Bxčc (1 K 14,32) BůAhpřece není Bohem
zmaiku 3. jako součást opísných tvarů
(někdy obtížné odlišit od význ. 2) jv
διδάσκων učil(2462]

£tvekev (předl. s gen.) kvůli, pro I ob eŤ
vekev (L 4.18) prato; protože — (víz i
ἕνεκα) [3]

εἶξα aor.od sŤx
εἶπα δβοτ.k λέγω

»

εἰς

εἴπερ (8ρ.) jestliže skutečně, jestliže tedy;
poněvadž | xat e1n2p čkdyž (tedy) [6]

εἶπον a0r, Καλέγω
"εἰργασάμην δ8οΓ.οὐ ἐργάζομαι
“ἴργασμαι ρὲ.οὐ ἐργάζομαι
εἴρηκα pf. od λέγω
εἰρήκειν γ)ρῇ. οὐ λέγω
εἰρηνεύω (δοτ. εἰρήνευσα) žír v pokoji,

zachovávatροῖο, (μετὰ τινος s kým) [4]
εἰρήνη, ἧς, A 1. pokoj, mír | čomTáv τὰ

πρὸς εἰρήνην žádat o mir! jednat o pod
mínkáchmíru | Eye elohvýv πρὸς τὸν
Beóv žít v pokoji s Bohem 2. spáse, blaho;
požehnání [92]

elonviKóc, 11,Óv pokojný [2]
Blonvomovém vyrvářet pokojísmír (Ko

1,20) [1]

εἰρηνοποιός, ου, ὁ šiřizel/ivůrce pokoje
(Mr 5,9) [1]

εἷς (předl. s ak.) 1. (místo) do, na, mezi,
k(e)l dyyičeív sic "Isprye přibližovatse
k Jerichu 2, (čas) ďo, až do, πα ἵ εἷς τὸ
μεταξὺ σάββατον (56κ 13,42). příští
sobotu 3. (určení, vztah) na, pro, vůči;
proti; ohledně; vzhledem k(e); pro; při
(u přísahy), téměř dat. I elG pvnuóov
νον αὐτῆς (Mk 24,9) na její památku |
εἰς οὐδὲν ἰσχύει {Μι 5,13) £ ničemu se
nehodí |elc nůvTa Tů Edvn (Mk 13,10)
všem národům | tic TÓ + inf. (s ak) =
věta účelová n. důsledková, popř. před
τηξιπά:εἷς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον
(Ř 8,29) aby byl prvorozený εἷς τὸ
εἶναι αὐτοὺς ἀνακολογήτους (ἢ 1,20)
takže nemají οπιίμνε 1ἐπίστευσεν εἰς τὸ
γένεσθαι αὐτὸν πκάτερα (Ř 4,18) uvěřil.
že se stane otcem | eic tí k čemu, proč | elG
TOÚTOŽ tomu, proto 4, (se subst. v pří
sudku může odpovídat prostému nom.
ἢ. ἰπϑιτ) καὶ ἔσονται οἵ δύο εἰς σάρκα
ulav (Mt 19,5) a iť dva budou jeďním tě
lem! jedno tělo S. (místo čv) ve) 1 črn
ἔσχεν ... εἰς τὴν Agiav (Sk 19,22) zů
stal v Asii | ὕπαγε εἷς eipůvnv jdi v po
koji (1767)



εἷς

εἷς, μία, ἕν, βοη. ἑνός, μιᾶς, ἑνός 1.
Kčísl.)jeden; první I T μιξ τῶν σαββά
τῶν (Mk 16,2) prvního dne v týdnu 2. je
diný, samotný; jeden a týž 3. (ve funkci
neurč, zájm, n. skoro neurčitého členu)
nějaký, kdosi, jeden | elc .. eÍG jeden
druhý (ele TwG= τις ! εἷς τὸν va jeden
druhého, navzájem | Ka© εἷς) καθ' ἕνα
po jednom, jednotlivě | eXg κατὰ εἷς 16
den po druhém | dnů mac (L 14,18) je
den po druhém, všichni [345]

slgáyw (aor. eloňyavov) uvén (kam), při
vést, zavést (elc doj; přinési 11]

εἰσακούω (ἴυϊ. εἰσακούσομαι, δοτ. ρ83.
εἰσηκούσθην) 1. σἰγξοῖ,vyslyšet 2. po
σἰεοπποια (τινὸς ΚΟΠΟ)[5]

εἰσδέχομαι (ἕυι. εἰσδέξομαι) ρίγηιοι!
Κ 6,17) [1]

«ἰσδραμοῦσα ρϑ:ι. δοχ, Γοὐ εἰστρέχω
εἴσειμι (οὐ εἶμι [τ 3. ΡΙ, εἰσίασιν, impf.

3. sg. eloňet) vejít, vstoupit [4]
εἰσενεγκεῖν tnf. δου.οὐ εἰσφέρω
εἰσέρχομαι (ἔυϊ. εἰσελεύσομαι, 8οτ. εἰσ

ἤλθον, ρὲ, εἰσελήλυθα 1. νοι, vstoupit
2. (přen.) vejít, mís účast, mít podíl (εἴς
T1 na čem); vzejít, vzniknout (o myšlen
ce, otázce) I úpeTc elGτὸν κόπον αὖ
Těsv elgEANAÚBATE(J 4,38) vy jsté vsrou
pili do jejich námahy/ práce n, vy sklízíte
ovoce jejich práce [194]

“εἰσήγαγον δο:. οὐ εἰσάγω
εἰσήνεγκον 530:οὐ εἰσφέρω
“εἰσιέναι ἱπί. οὐ εἴσειμι
εἰσκαλέομαι (δος. εἰσεκαλεσάμην) ρο

zval, uvést (dovniiř) (Sk 10,23) (1)
£TGOĎoc, Ov, T vstup, příchod, vystoupení:

přijetí αὶεἴσοδον ἔχειν δ)ε přijaí. dostaí
se přijetí [5]

εἰσπηδάω (aor. eigerňčnoa) vběhnout
(dovnitř), vskočit (Sk 16,29) [1]

eloropevopat vejíí, vstoupit, dostavit se;
přijít (18)

ioTýKEw plpf. od Tornni
εἰστρέχω (δον. sloéšpapov) vběhnout(do

vnitř) (Sk 12,14) (11

ἑκατόν

εἰσφέρω (δοῖ. εἰσήνεγκον n. -ἤνεγκα,
ἰπΐ. εἰσενεγκεῖν) νπέσι, přinést; úvési
(někam), přivést | el. εἷς τὰς ἀκοάς
mivoc (Sk 17,20) přednášet komu [8]

eČra (adv) L. pak, potom,nao 2. dále, po
sléze [15]

εἴτε (část. rozlučovací, někdy s význ. slu
čovacím) etre .. ere ať —či, jak „ tak;
zda .. nebo; (1 K 14,27 jednočlenně:) po
kud, když (65]

EČTEV= eČra (v.L Mk 4,28) [0]
«Εἶχον Ἱπιρέ. οὐ ἔχω
εἴωθα (ὐἱ. ρ΄. οὐ ἔθω, μαζί. n eloBóc ve

význ. substantiva) mir ve zvyku, obvykle
dělat Wκατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ (L 4,16)
podle svěho zvyku [4]

εἰωθός νὶΖεἴωθα
«£Úwvimpf.3. pl. od šám
ěk, před samohl. šE (předl s gen.) 1. od

(oddělení, směr, východisko, počálek),
zlej; podle, po: na základě I (gen, partit.
jako podmět) 8x Tv paBmráv aůroU (J
16,17) někteří z jeho učedníků | (před
τη} ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε {(Μι23,34)
některé z nich zabijete | Ópécav ἐξ ἡμέ
pac (2 Pt 2,8) den co den, den ze dne|
6/ol dx nígreme člověk/lidé víry, věří
cí | of ex Em9klac lidé sobečrí | ἐγένετο

ὦ ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν "leávvov
μετὰ Ἰουδαίου {1 3,25) ἀοξίο ke sporu
mezi Janovými učedníky (= některými
z Janových uč.) a jedním židem n. ze síra
ny Janových uč. došlo ke sporu —2. kvůli,
prolěk T06 nóvov (Zj 16,10) kvůli kole
sti 3. (cena) za IIἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν
(M1 27,7) koupili za ně [914]

£KaaTog, 1, ov každý (jednotlivě) I úuTy
ἑκάστῳ (Ζ] 2,23) každému z vás | Kai
ἐπορεύθησαν ἕκαστος (1 7.53) ἃ καξαὺ
odešel ! všichni odešli (82]

ÉkKůoTOTE(adv.) kdykoliv, v každou dobu
(2Pi115 [1]

κατέστησας δοτ.2. sg.od καθίστημι
ÉKATÓV(čísl.) sto U xarTů ÉKaTóV po stu|

Ě. eYKOg1sto dvacet (17)



«ατονταετής

᾿ατονταετῆς, ἐς stoletý(Ř 4,19) [1]
taTovTamTkadimv, ov stonátobný [3]
ἱατοντάρχης, οὐ, ὁ cenurio, setník
(pův. velitel asi stovky vojáků) [13]
IGTÓVTAPYOG, OV, Ó centurio, setník [7]
:fatvw (aor. čkéBnv) vyjít (Žd 11,15)(1]
βάλλω ((αϊ. ἐκβαχῶ, δου. ἐξέβαλον,
pí. ἐκβέβληκα, ριρί. ἐκβεβλήκειν, Δοτ.
pas. ἐξεβλήθην, ἴυι. ρᾳ5. ἐκβληθῆσο
uat) 1. vyhoďií, vyhnat, vypudit, vykázat;
poslat veni pryč 2. poslat. rozeslai; pro
pustit, nechat odejít 3. rozhlásit, rozšířit 4.
vyjmout, vyndat; vytáhnout; vynési. vydat;
odstranit; vynechai, nedbar (1 nač) II č.
elc vřkoG TňV Kpigiv (Mt 12,20) přivést
právo k vjiězství 5. (med.) vyhodit, odho
dít (ve vlastním zájmv) (81]
(βασις, εωὡς, východ; konec, výsledek,
výtěžek (l přen.) (2]
τβλαστάνω (a0r. ἐξεβλάστησα) νγ
klíčit, vyrašií ( v. Mk 4,5) (0]
-βολή, ἧς, vyhození (části nákladu).
odlehčení (lodi) (Sk 27,18) [1]
cyapilm 1. provdai 2, (pas.) vdát se (jen
v.1.) (01

CyovoG, OV zrozený, pocházející (z) | TG
E. potomci, vnoučata (i Tm 5,4) (1]
τδαπανάω (fur. pas. ἐκδαπανηθήσο
uaV 1. vyčerpat, vydat 2. (pas.) býr vydán,
vyčerpat se. obětovat δα (ὑπέρ τινος Pro
koho; 2 K 12,15) [1]
τδέχομαι očekávat, vyčkávat; čekai {τινά
na koho) [6]
cánů oc, ov (zcela) zjevný (2 Tm 3,9) [1)
τδημέω (δου. ἐξεδήμησαλ 1. odejít 2. býi
v cizině, být vzdálen/ daleko (i přen.; 2 K
5.6.8.9) (3]
τδίδομαι (ἔμι. ἐκδῶώσομαι, ποτ. ἐξεδό
unv) pronajmout, propachtovat (4]
τδιηγέομαι (ροστοδηδ) vyprávěr,vysvět
lovat (Sk 13,41; 15,3) [2]
τδικέω (a0r. čkešiknoa) 1. pomstít; za
stat se (vivů, nó Tivoc koho proti ko
my), dopomoci k právu 2. odplatlí, pomstít
(rL co); potrestat (1 nÓ/ĚK Tivoc co

ĚKKEVTÉ©

na kom; T1 ČK xzE1PÓC TLVOCCO ná kom)
NĚ. čaGVTÓVmstím se [6]

EKČÍKYJIC, £(9G, T) msta, pomsta; tresi, po
trestání [9]

EKČIKOG,00, Ó mstitel, odplatitel [2]
ἐκδιώκω (ἕυι. ἐκδιώξω, δοτ. ἐξεδίωξα)

(πᾶ) ργοπάσεαοναι (1 Τα 2.15) {1]
EKŠOTOG,ov vydaný, vynavený (něčemu

zlému) ($k 2,23) [1]
šKčoxý, fjG, 1 očekávání (Žd 10,27) (1)
ἐκδύω (δοτ, ἐξέδυσαλ 1. σνίέκπομι (τινά τι

komu co) 2, (med.) svléknout se [6]
-ŠKÓWGOpALFut. od čKčÍšOpAt
ĚKET (adv.) tam (kde? i kam?) II ol čKEŤ

(ri,) kdo tam jsou/ byli atd. [95]
čKETBEv(adv.) odtud, odtamtud [27]
ἐκεῖνος, M, 0 (zájm.; samostatně 1 v při

vlastku) onen, ten; on | ěxgívne (sc. TE
ódov) (L 19,4) sudy, tam (tou cestou)
[243]

ἐκεῖσε (adv.) 1. sam (na to místo: $k 21,3)
2. tam (na tom místě: Sk 22,5) [2]

ἐκέκραξα δο:. οὐ κράζω
ἐκέρασα ἀοτ.οὔ κεράννυμι
“ἐκέρδησα δοῖ. οὐ κερδαίνω
ἐκζητέω (Δοτ. ἐξεζήτησαλ 1, ᾿αἰφάαι,ράι

rat; zkoumat (EDÍ τινος 60) Ž. požado
var, vyžadovat; (L 11,50n.) pomstít (14
ἀκό τινος 6 na kom), přičítat vinu [7]

ἐκξήτησις, εως, ἥ Aloubání,mudrování,
spekulace (1'Tm 1,4) [1]

ἐκθαμβέομαι (δος. ἐξεθαμβήθην) užas
nout; být přepaden hrůzou; děsit se, lekat
se; být velmi rozrušen (4)

šKBappboc, ov užaslý, zděšený (Sk 3,11} {1]
EKBavpáče velmíse divit (Mk 12,17) [1]
EKDETOg, OV(o dítěti) odložený, opuštěný

(Sk 7.19) [1]
ἐκκαθαΐρω (δοτ. ἐξεκάθαρα) οὔέξει, νγ

čistit, odstranit [2]
škKaloat (a0r. šťekaúémv) vzplanouí

(přen: Ř 1.27) [1]
ĚKKaKÉM (místo fyKaKÉm) ziratit odvahu

(jen v.) (0]
ἐκκεντέω (aor. Ččekévinoa) probodnout



ἐκκέχυμαι

{τινά ΚΟΠΟΣ[2]
“ἐκκέχυμαι ρί, ρ85.οὐ ἐκχέω
ἐκκλάω (a0r. pas. ŠEexklágůny) ulomit,

odlomit (Ř 11,17.19.20) [3]
ŠKKÁcÍm (aor. ŠEÉKAEI0U, Das. ἐξεκλεί

odnv) vylouči (2]
ŠKKÁnOla, ag, Ť 1. shromáždění 2. cír

kevní obec, (místní) církev II xaT' ĚxKAT
gíav (Sk 14,23) v každě církevní obci 3,
církev[14]

ἐκκλίνω (δοτγ.ἐξέκλινα) odbočit. odchýlit
se; odvrátit se (nó tTivogod koho, če
ho) (3)

ἐκκολυμβάω (ξοτ. ἐξεκολύμβησα) únik
nout plaváním, uplavaí, οαἀρίαναι (5Κ
2942) [1]

ἐκκομίζω. vynášet (L 7,12) (1)
ἐκκοπῇ, js, 1 odříznuí; překážka(vl, |

K 9,12) [0]
ἐκκόπτω (a0r. ἐξέκοψα, γᾶς. ἐξεκόπην,

fut, pas. ἐκκοπήσομαι) 1. ρογαζῖξ,«Κάξει
2. odříznouí, useknout, utnout, odstranit;
odejmout (l přen.) (10)

ἐκκρέμαμαι {πιρ. ἐξεκρεμάμην) νέξει
(přen.: τινός μὰ kom; L 19,48) (1]

žKAaAče (aor. ččeláXnoa) roznést (mlu
vením), rozšířit. rozhlásů (Sk 23,22) (1]

$KlOpno (a0r. dťéhanya) zazářit (Mi
13,43) [1]

šKAavBávopat (pf. ἐκλέλησμαι) (Σεεία)
zapomenout (tuvóg nač), népamatovat si
(τινὸς co) (Žd 12,5) [1]

-EKAavoa n0r. od Klaio
ἐκλέγομαι ἰδοτ. ἐξελεξάμην, ρΓ, ἐκ

AAsyuat) 1. vybrat (si), vyvolii (si) 2.
sbírat, sklízet [22]

ἐκλείπω (Cut. ἐκλείψω, δοτ, ἐξέλιπον)
upustit {τι od čeho); přestar, skončit; ze
mřít; zaniknout; (o slunci) zatměrse [4]

EKÁEKTOG, 11, ÓV L. vyvolený 2. vybraný:
znamenitý, vážený [22]

ŠKAÉAnopat př.οὐ ἐκλανθάνομαι
SKAT9TY a0r. pas. οὐ καλέω
ἐκλογῆ, ῆς, ἡ 1. vyvolení 2,

nejtepší část [T]
výběr,

ἐκπορνεύω

ἐκλύομαι (δοτ. ἐξελύθην) οολούπομι,σιγα
tů odvahu; zemdlít (5]

ἐκμάσσω (ϑοτ, ἐξέμαξα) φοιξές,utřít; osu
šir [5]

ἐκμυκτηρίζω | posmíval se {τινά ko
mu), zesměšňovat (L 16,14: 23,35) [2]

ĚKVLŮM(a0r. čtévevoa) vzdálit se, odejii,
nepozorovaně se ztíratit () 5,13) [1]

ŠKVÝLEU(aor. ččévnywa) vystřízlivět (přen.:
1K 15,34) [1]

ἑκούσιος, G, OVdobrovolný (Fm 14) (1)
ἑκουσίως (δΔάν.)ἀοδγονοιπξ [2]
ZKTaXu (adv.) už dlouho/ dávno (2 Pt 2,3,

3,5) [2]
ἐκπειράξζω (ἀοτ, ἐξεπείρασα) pokoušet,

zkoušet (4)
ἐκπέμπω (ἰδοτ,ἐξέπεμψα, ρας, ἐξεπέμ

φθην) νγείαι, γοζεσίαι (Sk 13,4, 17,10) (2)
ἐκπερισσῶς (Δάν. důrazně, opakovaně

(Mk 14,31) [1]

EKXETAVVUJU (a0r. ČČENÉTAGU) vzláhnouí.
rozpřáhnut (ruce) (Ř 10,21) [1]

ἐκπηδάω (a0r. čkerňěnoa)
vběhnowu(sic mezi) (Sk 14,14) [1]

ἐκπίπτω (δον, ἐξέκεσον ἱ -σα, Inf. ἐκπε
σεῖν, μί. ἐκπέπτωκα) 1. νγρασπομι (i
přen.; tivóc z čcho); spadnout: (o květu)
opadnour, uvadnout 2. (o lodi) být zajnán
(εἴς τι πα) 3. ochabnou, přestat 4. po
zbýt (tuvóc co) [10]

ἐκπλέω (aor. čkénieuvoa) vyplout, od
plout; odcestovat (3)

ἐκπληρόω (φίέ.ἐκπεπλήρωκα) τρίμίν, νγ
plnit (Sk 13,33) [1]

ŠKRANODOIIG,£WG, T naplnění: dovršení,
konec (Sk 21,26) (1)

ἐκπλήσσομαι (δοτ. ἐξεπλάγην) ὁγεοἧγο
men, být bez sebe Cóžasem, hrůzou apod.)
žasnout (ěrci taví nad čím) (13)

$KmvÉM(nor. čtxvevoa) vydechnout, ze
mřít [3]

ἐκπορεύομαι (ἴυι. ἐκκορεύσομαι) 1. ν»)
JÍL vycházet {1 přen.), vytékat; odejít; po
cházet 2, šířit se [33)

ἐκπορνεύω (a0r, ἐξεπόρνευσα) ŽÍLneřest

vyskočit;



ἐκπτύω

πὸπεπιγανπ (Ju 7) [1]
šKTTŮW (a0r. ččénruca)

(přen.) odmítnout (Ga 4,14) [1]
ἐκρπυρόω (αι. μᾶς. ἐκπυρωθήσομουῃ)Ζα

pálit (konjektura 2 Pt 3,10) [0)
ἐκριζόω (δοτ. ἐξερίζωσα, ρ85. ἐξεριζώ

Bnv) vykořenií, vyvrátit s kořeny, vytrhar
(s kořeny) [4]

-ŠKPÍBNYa0r. pas. οὐ κρίνω
£KDŮŘYY a0r. pas. οἂ κρύπτω
EKOTUGIG, £WG, T 1. zděšení, zmatení;

úžas 2, vytržení (mysli) (7)
ἐκστρέφομαι (ρέ. ἐξέστραμμαιυ)δε Ζνγά

cený, býi zkažený (TU3,11) [1)
ἐκσῴζω nf. aor. ἐκσῶσαι) přivéstdo

bezpečí. zachránit (v.1. Sk 27,39) (0]
ἐκταράσσω pobuřovaí,vyvolávaí nepokoj

(Sk 16,20) [1]
"KKTTÁCÍCpar. 40r. pas. οὐ ἐκτίθημι
ἐκτείνω (fur. ἐκτενῶ, 5... ἐξέτεινα)

(hlavně o rukáčh:) vztáhnout, rozpřáh
nout; roztáhnout; vyhodit, spustit (kotvu)
f161

ἐκτελέω (ἀοτ, ἐξετέλεσα) ukončir,dokon
čir (L 14,29.30) [2]

ἐκτένεια, GG, Ú vytrvalost; horlivost (Sk
26. (1

"EKTEVĚOTEDOVkomp. od ἐκτενῶς
ŠKTEVÝG, čG vyrvatý; horlivý (1 Pi 4,8) [1
ŠKTEV(ŮG(adv.) vyrvale, naléhavě [3]
ἐκτίθημι (δοτ. πιε. ἐξεθέμην, ρᾶ5.ἐξετέ

θην, part. aor. pas. ÉKTEOcÍc)1. odložir
(sc. dítě) Ž. (med.) vyložů, vysvětli, vy
právět (4]

ἐκτινάσσω (ϑοτ. ξξετίναξα) 1. τειξάξι,νγ
třást (TÍ Tivoc co z čeho), vyřepat 2.
(med.) vyrřást si (TÍ TavoG co Z čeho), Vy
třepat si (Tě ipáno šary) (4]

ἐκτός 1. (adv.) mimo, venku I 1Ď $xTÓC
vnějšek | ἐκτὸς ei pý jen když, ledaže
(by), jestliže ne 2. (předl. s gen.) mime,
kromě, vyjma 18]

ἕκτος, ἡ, ov Jestý(14)
ἐκτρέπομαι {{ι|. ἐκτραπήσομαι, δοτ. ἐξ

sTOÁKNIV)odvrátit se, vyhýbat se (1 če

vyplivnoui;

ἐλάσσων

mu); vymknout se (5]
ἐκτρέφω (δο:. ἐξέθρεψα) ΣΖίνα;νγελονά

ναὶ (Εἰ 5,29; 6.4) [2]

ἔκτρομος, ov třesoucí se, εὐἠνᾷ)εῖse (v.l.
Žd 12,21) [0]

ἔκτρωμα, τος, τό potrat, nedochůdče1
K 15,8) [1]

ἐκφέρω (ἕυι, ἐξοίσω, 8οτ. ἐξήνεγκα. Inf,
čtevsykeTv) 1. vynésr, odnést, přinést
(ven) 2. rodi, vydat (plody) [8]

ἐκφεύγω (fut. ἐκφεύξομαι, δοτ, ἐξέφυ
+ov, Inf. ἐκφυγεῖν, ρ΄. ἐκπέφευγα) 1.
uprchnout, utéci 2, uniknout, νγήπομι δὲ (τι
čemu) (8)

ἐκφοβέω nahnar strach (tivá komu), za
stráži (2 K 10,9)(1]

ἔκφοβος, ov vyděšený, vystrašený; pole
kaný €2]

ŠKEŮM (kon). 3, sg. ŠKEpŮn)nechat růst, vy
hánět, nasazovat (Tů.E6XXa tisy) [2]

ἐκφωνέξω (δΔοτ.ἐξεφώνησα) τνοίαι (ν.}. 1
16,24) [0]

ἐκχέω, pro préz také ÉKXÚVVO(fut. ČK
χεῶ. δοι1. ἐξέχεα, Inf. čkKyčat, pf. pas.
ἐκκέχυμαι, A0r. pas. EEex9mv, fut. pas.
ἐκχυθήσομαι) 1. vylír; prolít (krev): vy
sypat 2. (přen) vylir (hojně) udělit 3,
pas.) vylírse; zcela se oddat (Tiví čemu)
(vntiřnosti) vyhřeznou: [27]

ἐκχωρέω (a0r. čEexůonga) vyjii, odejít,
odcestovat (L 21,21) (1)

ἐκψύχω (οι. ἐξέψυξα) vydechnout, vy
pustit duši, zemřít [3]

ἑκών, οὔσα, ὧν dobrovolný, rád, ochotný I
(v překl. lépe adv.') dobrovolně [2]

“ἔλαθον δοτ. οὐ λανθάνω
ἐλαία, ας, i L (strom) oříva,olivovník I

Tě "Oo0c Tv "Ekanidv Olivová hora 2.
(plod) oliva (13)

Eharov, ov, TÓ (olivový) olej [11]
ἐλαιών, voc, Óolivovázahrada; (místní

jm.) Olivová hora [31
Ἐλαμίτης, ου, Ó Elamiřan,Elamita (oby

vatel kraje v Persii: $k 2,9) [1]
ἐλάσσων π. ἐλάττων, ἔλασσον ἡ.



ἐλαττογέῳ

ἔλαττον, gen. ὄνος (Κοπιρ. Καὶμικρός)
menší, horší, mladší | ἔλαττον (adv.)
méně [4]

ἐλαττονέω (aor. Úkatróvnoa) strádat,
mít nedostatek (2 K 8,15) [1]

ἐλαττόω (δοτ. ἠλάττωσα, ρὲ. ρ88.ἠλάτ
TWpa) I. zmenšit, ponížit 2. (pas.) zmen
šir se, ponížit se; mít nedostatek [3]

ἐλαύνω (př. čAňkaka) 1. Anár,popohánět
2. veslovat (5)

ἐλαφρία, ας, lehkovážnost, lehkomysl
nost (2 K 1,17) (1

ἐλαφρός, ú, óv leňký (váhou, 1 přen,) II
Tě BEXaEpóvlehkost, lehká váha (2)

EAdYLOTOG, T, OV (superl. Καὶμικρός) 1.
nejmenší 2. velmi malý, nepatrný, bezvý
znamný 3. (nový komp.) EXax(aToTE00G
nejmenší (ze všech) [34]

Ἔλαχον aor.od Ayxáva
"EAcáčap, Ó (neskl.) Eleazar (v Ježíšově

rodokmenu: Mt 1,15bis) [2]
čAsáw (nový préz. k ŠAcém) smilovat se

(rivá nad kým), být milosrdný [3]
Šksypóc, 00, Ó pokárání, usvědčování

(2 Tm 3,16) (1)
ἔλεγξις, εὡς, ἡ pokárání I Exeyšiv E

oxev (2 Pr 2,16) byl pokárán (1]
ἔλεγχος, ov, Ódůkaz; (pevné) přesvědčení

(Ζά 11.1}{1)
ἐλέγχω (ἔυι. ἐλέγξω, δοι. ἤλεγξα, ρᾶξ.

ἠλέγχθην) 1. μενδαδ (περὶ τινὸς z če
ho) 2. kárat (Tivů, xepí Tivoc koho kvůli
komu, demu); napominat; potrestat 3. od
krýt, odhalit, vynést na světlo [17]

ἐλεεινός, ἢ, v ubohý, žalostný, zasluhu
jící soucit [2]

ἐλεξέω (υι. ἐλεήσω, δοῖ. ἤλέησα, ρῖ,.pas.
ἠχέημαι, δοῖ. ρ55. ἡλεήθην) 1. smilovai
se (τινά παὰ Κύτη) 2, (pas.) nalézr milo
srdenství, dojit milosrdenství (29)

ἐλεημοσύνη, ης, Ď almužna. skutek milo
srdenství [13]

ἐλεήμων, ον, gen. ovog milosrdný, sou
cítný [2]

ἔλεος, ους, τό smilování, slitování, milosr

“Ἑλληνιστής

denství [27]
ἐλευθερία, ας. ἢ svoboda[11]
ἐλεύθερος, ἔρα, ον 1. svobodný, volný 2.

nevázaný (vevi čím), nezávislý [23]
ἐλευθερόωῳ (fut. ἐλευθερώσω, AO. ÚAev

Běcooa) osvobodie (Tř čREVÝspia ke svo
bodě, pro svobodu), učinit svobodným [7]

τἐλεύκανα δοτ. οὐ λευκαίνω
ἔλευσις, εὡς, ἢ příchod(Sk7,52 J
«ἐλεύσομαι [υϊ. οὐ ἔρχομαι
ἐλεφάντινος, πη,ov (jsoucí) ze slonoviny

(23 18,12) 13
ἐλήλακα οἵ.οὐ ἐλαύνω
ἐλήλυθα ρί. οὐ ἔρχομαι
-EABeTv inf. ar. od ἔρχομαι
Ἐλιακίμ, Ó (nesky) Eliakim, Eljakim

(v Ježíšově rodokmenu: M1 1L,13bis,L
3,30) [3]

ἔλιγμα, τος, τό svitek,svinutá! smotaná
věc, klubko (v.[. 3 19,39) [0]

"EMéčep, Ó (neskl) Eliezer (v Ježíšově
rodokmenu: L 3,29) (1)

Ἐλιούδ, ó (neskl,) Eliud (v Ježíšově ro
dokmenu: Mr 1,14.15) [2)

Ἐλισάβετ, ἡ (ποςκι} Αἰξόδια (πιδικἃ
Jana Křtitele) [9]

*EXuaaTog, ov, 0 Elizeus (izraelský pro
rok: L 4,27) (1)

ἐλίσσω (ἕυι.ἐλίξ} svinout[2]
ἑλκόομαι (pf. εἴλκωμαιυ) býr postižen vře

dy, mit vředy (L 16,20) 1)
ÉAKocG, 600g, TÓ vřed [3]
ÉAKŮW = násl.

£AKa (impf. eíkkov, fur. ÉAKÓGO,a0r.
εἵλκυσα) táhnour, přitahovat, vléci: tasů
(meč) [8]

“Ελλᾶς, ἀδος, 1 Řecko (Sk20,2) [1]
“Ἕλλην, nvoc, Ó 1. Řek 2 Nežid, pohan,

(1 ve sm.:) proselyta [25]
"BAXnvikóc, 4, Óv řecký| ἐν τῇ E. řecký

(Zj 9.11) (U
Ἑλληνίς, 1606, 1 1. Řekyně: pokanka 2,

(jako aj.) řecká (žena) [2]
᾿Ἑλληνιστής, οὗ, Ó helénista, řecky mlu

vící žid n. křesťan (3)



Ἑλληνιστί

"EAAnwoTí (adv.) řecky[2]
ěAAovám viz násl.
ἐλλογέω η. ἐλλογάω připsat na účet,při

počítat 12)
"EApaščág, Ó (nesk).) Elmadam (v Ježíšo

vě rodokmenu: L 3,28) [1)
"ČAOEVOGpart. aor. οὐ αἱρέομαι
ἐλπίζω (ἔυι, ἐλπιῶ, δοι. ἤλπισα, ρῇ.

ἤχπικα) doufat (ění Tww1/Tiva, T1 v ko
ho, co; ἔν τινι η. εἴς τινα, τι π. τινΐ
v koho, co), vládar naději (sYc τινὰ ἀρ
koho) I ginile „. EŮBELcσε ἰδεῖν (5
14) doufám, že tě brzy uvidím | πάντα ἐλ
πίζει (1 K 13,7) ve vše n. ve všem, tj.
vždycky doufá (31]

ἐλπίς, (doc, T naděje; očekávání | čr
ἐλπίδι ᾿. ἐφ᾽ἐλπίδι (0)v naději, s nadějí,
na základě naděje | nap činíša mimo
naději, proti naději | É. ŠČiKa1000vnG na
dějenaspravedlnost/ospravedlněnín.vy
toužená Spravédinost n. sprav., která je
naší nadějí n. (abslractum pro cOncré
to) naděje spravedlivých [53)

"EXúgpas, a, Ó Elymas (kouzelník z Kyp
ru: Sk 13,8) [1]

eX i ἐλωΐ (aram, „můj Bože!“) Eloi?
(Mk 15,34bis) [2]

ἔμαθον ao7.od pavBávu
ἐμαυτοῦ, ῆς, ἀαι. ᾧ, jj, ak. óv, Úv (zájm.

zvratné 1, sg.) 1. se, sebe atd. 2, svůj [37]
ἐμβαίΐνω (aor. švéínv, part. čuBác, Inf.

čuPřivai) vsoupit; nastoupir, nasednout
tna loď) [16]

ěpfBálAm (inf. aor. čkBadeTv) vkodů,uv
hnout (ele do) (L 12,5) (1)

ἐμβαπτίζω ponořit (v.1.Mk 14,20) [0]
ἐμβάπτω (part aor. duPáwac) ponořit,

namáčet, smáčet, omáčet [2]
šuŘaTebw vstoupit, vniknou; prozkoumat;

bý: uveden (11 do čeho) (Ko 2,18: sm. je
sporný, snad se myslí na uvádění do
mystérií) [2]

iuPifáče (aor. čveBíBaca) nechatnastou
pit (na loď), nalodir (Sk 27,6) [1]

ἐμβλέπω (δος. ἐνέβλεψα) 1, zaměřit po

ἐμπί(μγτρημι

hled, podívat se, pohlédnoue (tiví na
koho, elG T1 nač), pozorovat, dívat se 2.
vidět (jasně) (121

ἐμβριμάομαιε (Δοτ. ἐνεβριμησάμην i šv
sPowý9nv) 1. osopit se (nví na koho),
obořit se, (přísně) pokárat (tivl koho) 2.
být pohnuí, zachvět se (vč rOvtÚnaTI Vdu
chu) 15]

“ἔμεινα 80:1.od μένω
ἐμέω (ᾶοτ. ἤμεσαλ νγενγάιέι, νγρίίνπομι. νγ

νγάποηι(Ζ] 3.16}1]
ἐμμαίνομαι Ζερές {τινί ργοι! komu: Sk

26.11) (1]
Ἐμμανουήλ, Ó (neskl) Emanuel,fmma

nuel (Mt 1,23) (1)
"Eupaobe, f (neskl) Emauzy (iokalita

v Judsku: L 24,13) [1]
ἐμμένω (a0r, ŠvénEiVA)zůstal, setrval, vy

trvat(taví/ Evτινι ν čem)[4]
Ἕμμώρ, ὃ (neskl.) Hemor, Emor (praotec

Hemorhů: Sk 7,16) [1]

ἐμνήσθην δότ,οὐ μιμνήσκομαι
ἐμός, ἢ, ÓVmůj,moje I Tě čpóv/ TA čpá

moje vlastniceví (76]
ἐμπαιγμονήῆ, ἧς, 1) posměch, zesměšnění

(2P13,3) [1]
ἐμπαιγμός, οὔ, ὁ zesměšnění, výsměch,

posměch (Žd 11,36) [1]
ἐμπαίξω (Cut. ἐμπαίξω, δοτ, ἐνέπαιξα,

ρ85, ἐνεπαίχϑην) 1. posmívat se, zesměž
nit (twví koho) 2. podvést 3. (pas.) serkat
se s posměchem, být podveden 113)

ἐμπαίκτης, οὐ, ὃ μο:»ξναὸ[2]
ἐμπέμπω (aor. čvénepya) poslat (v.l. L

19,14) [0]
ἐμπεριπατέω (fuL Šuxepurarůcm) pro

cházet se. chodit (přen.: 2 K 6,16) [1]
ἐμπί(μγπλημι π. ἐμπι(μγμτλάω (aor. ἐν

ἔπλησα, ρΐ, ρ85. ἐλκέπλησμαι, 8οτ. ρΡᾶ5.
ἐνεπλήσθην) 1. naplnít (τί τινος οὐ
čím) 2. rysir (tivá Tivog koho čím) 3.
(pas.) nasyřit se; požívat (tivóc čeho),
těší se (tivóg kým) [5]

ἐμπί(μ)πρημι (αοτ. ἐνέπρησα) zapálit,
vypátii (M1 22,7) }}



» δἐμπίπτω

ἐμπίπτω (ἴυι. ἐμπεσοῦμαι, ἀοτ. ἐνέπε
Gov) 1. padnout (elc BóBuvov do jámy).
vpadnout 2. upadnout (gíc 11 do čeho),
ocinouí se (ele T1 v čem, elg Toůc A1
aTág mezi iupiči) (1)

ἐμπλέκομαι (Δοτ.ἐνεπλάκην) ζαπιοίαιse,
zaplést se (rwví do čeho) (2]

ἐμπλοκή, ἧς, ἡ spletení (vlasů) Wgp
παοκὴ τριχῶν účes ze spletených vlasů,
nákladný účes (1 P1 3,3) (1)

ἐμπνέω dýchar sopiit (τινός ξἰπι;εἴς τι
va proti komu Sk 81) [i]

ἐμπορεύομαι (έυι. ἐμπορεύσομα!ι) 1. ob
chodovai, nakupovat 2. (r.) koupit; využít,
zneužíi (2)

ἐμπορία, ας, ἧ obchod(Mi 22,5)[1
ἐμπόριον, ον, TÓ sržiště KoŤkoc ἐμπο

ofov tržnice (3 2,16) [1]
Epstopoc, ov, Ó obchodník (obchodující

ve velkém) [5]
EumpogBev 1. (adv.) vpředu: dopředu,

vpřed, napřed I vě. č. (sc, ὄντα) co je
vpředu 2. (předl. s gen.) přeď (místně, 1
přen.) | ἔμπροσθέν μου O 1,15) přede
mnou (pokud jde o důstojnost n. | čáso
vě) (48]

ἐμπτύω (υι. ἐμπτύσω, ἃοτ. ἐνέπτυσα,
fut. pas. ἐμπτυσθήσομαι) plivat (τι
ví/eTc Tiva, t1 na koho, co), poplivat
(eTc Tiva koho) [6]

šupavýs. ÉG viditelný, zjevný U č. yevé
oBal zjevit se, děr se poznai (2)

ἐμφανίζω ((υϊ. ἐμφανίσω, δοτ. ἐνεφάνι
aa, pas. EvepavioBny) 1. zjevit 2, ozná
mil, ohlásil {τι πρός τινὰ ἡ. τί τινι (Ὁ
komu), obvinit, οδξαίοναί (τινί ὦ ΚΟΠΟ).
podat ζΖαίοῤιε(κατὰ ἡπερί τινος ρχοι!
komu, na koho) 3. (pas.) zjeví: se [10)

Ekgpofos, ov usrrašený, vylekaný [5]
čpovdác (a0r. čvegýcnga) dýchat;dých

nout, dechnout (ttvé na koho, nač) (J
20,22) 11]

EEPVTOG, OV zasazený, naroubovaný (Jk
1,21 [1

ěLpovém (důrazně) říci (v.1.L 16,24) [0]

ἐναφίημι

ěv (předl. s dat) 1. (místo: i přen.) vfe), na:
mězi: u; do (= elc) před; v přítomností;
(přísahání) pří I v ÚuTv v nás: mezi
námi | gv čpí ve mně; na mně; v mých
očích (vlz 14.)1 ěv "H2ía (Ř 11,2) (ve vy
právění)o Eliášovi| iv tů Ἡσαΐᾳ τῷ
προφήτῃ (Mk 1,2) u proroka Izaiáše 2.
(čas) během,za, vle), při | ěv © (sc. rpó
van) zatímco. když 3. (nástroj a příčlna)
s (pomoci), pro, skrze; na základě, = insir.
U šv čóky (Mk 14,1) isté | Ev TOÚTW TU
στεύομεν (J 16,30) proto věříme | Ev χα
od s radostí 4. někdy jen podtrhuje dal.
δεδομένον ἐν ἀνθρώκοις ($k 4.12) dané
lidem | év Euoi mně, pro mne; skrze mne
(sr. 1.) [2752]

ἐναγκαλίζομαι (ρατι. ἀοτ. ἐναγκαλισά
μδνος) drát/vzit do náručí (Mk 9.36.
10,16) (2)

ἐνάλιος, ον mořský,(jsoucí) v moři | tů
ἐνάλια (Jk 3,7) mořští živočichové [1]

šváAAopat vránouíse (Elg tiva na koho,
v. Sk 19,16)[0]

ἐνανθρωπξω (ρατι. δοτ. ἐνανθρωπήσας)
přijmout! dostat lidskou podobu (v. 1 J
4,17) [0]

Evavrt (adv. a předl. s gen.) před, před
tváři; v očích, podle soudu || č, TOU8600
před Bohem, v Božích očích [2]

Evavriov (předl. s gen.) před. před očíma:
v očích I Ě. To BeoÚpřeď Bohem [5]

ἐναντιόομαι νΖάογοναι,stavět se na odpor
(v. Sk 13,45)[0]

ἐναντίος, a, ov protilehlý. protikladný;
nepřátelský | č ἐναντίας πσρτγοιὶ1ὁ ἐξ
ἐναντίας ργοινπίξ [8]

ἐναργῆς, G zřešelný,viditelný (v. Ζά
4,12) (0)

$vápxopat (aor. ěvnotájny) začít[2]
Evatoc, 1, ov devátý ň čvátn (Boa) de

vátá hodina (1j. asl 15 hodin), (Sk 10,30
možná:) modlitba o deváté hodině (tj. poz
ději „nona“) [10]

tvy- viz ἐγγ
švagingt nechat,dovolit(v. Mk 7,12) [0]



νδεής

νδεῆς, ἔς potřebný, chudý, nuzný (Sk
4,34) [1]

νδειγμὰ, τὸς, τύ znamení,poukaz; dů
kaz (2 Te 1,5) [1

věsíkvojat (fut. ἐνδείξομαι, ὅτ, Evě
Seáunv) 1. ukázat, prokázat, dokázat;
podat (EvěeiEtv důkaz) 2. způsobí (xok
χὰ κακά mnohozlého) [11]

ψδειξις, ξεως, Ň 1, důkaz 2. příznak, pro
jev, (jasná) známka, znamení (4)

νδεκὰ (čísl.) jedenáci [6]
VŠĚKATOG,1, OVjedenáctý l Evěskáty
(ὥρα) jedenáctá hodina (ij. našich asl
17 hodin) (3]

νδέχομαι dovolit i dvšíxeTat je možné,
lze | odk dvšĚveTot není možné (+ ak.
s inf. aby) (L 13,33) (1]

νδημέω ({πί. δοτ. ἐνδημῆσαι) mír domov,
být doma (2 K 5.6.8.9) [3)

νδιδύσκω 1. οὐϊέεί, οὐ! (τινά 11 koho
čím) 2. (med.) obléci si/ se (TLco /do če
ho) (2)

'VĚLKOG,OVspravedlivý, zasloužený [2]
věotáčotat (aor. čvečokácénv) dosáh

nout slávy, být oslaven (2 Te 1,10.12) [2]
ἰνδοξος, OV 1. slavný, vzneřený 2, nádher

ný. skvělý, skvoucí se [4]
ἰγδυμα, τος, τό oděv, oblečení, Šai, rou

cho (i přen.) (8)
νδυναμόω (δοῖ, ἐνεδυνάμωσα. pas.
ἐνεδυναμώθην) 1. νμοτῆοναι,ἰόναι εἰμ 2.
(pas) zesílit, posílit se, zotavitse 17)

v5bvy vniknout, vetřít se (2 Tm 3,6) (1]
ivěvote, £0G, 1] oblečení. oblékání (ἴμα

τίων šatů: 1 Pi 3,3) [1]
Věúe (a0r, Švěčuoca, pí. pas, Evěéšunau,

a9r. med. čvešvoduny) 1. (akt) obléci,
odít (twvá W koho čím/do čeho) 2.
fmed.) obřécí siise (11 co/do čeho;
přen.: KowaTóv v Krista) (27]

νδώμησις, εως, Ť)vestavba;základy;sta
vřvo(není zcela Jasné, ktěrý význ, Je Z)
21,18) (1]

ἐνέβην δοτ. οὐ ἐμβαίνω
bvĚyKOI inf, a0r. οὐ φέρω

ἐνέχω

“ἐνέγκας ρϑτι. ἀοτ. οὐ φέρω
ἐνεγκεῖν inf, a0r. od vécm
ἐἐνεδειξάμην ἀοτ. οὐ ἐνδείκνυμαι
ἐνέδρα, ας, ἧ 1. τάϊομα, číhaná 2. úklady

(Sk 23,16; 25,3) [2]
ἐνεδρεύω strojit úklady (tivá komu)

číhat (tivá na koho) (2)
ἐνειλέω (Δοτ. ἐνείλησα) (pevně) zabalit.

zamotat, ζανίπομί (ΜΚ 15,46) [1]
Eveyu být uvnitř | Ta. dvóvna (L 1141) 10,

co je uvnitř [1]
ἐνεῖχον impf. od ěvéxm
EvekKa a ŠvEKEV(viz | efvekev) (předl.

(zř. za Jm.) s gen.) kvůli, pro [4] a [19]
“ἐνέκρυψα 20. OGἐγκορύπτω
“ἐνέμεινα δοτ. οὐ ἐμμένω
εἐνένευου Impf. 3. pl. (a L,sg.) od Švvebw
ἐνενήκοντα (δ451.)devadesát (4)
ἐνεός, G, ὄν němý, (jsoucí) bez řeči, ne

schopný slova (Sk 9,7) (1)
“ἐνέπαιξα δο:. οὐ ἐμπαίζω
-ἐνεπαίχθην aor. pas. οὐ ἐμκαΐίζω
«ἐνέπεσον δοῖ.οα ἐμπίπτω
“ἐνέπλησα δ8οτ.οὐ ἐμπίμκλημι
“ἐνεπλήσθην a0r. pas. οὐ ἐμπίμπλημι
“ἐνέπρησα δ8οτ.οὐ ἐμπίμπρημι
ἐνέργεια, ας, ἧ 1. účinnost, působnosi 2.

zásah; síla, moc (8)
ἐνεργέω (δοι. ἐνήργησα) 1. ntr., akt. i

med.) působů, býi účinný, projevoval se 2.
(tr) způsobi [21]

ěvépynpU, T0G, TÓ působení, projev (jako
výsledek působení) (1 K 12,6.10) [2]

ἐνεργῆς, ἔς účinný,působivý[3]
ἐἐνεστηκώς ρδετιί.ρ΄. οὐ ἐνίστημι
ἐἐνέστηκα ρζ. οὐ ἐνίστημι
ἐνεστώς ρϑτι. ρ΄.οὐ ἐνίστημι
ἐνετειλάμην δοτ.οὐ ἐντέλλομαι
«ἐνετράπην βοτ. ρας.οὐ ἐντρέπω
“ἐνέτυχον δοτ. οὐ ἐντυγχάνω
ἐνευλογέω (ἕυι. ρᾶς. ἐνευχλογηθήσομαι)

žehnat, požehnat (2]
-$veyBsíc parl. a0r. pas. od φέρω
ἐνέχω (impf. šveTxov) L mít zášť, chovat

se nepřátelsky (zvví vůčl/ prot komu)



ἐνθάδε

2. (pas.) být podroben (Tiví čemu), nechat
se sevřít (t1vt do čeho) [3]

ěvBáše (adv.) 1. zde 2. sem (8)
EvBev (adv.) odrud [2]
ἐνθυμέομαι (δοτ. ἐνεθυμήθην) κναξοναι,

přemýšlet (T1o čem: Mi 120. 9,4) [2]
ἐνθύμησις, εὡς, ἡ uvažování, myšlení;

myšlenka [4]
Evi (= Evsgniv, v NZ pouze:) odx Evi není

(+ nom.) [6]
ἐνιαυτός, οὔ, ὁ rok; milostivýrok (u zt

dů) I kat" BviavrTóvkažďoročně [14]
ἐνίστημι (δοτ. ἐνέστην, ν΄. ἐνέστηκα,

part éveoTnkác η. ἐνεστώς, ἔυι. πιεά.
čvotňoosat) 1. býr uvnitř/vfe), býr příto
πιόπ ἃ ἐνεστῶτα přítomné věci, přítom
nosí 2, nastávat, blížit se [7]

ἐνισχύω (δοτ, ἐνίσχυσα) 1. nabýt sil 2.
(tr.) posíli [2]

ěvK- víz ἐγκ
švvén (čísl.) devět (5]
ἐννεύω dávaí znamení, naznačovat (posun

ky) (L 1.62) [1]
ἔγγοια, ας, i myšlenka,smýšlení, úmysl;

náhled (2)
ἔννομος, Ov (jsoucí) v zákoně, zákonný,

(jsoucí) podle zákona (2)
čvvůpteg (adv.) pod zákonem(místo čv vó

new v.l. Ř 2,12) [0]
Evvvyu (adv. z adj. Evvuxoc noční) v noci

(Mk 1,35) [1]
čvorKÉm (aor. Šváknaa) přebývat (Ěv tiv1

v kom, čem), bydier (Ev τινι 1 11 v čem;
1 přen.) [5]

ἐνορκίζω zapřísahat (vá m koho při
čem; 1 Te 5,27) [1]

ἐνότης, πτος, Tjjednota (Ef 4,3.13)(2]
ἐνοχλέω trápit, obtěžovat,sužovat [2]
Evoxoc, ov vinný Črivóc čím); podrobený,

propadlý(ví/elc uva čemu),zasluhu
jicí (evvóc co) [10]

ěvi- vlzčr
-$voTÝJop at fut. med.οὐ ἐνίστημι
EvTaAya, Toc, TÓ příkaz, přikázání (3)
ἐνταφιάξω (aor. ἐνεταφίασα) poňřbít,

ἐνυβρίζω

pochovaí [2]
$vTapiadpác, 05, Ópohřeb(2]
ἐντέλλομαι ((υι. ἐντελοῦμαι, δοῖ. ἕνε

Teikápnv, pf. ἐντέταλμαι) přikázat, po
ručit, rozkázat, nařídií (vvvi 11 komu co);
uzavřít(tův Šiadýknv smlouvu) [15]

ŠvreVBEV (adv.) 1. odtud Mč. kal č. z obou
stran Ž. proto [10]

ἔντευξις, £taG, Ú modlitba, prosba (1 Tm
2.1: 4,5) (2)

ἐντίθημι (part. δου. ἐντιθείς) vložit,
(přen.) vštípěr (v.L. Sk 18,4) [0]

ἔντιμος, ov (komp. EvripótecoG) 1. cen
ný, drahocenný 2. clčěný,vážený | Evripov
Ěxetw Tivá mít koho v úctě [5]

ἐντολή, Tic, 1 1. příkaz, přikázání 2. po
kyn; výnos; nařízení: předpis 3. nauka;
zákon [67]

ἐντόπιος, οὐ, Ó místní obyvatel, domoro
dec (Sk 21,12) (1]

ἐντός (adv: 1 jako předl. s gen.) uvniř;
(?) mezi IITě č. vnitřek [2]

ŠvTpĚTm (a0r, pas. Švergánnv, fut pas.
ěvrToanňcopa) 1. zahanbit 2. (pas.) (za)
stydět se, býí zahanben, měr úceu/ ohled
(rwvá před kým) [9]

ἐντρέφομαι ἐίνέ τε {τινί δίτα), Ζέι {τινί
z čeho; 1 Tm 46) [1)

ἔντρσμος, ον třesoucíse, vystrašený [3]
ἐντροπή, fis, 1 zahondení, hanba; poko

ření (1 K 6,5; 15,34) (2)
ἐντρυφάω kýřir,hodovar (2 Pi 2,13) (1)
ἐντυγχάνω (Δὸγ. ἐνέτυχον) setkar se;

obrátit δὲ ς Ῥγϑδδοι (τινί ὯΔ ΚΟΏΟΣοὐξά
ἰοναῖ(τινὶ κατά τινος υ koho koho):
přimlouvat se (Óxéo Tivog za koho) [5]

ἐντυλίσσω (ἀοτ. ἐνετύλιξα, ρῇ. ρᾶΞ. ἐν
τετύλιγμαι) 1, svinout, zavinour 2, zabalit,
zavinous (TÍ Tv n, TLĚv Tav1co čím/do
čeho) (3)

ŠvTUKÓM (pf. pas. ŠvreTŮNOOAU) vyřesaí
(ěv voáupao písmeny, fiterami), vrýt, ve
Psat (Aí8o01cdo kamene) (2 K 3,7) (1]

ἐνυβρίζω (aor. švýfoia) poárdar (rivá
kým), tmpit,urážet (Žd 10,29) [1]



ἔνυξα

“Ἔνυξα δοτ. οὐ νύσσω
ἐνυπνιάζομαι πη sen! vidění[2]
ἐνύπνιον, οὐ, τό “ἐπ,vidění(5k 2,17) (1)
ἔνφῳφ-νὶΖ ἐμφ
“ἔνών ματι. ὑτέζ. οὐ ἔνειμι
ἐνώπιον (ρἔεα!. s gen.) před. před ivá

ří/očíma, v pohledu (tivóc koho) I a
papraveTv č. Tivog hřešit proti komu
(94)

᾿Ἐνώς, Ó (neskl.) Enóš, Enós (v Ježíšově
rodokmenu: L 3.38) [1]

švoTiCopat (aor. EvoTioáuny) dávat po
zor (T1 načy; (pozorně) naslouchat (Tt Če
mu) (Sk 2.14) (1]

"Eváy, 0 (neskl.) Henoch(3)
ἐξ = k před samohl.
€5 (číst) šest [13]
ἐξαγγέλλω (ἀοτ. ἐξήγγειλα) zvěstovar,

χοζάίαξοναι (1 Ῥι 2.9})[1-..1}
ἐξαγοράξω (δοτ. ἐξηγόρασαλ 1. οἀκοιρῖι,

vykoupit; vysvobodit 2. (1 med.) využí: (4)
ἐξάγω (δοτ. čEňyavov) vyvést[12]
ἐξαιρέω (δον, ἐξεῖλον, ἱπιρ. ἔξελε, δοτ.

med. gžeikápnv, Inf. ἐξελέσθαι» 1. ν.
jmout, vyloupnout 2. (med.) zachránů,
osvobodii; vyvolit (sí) [8]

ἐξαίρω (aor. čšíjoa, imp. 2. pl ἐξάρατε)
odstranit (| K 5,13) [1]

ἐξαιτέομαι (δότ. ἐξητησάμην) νγργοοῖναἱ,
vyžádat si (L 22,31) (1)

šEapvno (adv.) náhle,najednou[5]
ἐξακολουθέω (ἔυι. ἐξακοχουθήσω. 8οτ.

ἐξεκολούθησα) 1. vyhověr 2. sledovat,
následovat (T1ví koho, co) [3]

šEakKóotot, at, a (čísl.) šesí ser (Zj 13,18;
14,26) [2]

ἐξαλείφω (fur. ἐξαλείψω, δοῖ,ἐξήλειψα,
pas. čEnAtíeOnv) sevřůí,vymazat; odsira
nit, zničit i přen.) [5]

čEákAopat vyskočit(Sk 3,8) [1
ἐξανάστασις, εὡς, Ú vzkříšení, zmrt

výchvstání (Fp 3,11) (1]
štavaTšAAa (aor. ččavéteha) vzejíl.vy

klíčit, vyrašit [2]
ἐξανίστημι ίδοτ.ἐξανέστησα [tr.), čkav

> 
ἐξενεγκειν

ἔστην [Intr.)) 1. (11) nechat povstat, vzbu
dit; zplodii 2, (intr.) vstát, povstat [3]

ἐξανοίγω δος. čžývoma) otevřít (v.l. Sk
12,16) [0)

tEaxarTát (aor.čěnnáTnoa,pas.čna
Tň8nv) oklamar, podvést [6]

šEájiva (adv.; = štaípvno) náhle,najed
nou (Mk 9,8) [1]

ἐξαπορέομαι (δοτ. ἐξηπορήθην) býr zou
falý (100 ζῆν nad životem), nevědět si
(naprosio) rady (2 K 1,8; 4,8) (2)

ἐξαποστέλλω ((υἱ.ἐξαποστελῶ, Δοτ.ἐξ
ἀπέστειλα, pas Etanegtákny) poslar,
odeslat, vyslat [12+1]

-št ápare imp. aor. 2. pl. οὐ ἐξαίρω
ἐξαρπάζω odvléci(v1. Sk 23,25) (0]
dEapTiče (aor. čEňoTiga, pf. pas. ἐξήρ

Twopa1) 1. dokončit 2. (plně) vybavit [2]
ἐξαστράπτω blýštůise, zazářit, zaskvít se

(L 9.29)[j
ἐξαυτῆς (adv.) ihned,hned [6]
ἐξέβαλον δοι. οὐ ἐκβάλλω
ἐξέβην δοι, οὐ ἐκβαίΐνω
ἐξ εβλήθην δοτ. ρᾶς.οὐ ἐκβάλλω
ἐξεγείρω ([υτ, ἐξεγερῶ, δοτ. ἐξήγειραλ 1.

probudit, vzbudit; vzkřísit 2, ustanovit, do
sadit (k moci) [2]

ἐἐξεδύμην ἀοτ,οὔ ἐκδίδομαι
ἐξεῖλον δοσ.οὐ ἐξαιρέω
ἔξειμι (οἀ εἶμι; [πῇ ἐξιέναι, ρᾶτι. préz.

dEvov, impf. 3. pl. tňecav) vyjít, ode
jíz opusiir [4]

ἐξεκαύθην δοι. οὐ ἐκκαίομαι
$ČEKÓIYVY a0r. pas. od ŠKKÓNTW
ἐξεκρεμάμην [πιρΐ, od ἐκκρέμαμαι
Τξελςimp.aor.odčtu
ἐξελέξω δου.2. 98.οὐ ἐκλέγομαι
ἐξελέσθαι ἰηΐ,aor, med. od ččaicém
ἐξελεύσομαι ἔυιϊ.οὐ ἐξέρχομαι
ἐξελήλυθα ρ[. οὐ ἐξέρχομαι
ἐξελέγχω μενξαάξι(ν.1, Ju 15) [0]
ἐξέλκω strhnout, přitáhnout, (přijvěbit (Jk

1.14}1]
ἐἐξέμαξα aor. od ἐκμάσσω
“ἐξενεγκεῖν Ἰηἴ.δοτ. οὐ ἐκφέρω



ἐξέπεσον

ἐξέπεσον λοι. οὐ ἐκπίπτω
ἐξεπέτασα δοτ.οὐ ἐκκετάννυμι
ἐξεπλάγην δοι. οὐ ἐκπλήσσομαι
ἐἐξέπλευσα δβοτ.οὐ ἐκπλέω
ἐἐξέπνευσα δοτ, οὐ ἐκπνέω
ἐξέραμα, τος, τό zvratek, co bylo vyzvrá

ceno (u psů: 2 Pt 2,22) [1]
ἐξεραυνάφ 1 -ροεῦ- (aor. čžnonůvnoa)

vyšetřit, zjistit, prozkoumat (1 P1 1,10) (1)
ἐξέρχομαι (ίυι. ἐξελεύσομαι, δος, ἐξῆλ

θὸν. pf. ἐξελήλυθα) 1, ννὴε (vem i
přen.), odejít, uniknour 2. roznést se, roz
šířt se 3. skončit, zajít, zaniknout [218]

“ξεεστακέναι inf. pf. od čiornut
ἐξέστην δοτ. οὐ ἐξίστημι
εἐξέστησα aor. οὐ ἐξίστημι
Ἐξεστι(ν) (ρατι. ἐξόν) (ηβὸ5.) je dovaleno,

je možné [31]
ἐἐξέστραμμαι ρί, od ἐκστρέφομαι
ἐξετάζω (δοτ. ἐξήτασα) zkoumal, pátrat

(περΐ τινος ρὸ Κοπι): νγριάναι 5ε, ἀοίαξο
var se (Tivů koho) [3]

ἐξετέθην δοτ. ρας.οὐ ἐκτίθημι
«ἐξετράπην nor. od ἐκτρέπομαι
ἐξέφυγον ἀοτ. οὐ ἐκφεύγω
ἐξέχεα δοι. οὐ ἐκχέω
«“ἐξεχύθην δοτ. pas. od ἐκχέῳ
ἐξέχω νγπίξαι, být významný (VL Mt

20,28) [0)
ἐξέωσα λοτ. οὐ ἐξωθέω
"ἐξήγαγον δοτι.οὐ ἐξάγω
ἐξ ἤγγειλα δοι. οὐ ἐξαγγέλλω
«ἐξήγειρα ἀοτ. οὐ ἐξεγείρω
ἐξηγέομαι (ἀοτ, ἐξηγησάμην) vyprávět,

poda: zprávu; vyložit, vysvětil [6]
«ἐξήεσαν ἱπιρί. 3. Ρ]. οὐ ἔξειμι
ἑξήκοντα (ξί-ς}))ξεδεςάι [9]
“ἐξῆλθον βου.οὐ ἐξέρχομαι
ἐξήνεγκα δο.. οὐ ἐκφέρω
ἐξήραμμαι ρὲ.ρ85.οὐ ξηραίνω
ἐξήρανα aor. od ξηραίνω
tEnoávánv aor. pas.od šnoaívw
tEija (adv.) dále, následovně W(ěv) tři č.

(ňuéDA) následujícího dne | ěv Tř) É. nato,
dále, potom [5]

ἐξουσία

“ἐξητησάμην δοτ, οὐ ἐξαιτέομαι
ἐξηχέομαι (ρί. ἐξήχημαι) zaznír, doleh

nout (o zvuku, zprávě), dostat se (o zprá
vě) (1 Te 1,8) [1]

ἐξιέναι 1ηἴ.οὐ ἔξειμι
ἕξις, εως, ἡ πάνγξ, τδέμίοςι, μξίνάπ! (Ζὰ

5,14) (1]
ἐξίστημι n. šioTávu, | -orám (aor. I

ἐξέστησα, δοι. 2 ἐξέστην, inf, pf, Et
toTakrévat, impí, med, ἐξιστάμην) L.
(i1.; aoT. 3) zmást, rozrušit; uvést v úžas 2.
(intr; aor. 2, pf. a med.) žasnout, divit se;
být bez sebe (údivem či mentálně), po
mást se (na rozumu) [17]

ἐξισχύω (aor, ččídyvda) být schopen, mo
ci. být s to (Ef 3,18) (1)

«ἐξιὼν par. préz. od čžett
ἔξοδος, ov, Ú 1 východ. vyjití (z Egypta)

2. konec, smrí [3]
ἐξοίσω ἴοι.οὐ ἐκφέρω
ἐξολεθρεύω (aor. pas. ἐξωλεθρεύθην) νγ

plenit, zničit, vyhubit (Sk 3,23) (1)
ἐξομολογέξω (λοι. ἐξωμολόγησα) 1. (ΑΚ

slíbu 2. (med.) vyznat (TC úuaoTiac
hříchy: 61 že), velebit, chválit [10]

«ἐξόν pari. préz. od čkeon
ἐξορκίζω zapřísákat (vů KaTÉ.TLVOGn.

Tivá Tiva koho při kom) (Mt 26,63) (1J
tEopKtoTůs, 00, 0 zaklínač, vymitač, vy

háněč (zlých duchů) (Sk 19,13) (1)
tEopůdam (aor. čLáovka) vykopal, vyhra

bat, vyloupnout [2]
ἐξουδενέξω Ι -δενόω (aor. pas. ščověevů

θην n. -vádnyv) 1. zacházer pohrdavě
(rivá s kým) 2. (pas.) býr odmítání zavr
žen (Mk 9,:2) [1]

ἐξουθενέω 1-vůo (a0r. ččovBévnou, pas.
ἐξουθενήθην π. -νώθην) 1. pokládat za
nic. pohrdat (tivá. kým): zacházet pohrdá
vě (Tivá s kým) ἢ ἐξουθενημένος (pari.
pí. pas.) zasluhující pohrdání, ubohý; ne
znamenající nic, mající malý význam 2.
odmítat [11]

ἐξουσία, ας, ἡ 1. »"ος{τινός)ἐπί τι.
νος"ἐπάνωτινός7)περίτινος7ἐπί τι:



ἐξουσιάξω

νὰ nád kým), síla; (?) znamení moci!dů
stojnosti 2. svoboda, volnosí; schop
nost! právo (něco dělat) 3. pravomoc;
vláda 4, (andělská) mocnost 5. nositel mo
cí, mocný, vladař [102]

čEovotáču (aor. pas. ἐξουσιάσθην) 1,
mít právo/ moc, vládnout (tivóc nad kým)
2. (pas.) nechat se ovládat (ůná T1voc
kým /od koho) (4)

ἐξουσιαστικός, ἢ, OVvybavenýnocí (v.
Mk 1.27) [0]

ἐξοχή, ἧς, 4 přednost | čivěpec cí kaT'
štoxův (Sk 25.23) přední /vážení muži,
prominenti (1]

tEvavile (aor. čtůnvica) probudit,vzbu
dir (3 11,11) 0)

EBvrxvoc, ov bdělý, probuzený II č. γενέ
o8a1 probudit se (Sk 16,27) (1)

FEc) L. (adv.) venku, ven I č č. vnější, (jsou
ci) mimo | č Ἐ, Gv8ptonog vnější člověk,
sěto 2. (předl, s gen.) mimo (na otázku
kde? 1 kam?), z(e)[63]

EbwBsv 1. (adv) z venku, zvenčí; venku;
ven; (v přívlastku) vnější || Tě F. vnějšek |
oi č. lidé venku, nekřesťané 2. (předl.
s gen.) mimo (kde? i kam?), zle) 13]

čboBěm(a0r.čtou | štvou, inf, čti
ga1) 1. vyhnai, vypudit (Sk 7,45) 2. nechat
přistát (loď) (Sk 27,39) [2]

ἐξῶσαι τη, δος.οὐ ἐξωθέω
ἐξώτερος, a, OV vnější, krajní; (jsoucí)

venku [3]
Šorka (vl. pf. od eŤxm) rovnat se, podobat

seíJk 1,6.23) (21
“ξόρακα pf. od ὁράω
šopráče slavit (svárky)(1 K 5,8)1]
ἑορτῆ, ἧς, 7 svátek, slavnost; svátky;

(konkrétně podle sm.) Velikonoce. pas
cha; svátek stánků | KaTů ἑορτὴν (každo
ročně) o svátcích [26]

ἐπαγγελία, ας, 7 příslib,přislíbení;to, co
bylo přislíbeno [52]

čnayykkAopat (aor. ěxnyvemáuny, pl.
ěnňyveXuat) 1. slíbí, přislíbit 2, vyzná
vat, hlásit se (T4k červ) [15]

ἐπαναμιμνέσκω

ἐπάγγελμα, τὸς, τό εἰΐδ᾽ οἰδεπά věc
(2 Pr 1,4. 3.13) (2)

ἐπΎω (πῇ, ἀοτ, ἐπαγαγεῖν, ράᾶτι,ἃοτ.
žnátac) přivodii (Kóopw na svět), přivo
lat (11 ční Tiva co na koho), způsobit
(potrestání) (3)

ἐπαγωνίζομαι δοΐοναι (τινί zač), hájit
{τινί 00) Cu 3) [1]

"Exafov δοτ. οὐ πάσχω
šnaBpoičopaí příbýr (o davu), (dodaieč

ně) se shromáždit (L 11,29) (1)
Ἐπαίνετος, οὐ, ὁ Epainetos (římský

křesťan: Ř 16,5) [1]
ἐπαινέσω konj. aor. Čjínak i [uL) od

násl.
ἐπαινέω (δος. ἐπήνεσα) εὐνάϊηι,velebit [6]
ἔπαινος, οὐ, Ó cávála. pochvala; uznání,

vyznamenání [11]
ἐπαίρω (δον. ἐπῆρα, ἱπί. ἐπᾶραι, part.

ἐπάρας, pí. čxfoxa, aor. pas. Šrňodnv)
1. (aki.) zvednout, pozvědnoní, vztyči, vy
táhnou: (lodní plachtu) 2. (pas.) býr zdví
žen, vystoupit (nahoru: katá. TIVOCproti
komu); zvednout se; vychloubat se, vynášet
se (191

ἐπαισχύνομαι (ἔυι. ἐπαισχυνθήσομαι.
80, ἐπῃσχύνθην 8 ἐπαισχύνθην) stydět
se (τινά, τι)ἐπί Tiw1za koho, zač) [11]

ἐπαιτέω žebraí (L 16,3; 18,35) (2)
šmakokovdým (a0r. ἐκηκολούθησα) ste

dovar, následovat, provázet, jit za (τινί
kým); věnovatse (ví čemu) [4]

ἐπακούω (ϑοτ. ἐπήκουσα) νγείΐγξει(τινός
koho: 2 K 6,2) (1]

ἑπακροάομαι (ἰπιρί. ἐπηκροώμην) πα
slouchat (nivěc komu: Sk 16,25) [1]

náv (sp. časová, s konj.) jakmile, když, až
Učnáv νικήσῃ αὐτόν když/až ho pře
může (3)

ἐπαναγαγεῖν Inf. a0r. od ἐπανάγω
šrávaykeG (adv.) nutně, nezbytně II TG.£.

nezbytné věci (Sk 15,28) [1]
ἐπανάγωῳ (δος. čravňyayov) 1. vyjer (lo

dí), odrazit (od břehu) 2. vrátit se (3)
ἐπαναμιμνήσκω (δοτ. pas. Žnavepvů



ἐπαναπαύομαι

oánv) opět připomenout (zvvá, komu) (Ř
15,15) [i]

ἐπαναπαύομαι (ἴυι. ἐπαναπαήσομαι)
spočinout (ní Tiva na kom); zůsiai; opřít
se (vuví oč), spolehnout se (Tvví nač) [2]

ἐπανέρχομσι (δοτ. ἐπανῆλθον) νγάείεΞε
(L 10,35; 19,15) [2]

šnavígvTopat (fur ravaorňcopaů po
vstat, zvědnout se, vzbouřil se (ění τινὰ
prot komu) [2]

ἐπανόρθωσις, εὡς, polepšení,zlepšení:
napravování (2 Tm 3,16) [1]

čxáve 1. (adv.) nahoře; víc než I|ἃ. πεντα
κοσίοις ἀδελφοῖς (1 Κ 15,6) více než
pěti stům bratří 2. (předl. s gen.) na, nad [
ů. od (Mr 2.9) nad lim (mistem), kde [19]

ἐπάξας ρατι, ἀοτ.od ἐπάγω
ἐπᾶραι [η΄ δος.οὐ ἐπαίρω
«“πάρας ρδϑτιι.δου. οὐ ἔπαίρω
ἐπάρατος, ον ργοκίει (J 7,49)[1]
ἐπαρκέω (ϑοτ. ἐκήρκεσα) ροσιοεὶ,přispět

(1 Tm 5,10.16bis) (3)
ἐπαρχεία, ag, Yj provincie (Sk 23,34;

25,1 [2)
ŠTÁOKELOS,OV patřící eparchovi; týkající

se provincie ἢ ἢ ἐπάρχειος (Ξς. χώρα)
provincie (vl. Sk 25,1) (0)

Emuvkus, Bc, Ť statek, (venkovský)dům;
obydlí (Sk 1.20) [1]

šraÚovov (adv.) zítra, další den II17)č. (se,
únéoa) následující den, druhého dne, na
χα (17)

Ἐπαφρᾶς, ἃ, ὁ Epafras (zakladatel ko
loské církevní obce) [3]

šnagpvičmu vypěnit, vypustit jako pěnu (Ju
13)1)

"Exagppóšicoc, av, Ó Epafroditos (křes
ťan z Filip(p): Fp 2,25; 4,18) (2)

ἐπέβαλον δοτ. οὐ ἐπιβάλλω
“ἐπέβην δογ. οὐ ἐπιβαίνω
ἐπεγείρω (δοτ. ἐπήγειρα) podnítit, po

ἔιναι, νγνοίαί (δκ 13,50; 14,2) (2)
ἐπέγνωκα ρἵ.οὐ ἐπιγινώσκω
“ἐπέγνων 580τ,οὐ ἐπιγινώσκω
ŠneyvýgBny aor. pas.οὐ ἐπιγινώσκω

ἐπέρχομαι

ἐπεδίδου Impf. 3, sg, od ἐπιδίδωμι
“ἐπεδόθην δότ. ρβ5.οὐ ἐπιδίδωμι
ἐπέδωκα 5801.οὐ ἐπιδίδωμι
-ἐπεθέμην 50τ. πιεά. οὐ ἐπιτίθημι
“ἐπέθηκα δου. οὐ ἐπιτίθημι
ěrcet (sp.) 1. když, jakmile 2. protože. poně

vadž; neboť(jinak) (26]
ἐπειδή (sp.) 1. když, jakmile 2. protože, po

něvadž [10]
ἐπειδήπερ (ρ.) ἀαγξ sedy; poněvadž (te

dy)(L 1D
"»ČICETŠOVa0r. οά ἐφοράω
EJCELU(part. ἐπιών, -10D0a, -tÓv) nástedo

vat. nastávat | TT)moúon ($ukog.) násle
dujícího dne (5)

mrízcep (sp.) poněvadž tedy), vzhledem
k tomu že (v. Ř 3,30) [0]

ἔπεισα δοτ.οὐ πείθω
ἐπεισαγωγή, ἧς, Ň zavedení, uvedení

(něčeho nového) (Žd 7,19) (1
ἐπεισέρχομαι (ἕυι. ἐπεισελεύσομαι) (ná

hle) vniknout, (náhle) přijít (Ení tiva na
kobo: L 21,35) [1]

Ererra (adv.) porom,pak [16]
-ČICEKÉVÁC 80T, Od ŠTIKÉÍA
ἐπέκεινα (864ν.) πα druhé straně: (jako

předl. s gen.) ze (Sk 7,43) (1)
ἐπεκεκλήμην ρ)ρί. pas.od ἐπικαλέω
ἐπεκλήθην δου.ρδ5.οὐ ἐπικαλέω
ἐπεκτεΐνομαι παίαδπονοιse (τινί ρο ἔδπι),

upírar se (taví k čemu) (Ερ 3.12) {}]
«ἐπελαβόμην δοτ. od ἐπιλαμβάνομαι
ἐπελαθόμην 8οτ.οὐ ἐπιχανθάνομαι
ἐπέλθοι σρι. δοτ. 3, Ξε.οὐ ἐκέρχομαι
ἐπενδύομαι (Δοτ. ἐπενεδυσάμην) (doda

tečně!navrch)si obléci,odít se (tu čim;
přen.: 2 K 5,2.4) [2]

ἐπενδύτης, οὐ, Ó vrchní oděvišaty U
21,7) (1

“ἐπενεγκεῖν [ηἴ, ἀοτ. οὐ ἐπιφέρω
ἐπεποίθειν ρἱρί.οὐ πείθω
ἐπέρχομαι (ἔυι. ἐπελεύσομαι, 80r. ETA

θον, ρΡᾶτι.ἐπελθών, ορι. 3, 58. ἐπέλθοι)
1. (neočekávaně) přijít 2. nastávat, přijít
(rivi nač), přepadnout (twví koho), se



ἐπερωτάω

stoupit (ění tiva na koho) [9]
ŠTEPYTÁC (fut, ŠTLOWTÁJH,a0r. ĚTNOÓ

τησα, pas. ExnooTň9nv) L. ptát ἐς (τινά
τι ἡπερί Tivog koho nač) 2. žádat, prosit
(+ ak. s inf ) [56]

ěnepŮÝTnpa, LOG,TÓ olázka, prosba; (n.)
závazek, slib (i Pt 3,21) [1]

“ἔπεσα δ8οι.οὐ πίπτω
Ἔπεσον δοτ,οἀ πίπτω
ἐπέστειλα δοτ,οὐ ἐπιστέλλω
“ἐπέστην δο:. οὐ ἐφίστημι
ἐπεστράφην a0r. pas.οὔ ἐπιστρέφω
«ἐπετίθεσαν τπηρί.3. Ρ]. οὐ ἐπιτίθημι
ἐπετράπην 501.pas. οὐ ἐπιτρέπω
ἐπέτυχον δοτ. οὐ ἐπκιτυγχάνω
ἐπεφάνην βοτ,ρ88.οὔ ἐπιφαίνω
ἐπέχω (ἰπιρῖ, ἐπεῖχον, δοι. ἐπέσχον) 1.

((τ.) ἄγξζεὶ(ρενπδ) 2. (ληιτ.} pozorovat, dá
vai pozor (tivi na koho): meška, zdržet
se, zůstas [5]

ἐπηγγειλάμην δοτ,οὐ ἐπαγγέλλομαι
ἐπήγγελμαι γΓ.οὐ ἐπαγγέλλομαι
“ἐπήγειρα δοτ. οὐ ἐπεγείρω
“ἐπῆλθον 801.οὐ ἐπέρχομαι
“ἐπήνεσα nor. od ἐπαινέω
-ἔπηξα λοι. οὐ πήγνυμι
ἐπῆρα δοι. οὐ ἐπαίρω
ἐπηρεάξω hanobit, tupit; ubližovat (Twvá

komu) [2]
«ἐπήρθην δοτ. ρά5.οὐ ἐπαίρω
zí, před ostrým přídechem čg' (předi.)

L (s gen.) 1. (místo: poloha i směr, 1
přen.) na, nad; u, při, vle); před; (před
mět hovoru) 0, ohledně; na základě | šn'
dAnScinc podle pravdy, pravdivě 2, (čas)
během, za, při ἐπὶ ᾿Ελισαίου τοῦ προ
φήτου (L 4,27) za proroka Eliáše II.
(s dat.) 1. (místo: poloha; 1 přen) na,
nad; u, při; o, ohledně: kvůli, pro; πὰ
základě; k(e): vůči, prod 4 Bp" © (= ἐπὶ
τοῦτῳ ὅτι) ργοιοῖς n. (= τοῦτο ἐφ᾽ᾧ) το,
k čemu; a k tomu |ěn" ἄρτῳ ζῆν žít chle
bem/z chleba I 0 yůp ovvňkKav č. TotG
čoroidg (Mk 6,52) nepochopili totiž, co
znamenaly ty chleby (= rozmnožení chle

ἐπιγίνομαι

bů) 2. (čas) vle), při. během | ἐπὶ συντε
χείς τῶν αἰώνων (Žd 9,26) na konci
věků III. (s ak.) 1. (místo: směr; | přen.)
nad, na; do; přes; k(e); proti; vle); až (do)
I ἐπί τὸ αὐτό pohromadě, společně, na
jednom místě | č" Ogov nakolik 1 ἐπὶ
τοῖς třikrát | ěni 1O χεῖρον k horšímu |
ἐπίστευσαν ποχλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον (δΚ
9,42) mnozí uvěřili v Pána 2, (čas) během,
ΖΩ͂,ΡΟ 1 ἐπὶ ἔτη, τρία (L 4,25) na sři roky
[890]

ἐπιβαίνω (Δοτ. ἐπέβην, pf. mféfinka)
vystoupit, ΓΗ nahoru; | nasednout (πὰ
koně), vstoupů (nAotw na loď), nalodit se;
přijít (11)naoxela do provincie) [6]

ἐπιβάλλω (ἴυ. ἐπιβαχῶῷ,δοτ. ἐπέβαλον)
1. (tr.) položit, vložit, naložit (TÍ Tiv1 co
na koho; vL ni fiva, 11 cO na ko
ho,nač) 2. (intr.) dorážet, valit se (eTc n
nač), připadat, náležet (mví kornu);
propuknout |) ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν (ΜΚ
14,72: obtižný text, možný překlad)
propukl v pláč, dal se do pláče n. (když se
zamyslel.) začal plakat [18]

šmPaptm (or. čxePávnoa) zatížit,obtě.
žovat; (2 K 2,5 možná:) přehánět (3)

-šmifPác part. δου, οὐ ἐκιβαίνω
ἐπιβέβηκα pf. od ἐπιβαίνω
ἐπιβιβάζω (a0r, šxefiRaaa) nechat na

stoupit, nechat násednout, posadit (na ko
ně apod.) [3]

ἐπιβλέπω (λοι. ἐπέβλεψα) pohlédnou
(ἐπί τινα πᾷ koho), Aarat τε (ἐπί τινα
o koho) [3]

ἐπίβλημα, τος, τό χάρϊαια[4]
čnifBoát vola hlasitě (v.I, Sk 25,24) [0]
šmipovký, fe, ř spiknutí,nástraha, úklady

(εἴς τινα π. vvví proti komu) [4]
ἐπιγαμβρεύω (ἔυι.ἐπιγαμβρεύσω) οξεμέι

se (podle levirátního zákona) (τινά s kým.
Mi 22.24) [1]

ἐπίγειος, ΟΥpozemský I cl ěníysto1 po
zeměťané [T]

ἐπιγίνομαι (parL aor. ἐπιγενόμενος)
vzniknout; zvednout se, začít vát (o větru:



ἐπιγινώσκω

$k 28,13) [1]
šntywvácK“ (fut. ἐπιγνώσομαι. δοτ, ἐπ

ἔγνων, ρᾶτι. ἐπιγνούς, ρὲ. ἐπέγνωκα,
aor. pas. čmeyvaácenv) 1. (důkladně)
poznat, rozeznat; uznal, projevit uznání
(Tivá vůči komu), ocenit 2. věděi, chápat
3, dovědět se A4.(pas.) býr uznáván, být
známý (44)

ἐπίγνωσις, 8x6, 1 (hlubší)poznání(20)
“ἐπιγνώσομαι ἴυιϊ.οὐ ἐπιγινώσκω
ἐπιγραφή, ἧς, ἡ πάρίς (πᾶ πιΐας!, na 1a

bulce na kříži) (5)
ἐπιγράφω (pf. pas. ἐπιγέγοαμμαι. δος.

pas. Eneyolgny) 1. napsat, zapsat, popsat
2, vepsat, vtisknou [5]

“ἘἜπιδε imp. aor. οὐ ἐφοράω
ἐπιδείκνυμι (ρατι. ἐπιδεικνύς, δοτ, ἐπέ

δειξα) 1. μκάαι; (τη64.}ukázat (na sobě)
2. prokázat, dokázat [7]

EraĎěxopa: přijmout, uvítai, uznávaí (3 J
9.10) (2]

trudnném přebývatzdržovat se (někde)
(ako cizinec) (Sk 2,10%17,21) [2]

ἐπιδιατάσσομαι ὁραιξὲ dodatkem (tvví
co), přidat (1i Tiv1 co k čemu) (právní
LU;Ga 3,15) [1]

ἐπιδίδωμι (πιρί. 3.Ξ;. ἐπεδίδου, fut. čr
δώσω, 8ο:, ἐπέδωκα, μάτι. ἐπιδούς,
konj. 3. sg. Šmšt, a01. pas. čnešóBny) 1.
odevzdat, předat; dái, podat (TÚ11 co
komu) 2. vydal se, odevzdat se; pustit
loď) li ἐπιδόντες ἐφερύμεθα (Sk 27.15)
(pustili jsme loď a) byli jsme unáťení [9]

ἐπιδιορθόω (aor. čnedtópBoca) (akt. i
med.) uvést! dát do pořádku (Tu 1,5) (1)

ἐπιδιορθώσῃ Κοη) ἄοτ, πιεά. 2. 55, οὐ
předch.

ἐπιδύω zapadař (ění rivi nad čím) (Ef
4,26) [1]

ἐπιείκεια, ας, ἧ shovívavost, mírnosí,
ohleduplnost; spravedlnost [2]

ĚILELKÝC, ÉGmírný, dobrotivý, ohleduplný,
faskavý, zdrženlivý (v uplatňování zá
kona) | TOgmsikéc = Ú Emeíketa 15]

šměčntke (a0r. dxelůrnoa) 1. Aledat,vy

ἐπικερδαίνω

hledai 2. usilovat (1 oč), shánět se (T1 po
čem), požadovat, přát si; toužit, dychtit (τι
po čem) [13]

ExiaváTtoG, ov určenýlodsouzený na
smri (1 K 4,9) [1]

ἐπιθεῖναι [π᾿ ἀοτ.οὐ ἐπιτίθημι
ἐπιθείς ρᾶτι. δος.οἁ ἐπιτίθημι
-žrWBec imp, 207. οὐ ἐπιτίθημι
ἐπίθεσις, ξεως, Ú vkládání, vzkládání (ru

kou) [4]
ἐπιθήσω ἰυι.οὐ ἐπιτίθημι
ἐπιθυμέω (υι. ἐπιθυμήσω,οι. ἐπεθύμη

Ga) žádďar roužit (τινά, τι) τινὸς ρὸ
kom, po čém; + Inf), dychtit, přát si, být
žádostivý (16)

ἐπιθυμητής, οὔ, Ó zen, kdo touží (ztvóc
po čem), žádostivec (1 K 10,6) [1]

ἐπιθυμία, ας, ř touha; žádost, žádostivost:
přání αὶτὴν ἐ, ἔχειν εἰς τὸ + Inf. mlí
touhu + inf. 1 ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα (L
22,15) velmi!toužebně jsem si přál [38]

ἐπιθύω οδξιοναι (ν.1. 5κ 14.23) [0]
“ἐπιθῶ Κοη} δος. οὐ ἐπιτίθημι
ἐπικαθίζω (δος. ἔπεκάθισα: posadir se

(ἐπάνω τινός πεξ: Μι 21.7) [1]
ἐπικαλέω (δοτ. ἐπεκάλεσα, ρ΄. pas, ἐπι

κέκλημαι, ριρΐ. pas. ἐπεκεκλήμην, ΔΟΥ,
pas. ἐπεκλήθην) 1. (akt.) nazvat, pojme
novai; vyvolat 2. (med.) přivolávat, vzý
vat; odvolávat se (tiwvů na koho), dovolé
vat se (tivů nápTvpa koho za svědka) 3,
(pas.) být nazývání vzýván; jménovat se
[20]

šmiKákvpja, Toc, TÓ přikrývka; (přen.)
zástěrka, ptáštík (1 Pi 2,16) [1)

EMIKGÁÚMTTE(a0r. pas. ἐκεκαλύφθην)
přikrýt (přen.) odpustit (Ř 4,7) [1]

ἐπικατάρατος, ον ργοκίειΆ,(σα 3.10.13;
ν.1.1, 6.4} (2]

ἐπίκειμαι 1. ἰεξει(ἐπί τινι η8 čem) 2. být
uložen 3. naléhat, tlačit se (Tivi na koho),
obtěžovat, sužovat [7]

ἐπικέλλω (Δοτ, čnÉKEVLa)nechat najel
(Tňv vady loď) na břeh (Sk 27,41) [1]

ἐπικερδαίνω | vyzlskar navíc (vl. Mi



ἐπικεφάλαιον

25.20.22) [0]
ἐπικεφάλαιον, οὐ, τό “αῇ πα hlavu (v.l.

Mk 12.14) [0]
᾿Ἐπικούρειος, οὐ, ὁ epikurejec (Sk

17,18)U
ἐπικουρία, ag, 1 pomoc(Sk 26.22) [1]
ἐπικράνθην A0r.pas,od πικραΐνω
črmixpáče výhružně křičer (v.l. Sk 16,39,

28.19) [0]
ETIKPÍVY (a0r. ČTĚKOLVA)rozhodnout (ak.

s Inf.: L 23,24) (1)
ἐπιλαμβάνομαι (Δοτ, ἐπελαβόμην) 1.

uchopit, chytit (tivóc /Tivá, n koho, co;
Tivóg Tivoc kohozač /při čem: i přen.),
chopit se (uvóc koho), vzíí 8 ἵνα ἐπιλά
βωνται αὐτοῦ λόγου (1. 20,20) σὖγ ho
chytili za slovo 2. ujmout δε (τινός ΚΟΒΟ)
3. zmocnit se, dosáhnoui (Tivóc čeho), zís
ἀαι (τινὸς ςο) [19]

ἐπιλάμπω (a0r, Exékauya) zazáří (v.l.
Sk 12,7) (0)

ἐπιλανθάνομαι (βοι. črekaBóunv, pf.
ἐπιλέλπσμαι, paří. ἐπιλελησμένος [1
12,6 je význ. pas.)) 1. zapomínat (T1vóG
nač) 2. přehlédnout, zanedbat (τινός co),
nestarat se (Tivóc oč) [8]

ἐπιλέγω (οι, πιξα. ἐπελεξάμην) 1. παφὺ
vat, pojmenovat 2. (med) vybrat si 3.
(pas.) jmenovat se, nazývat se [2]

ἐπιλείπω (ἴυι. -yw) nedostávat se, chybět
(τινά Κοπιυλ Ι] ἐπιλείψει (= fut) je č
yoóvoc (Žd 11,32) chyběl by mi čas [1]

ἐπιλείχω olizovar(L 16,21) [1]
“ἐπιλέλησμαι pf. (pas) od ἐπιλανθάνο

μαι
ἐπιλησμονή, ἧς, ἡ χαροπιπξινοῦ ἢ

ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς ()κ 1,25) zapo
mnětlivý posluchač [1]

ἐπίλοιπος, ον zbývající, zbylý I Tá ční
Roura zbytek (1 Pi 4,2) [1]

ἐπίλυσις, εὡς, Ť) Vysvětlení,výklad (2 Pt
1,20) [1]

ἐπιλύω (ἕυι, ρα5.ἐπιχυθήσομαι) νγενόμίο
var, vykládai; vyjasnů, rozuzlit [2]

ἐπιμαρτυρέω ἀσενδάδί!(1 P1 5,12) (1)

ἐπιπόθητος

ἐπιμέλεια, ας, ἥ εἰσγοι,,péče, zaopatření
(vším potřebným) (Sk 27,3) (1]

ἐπιμελέομαι (Δοτ. ἐπεμελήθην) pečovat.
σίαγαί 56 (τινός oč) [3]

črupeAájc (adv.) pečlivě,důkladně (htedat:
L 15,8)

ἐπιμένῳ (ἴαϊ, ἐπιμενῶ, δοι. ἐπέμεινα,
[η[. ἐπιμεῖνα!) Σάρα; φδίγναι (τῇ
ápaoTÍG ve Aříchu), vytrvaí, nepřestas |
ὥς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν (
8,7) když se Βο παίάϊς τὐταί "μὸ αἀάϊεζα
hrnovali otázkami [17]

ἐπινεύω (a0r. šnévevoa) přikývnout,sou
hlasis (Sk 18,20) (1)

ἐπίνοια, ας, ij myšlenka,nápad, úmyst (Sk
8.22) 1]

ἔπιον 301:.οά κίνω
EmM1OpKÉO(fu Šmopkňow) porušit přísa

hu; křivě přísahar (M1 5,33) [1]
čivitopkoS, ov křivopřísežný | č č. křivo

přísežník (1 Tm 1,10) (1]
ἐπιοῦσα, ης, ἢ νἱ2ἔπειμι
ἐπιούσιος, ον (44].Ξξροτπέδονὕζη., κὸ

snad nejvíce oprávněný význ. v souvi
slosti modlitby Páně se jeví:) nutný, ne
zbytný; — (jiná řešení:) (jsoucí) pro zí
třek; dnešní, (jsoucí) pro dnešek: každo
denní; (iwradičně:) vezdejší (ML 6,11; L
11,3) [2]

ŠTUTÍTTO (a0r. ἐπέπεσον [ ἐπέπεσα, ρί.
ἐπιπέπτωκα) 1. (i přen.) padnou (ἐπί
Ttva na koho), vzhnout se {(τινῖ, ἐπὶ τινα
ná koho), hrnout se (Tiví ke komu) (Sk
20,10 možná:) sálonit se (vvví nad kým) II
č. ἐπὶ τὸν τράχηλον ραάπομι kolem krku
2. (1 přen.) spočinout; sestoupit (ἐπΐ τινὰ
na koho) [11]

ἐπιπλήσσω (δοι. ČnénAnta) plísnět,hru
bě kárat (taví koho) (1 Tm 5,1) [1]

šIutoBém (a0r. čxenóBnoa) toužit,dychit
(TE,Tivá po čem, kom) [9]

ἐπιπόθησις, εὡς, ἥ louňa, tužbo (2 K
7211 (2)

ἐπιπόθητος, oV vytoužený, žádaný (Fp
4.1) 1]



ἐπιποθία

ἐπιποθία, ας, rouha,ružba (Ř 15,23)[1]
ἐπιπορεύομαι “ἕν,odejíí přijít zamířii

(noóc rwwvake komu) (L 8,4) (1)
ErapánxTY přišír (Mk 221 (1)
ἐπιρίπτω (δοτ, ἐπέριψα) λοάὶ (ἐπί τι

nač), položit (21
Šiictím (part, a0r. noem.pl. m čniogldav.

Tec) pošívat (v.I. Sk 14,19) [0]
ἐπίσημος, ov 1. vynikající, význačný,pro

slavený 2. pověstný [2]
ἐπισιτισμός, οὔ, ὁ ροξίναιίπγ,ροιγανίπγ,

provianí (L 9,12) [1]
ἐπισκέπτομαι (ἴυι. ἐπισκέψομαι, ἀοτ.

ἐπεσκεψάμην) 1. rozálížet se (τινά μὸ
kom: za účelem výběru) 2. (o Bohu)
shlédnout, pohlédnouí, navštívit (s inf.)
milostivě rozhodnout 3. navštíví, vyhledat
(2a účelem pomoci), postarat se {τινὰ
o koho) [11]

ἐπισκευάξομαι (a0r. ἐπεσκευασάμην)
připravit se (Sk 21,15) [1)

ŠELOKTVÓM(a0r. neoKÝVAJO) usídlit se,
spočinout (čxí tiva, TLna kom, čem) (2
K 12,9 [i]

ἐπισκιάξζω (ίυι. ἐκισκιάσω, δοτ. ἐπεσκί
ασα) χασιίπὲ{τινί ἡτινά ΚΟΙΟ);pokrýt,
zakrýt (stínem); (o stínu) (do)padnout [S]

ĚWOKOTEŮM var. k násl,
ἐπισκοπέω 1. υἱλοξ, hlídat, dohlížet (τι

nač), dávat pozor (uň aby ne) 2. pečovat,
starat se (m1oč) [2]

ἐπισκοπή, ἧς, ἧ 1. (Boží) navštívení 2.
dozor, služba (obecně), úkol; služba před
ssaveného! biskupa [4]

ἐπίσκοπος, οὐ, ὁ 1. dozorce, strážce 2.
představený, biskup [5]

ἐπισπάομαι παιάβποι! si, přetáhnoutsi (I
K 7,18 doplň: přeďkožku) [1]

ἐπισπείρω ἕδοτ. ἐπέσπειραλ nasít/zasít
(ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου mezi přenici Ml
13,25) [1]

ἐπίσταμαι (ρατι. ἐπιστάμενος) 1, γόζι
měi, chápat 2. vědět, χπάι [14]

«ἐπιστάς ρϑτι. δοχ, οὐ ἐφίστημι
ἐπίστασις, εωὡς,ἢ 1. πάναί,ačenice; sro

ἐπιταγῆ

cení 2, starost, zodpovědnost [2]
ἐπιστάτης, οὐ, Ó představený,vedoucí |

(v NZ jen ve vok.) šmorTáta mistře!(7]
ἐπιστέλλω (βοι. ἐπέστειλα, [π|. ἐπι

GTETAI) poslat (dopisem), napsat; uložit
(písemně) [3]

ἐπιστῇ ΚΟ} δογ. 3. 88.οὐ ἐφίστημι
“ἐπίστηθι ἐπιρ.δοτ- οὐ ἐφίστημι
ἐπιστήμη, 16. | vědění,οκάράπί(ν., Rp

4,8) [0]
ἐπιστήμων, OV,gen. ovOGzkušený, znalý,

školený, vzdělaný (Jk 3,13) (1)
ἐπιστηρίζω (φοῖ.ἐπεοτήριξα) posilovat,

utvrzovat (4]
ἐπιστολή, ἧς, dopis, lisi; A sm.:) pově

řující !doporučující list [24]
ἐπιστομίζω zacpat ústa (rivá komu; Tt

1.11) ΠῚ

ἐπιστρέφω (ἕυι. ἐπιστρέψω, δοτ. ἐπέ
GTosya, pas. ἐπεοτράφην. ρᾶτι. ἐπι
στραφεῖς) 1. (3Κι1.)4) (tr.) obrátit, otočit;
přivést zpět b) (intr.) obrátit se, vrátit se
(ění 11 k čemu) I éxégrTosyaAre
(ZJ 1,12) obrátil jsem se, abych viděl 2.
(pas.) oročit se; obrátit se (1 přen.) vrátůi
se [36]

ἐπιστροφή, ἧς, obrácení (Sk 15,3)(1]
ἐπισυνάγω (ἰπ|. δοτ. ἐπισυναγαγεῖν ἢ.

ἐπισυνάξαι, ρῇ. ρᾶ5, ἐπισύνηγμαι, δότ,
pas. ἐκισυνήχθην, ἴυϊ. ρ85. ἐπισυνα
vdývouaD 1 shromáždit 2. (pas.) shro
máždii se [8]

ἐπισυναγωγή, fis, ἧ shromáždění,shro
mažďování (2]

ἐπισυντρέχω σεδδημπομί56 (ΜΚ9.25) [1]
ἐπισύστασις, εως, T) srocení. vzpoura;

nával (v.J, Sk 24,12; v.1.2 K 11,28) [0]
EmopaXc, tg nebezpečný(Sk27,9) [1
ἐπισχύω býi silný; posílit; naléhaí | n

ioxvov Ačyovtec (L 23,5) (ještě více) na
léhali (1)

ἐπισωρεύω {{υι. ἐπισωρεύσω) παζιρμ,
nahromadit, sehnat (2 Tm 4,3) (1)

ἐπιταγή, G, ř rozkaz,příkaz,nařízení I
μετὰ πάσης ἐπιταγῆς (Τι 2.15) 56 νϑέηι



ἐπιτάσσω

důrazem (7)
ἐπιτάσσω (δο:. ἐπέταξα, ρμΓ,pas. ἐπιτέ

Tavna1) přikázaí, nařidit [10]
ἐπιτελέω (fut. ŠTITEXÉCH,A0r, ἐπετέλε

oa) 1. ukončir, skončit, dokončii, dovršit;
vykonat, uskutečnil 2. uložit (Tvvi T1 komu
co) 3. (med.) končit (10)

ŠIOTÝŠELOG, U, OV vhodný; nutný, nezbytný
ι τὰ ἐπιτήδεια nutné věci pro živat, živo
bytí (Jk 216) [1)

Ert1T1Brps (imp. ŠxrTie1, Impf. 3. pl. žne
τίθεσαν, ἔυιϊ.ἐπιθήσω, a0r, ŠNÉdyKa m
ἐπέθην, ἱπιρ. ἐπίθες, Κοηἡ δοχ, ἐπιθῷ,
νάσι,ἐπιθείς, ἔυι. τσ. ἐπιθήσομαι, δος.
med. šxeBéunv) L (akt.) položit, vložit
(τῷτινι n. m ἐπί τινὸςἡτιγὰ co na ko
ho% přiložit, potřít; dát (Ovopa jméno) II
Ě. KAyác vysázet rány, zbit 2. (med) dát
(τὰ πρὸς τὰς χρεΐας [5κ 28,10] οὐ jsme
potřebovali), odevzdat; napadnout (Tvví
koho), zblížic [39]

ἐπιτιμάω (δοτ. ἐπετίμησα) 1, ζάραι. 4ο
mlouvat, napomínat {τινί ΚΟΠΟ),οχγίκοναι
(vví koho) 2. pohrozit, (přísně) přikázat;
vystoupit (vvví proti komu), zakázat (iva,
vů abyἐπ }}[29]

čmavipla, ag, Ť potrestání, tresi (Ónó 11
νος od koho/ uložený kým: 2 K 2,6) (1)

ἐπιτρέπω (οι. ŠnÉTOCYA,pas. ἐπετρά
snv) dovolit; přípusrit 1 ἔἐπιτρέπεταί 001
je ti dovoleno [18]

ἐπιτροπένω býr prokurátorem!místodrži
zelem(v. L 3,1) [0]

ἐπιτροπῆ, ἧς, 7 dovolení;plná moc (Sk
26,12) [1]

ἐπίτροκος, οὐ, Ó 1. dozorce, správce 2.
poručník (3j

ἐπιτυγχάνω (ἀοτ. ἐπέτυχον) dosáhnout
(tivég /T1 čeho), dostat se (Tvvóc k če
mu), obdržet (5]

ἐπιφαίνωῳ (δοι, čxépavo, pas. Eepávny)
(akt. i pas.) ukázat se, zjevit se, projevit
se; zazářit [4]

ἐπιφάνεια, ας, Ď zjevení, ukázání se, ob
jevení se; (Kristův) příchod [6]

ἐπουράνιος

ἐπιφανής, ἐς πάσμεγην,skvělý; slavný (Sk
2.20) [1}

ἐπιφαύσκω (ἰἕυι. ἐπιφαύσω) Ζαζάξ[:;
osvítit (vvvi koho, Ef 5,14) [1]

ĚTVpĚpw (01. ŠrývryKov) uložit, vyhlásit;
přednést (obvinění) [2]

ἐπιφωνξω volat, zavolat (tvví na koho)
(hlasitě) Κείξει [4]

ἐπιφώσκω γοχόξειάποωιτε, (Ὁ δη1) ζαξί
παι [2]

ἐπιχειρέω (δοτ. čnexelonoa) pokusit se,
pustůi se (+ Inf, do čeho) (3]

ἐπιχείρησις, εὡς, Ď útok,napadení (v.l.
$k 12.3) [0]

rvyčm nalít (11nač: L 10,34) [11
ἐπιχορηγέω (δος. črexOVŮYNOG,Čut. pas.

šmxoonyn9ýdoua) věnovat; zdělit. da
rovat, poskymnoui,postarat se (11 oč), pod
porovat; připojit (tiví 11k čemu co) (5]

šnxopnyla, ac, Ý podpora, výživa; po
moc [2]

ἐπιχρίω (ϑοτ. ἐπέχοισα) pomazai, potřít
(1 9.6.11} [2]

ἐπιψαύω (ἔοι. ἐπιψαύσωλ doiknout se, do
spěl (τινός Κα Κοπιυ; ν.]. ΕΓ 5,14) [0]

čnAáabny aor. pas. od nAágow
-XAŤYTY a0r. pas. od πχήσσω
ἔπλησα δοῖ.οὐ κίμπλημι
ἐπλήσθην λοτ.ρδς.οὐ πίμπχημι
-ἔπνευσα δ8οτ.οὐ πνέω
ἐποικοδομξω (δοτ. ἐποικοδόμησα. a0r.

ěxovKoBouňOnv)budovat/ stavět (ní τι
vi/ T na čem),stavětdál (7)

ἐποκέλλω (ἀοτ. ἐπώκειλα) nechat zíro
skotat (vJ. Sk 27,41) [0]

šnmovopálopat jmenovat se, nechal se na
zývat (Ř 2.17) (1

ἐποπτεύω (οι. ἐπώπτευσα) pozorovat.
nahlížet (11 nač; 1 Pt 2,12; 3,2) (2)

ŠTÓJTTNG,00, Ó pozorovatel, (ečiiý) svědek
(2 Pr 1,16) [11

ἔπος, ους, τό οεἵονὀ ὡς ἕπος εἰπεῖν
(Žd 79) abych tak řekl, takřka (1)

Šovpávi0G, ov nebeskýI Tě ἐπουράνια
nebe; nebeské věci | oí ἐπουράνιοι nebe



ἔπράθην

šťané [19]
“ἐπράθην φοτ. ρᾶ8,οὐ κιπράσκω
ἐἐπρίσθησαν δοτ. ρ85. 3. Ρ]. οὐ πρίζω
ἑπτά (151.) τεώνι[88]
ŽrTák:G (číselné adv.) sedmkrát[4]
ἑπτακισχίλιοι, αἱ, α (ξ|Ξ1.}ξεόσιcisíc(Ř

11.4} [1]

ἑπταπλασίων, ον, ξέη. ὄνος sedminá
sobný, sedmkrát tak velký || n. pl. sedminá
sobek (v.[, L 18,30) [0]

“ἐπυθόμην δοτ, οὐ πυνθάνομαι
Ἔραστος, οὐ, Ó Erastos (I. křesťan

v Korintě; Ř 16,23; 2. spolupracovník
ap. Pavla: Sk 19,22: 2 Tm 4,20) [3]

ἐραυνάω (δος. ňoaůvnca) (projzkoumal,
pátrat, hledat; znát [6]

ἐργάζομαι (τρί. ἠργαζόμην ε εἴρ-.δοτ.
εἰργασάμην 1 Ap-, pf. εἴργασμαι) 1.
(intr.) pracovat, býr činný (ec tiva pro
koho), namáhat se 2, (tr.) udělat, způsobit,
vykonai; usilovat (1 Oč): vyzískat, vydělat
I š. vův BáXaccav (Z) 18,17) praco
vat / obchodovat na moři [41]

ěpyadía, ag, 1 1. zaměstnání;práce; pro
vádění (Ttvóg čeho) 2. obchod 3. námaha
I čovadiav čiBóvau snažit se, dár si práci
4. výdělek, zisk [6]

ἐργάτης, οὐ, ὁ 1. ἀξιπίλκ2. činitel, pacha
te! [16]

ἔργον, ου, τὸ L čin, skutek I Tě E. T068vó
pov skuiky zákona (ij. přikázané záko
nem) 2. práce, úkol: činnost 3. dílo, výsle
dek práce 4. věc, zálěžitou | Tě čovov
106 vánov (Ř 2,15) požadavek! obsah zá
kona [169]

ἐρεθίζω (aor. pěnou) 1. dráždit, provo
kovar, popouzet 2. podnírit, povabudit [2]

osíšw (aor. řosioa) zabořít se, uvíznout
(Sk 27,41) (11

čpEvyopat (fut. ἐρεύξομαι) pronése,vyslo
vit, zvěstovat (M1 13,35) (1)

četvvÁámvar. k špavván
šonyila, ac, Ň pustina, pusté místo, neoby

dlený kraj, poušť (4]
ἐρημόομαι (ρί. ἐρήμωμαι, δοτ, ἠρημώ

ἐρυθρός

θην) ρμδιπομὶ,být pustošen (5)
Eonpoc, ov pustý, opuštěný, osamělý | ň

ἔρημος (sc. rápa) poušť, pustina | αἵ
Eonuo: osamělá místa; poušť (48)

ἐρήμωσις, εὡς, ἡ χριριοξεπί, vylidněníI
ν]Σ βδέλυγμα [3]

ἐρίξζω (Fut. Špice, aor. OU) hádat se,
přít se (ML 12,19) [1]

ἐριθεΐα, ας, fi (i pl může mít význ. sg.)
sobectví, ctižádost; pikle, plelichy; siranic
ví; řevnívost, hádavost; nepřejícnost; (1)
nepřátelství — překrytí význ, s Epig nel
ze vyloučit (ale sr. Ga 5.20, kde jsou
oba termíny) [7]

Eptov, ov, T (ovčí) vina[2]
ἔρις, 160g, Ň (ak. šotv) hádka, spor, pře;

nesvár; řevnívoui (9]
čpigtov, ov, TÓ kůzlárko, (i bez význ.

zdrobněliny) koze! (Mt 25,33) [1]
ἔριφος, οὐ, Ó kozel, kůzle [2]
ἔριψα λον,οὐ ῥίπτω
"Eopác. a, 0 Hermas (římský křesťan: Ř

16,14) [1]
ἑρμηνεία, ας, A Humočení, překlad: vý

klaď, vyžládání (1 K 12,10; 14,26) [2]
ξρμηνευτῆς, οὔ, překladarel, dumočník

(vl. 1 K 14,28) [0]
ἑρμηνεύω (a0r. ἡρμήνευσα) překládat.

vykládat [3]
"Eopijc. 08, Ó Hermes (I. řecký bůh: Sk

14,12; 2. římský křesťan: Ř 16,14) [2]
"Eppoyévyg, 0vG, Ó Hermogenes (křesťan

z Asle: 2 Tm 1,15) [1]
ἑρπετόν, οὔ, τό ρίας [4]
"Sopapat pf. pas, od čatvo
«ἐρραντισμένος ρᾶτι. ρ΄.pas. od Čavriča
-čopÉdny aor. pas. k Aby
"ponba aor. od δήγνυμι
«ἐρρίζωμαι ρὲ.od διζόομαι
ἔρριμμαι ρῇ.ρβ5.οἁ δίπτω
ἐρρυσάμην δο:. οὐ δύομαι
ἐρρύσθην δοῖ. pas. od ÚÚopat
-«ἔρρωσο ἰἱπιρ.ρί. οὐ δώννυμα:
«ἔρρωσθε ἱπρ. ρ΄. 2. ρ]. οὐ δῶννυμαι
ἐρυθρός, ú, ov červený,rudý 1 ἢ Ἐρυθρὰ



ἔρχομαι

θάλασσα Rudé moře(2]
ἔρχομαι (ἰπτρί.ἡρχόμην, ἴυι. ἐλεύσομαι,

8οι. ἦλθον ἡ ἦλθα, 1ηΓ.ἐλθεῖν, μ΄. ἐχή
Zv6a) 1. (i o čase) přijít (ipóc Tiva j
Tiví ke komu): dostat se, přejít (Eg 14
k čemu); vyjír (sic gavecóv najevo) li 6
ἐοχόμενος ten, který má přijír (1). Me
βἰάξ)} ὃ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος budoucí věk
2. jír (elc Éavróv do sebe), chodi; být
(εἷς προκοπήν k prospěchu) I čnice 11
νός ἐλθεῖν následovat koho, jít za kým |
εἷς τὸ xeTpov F. Aoršit se, dařit se (ko
mu) hůře 3. 654přinesen (632)

«ἐρῶ ἔνι. Καχέγω
ἐρωτάω (ἰπιρέ.1 ἠρώτουν, ful. ἐρωτήσω,

a0r. ἠρώτησα) 1. γριάιτε (τινὰ περί τι
voG n. tivá T4koho nač) 2. prosů, žádat
(tivá jepí Ttvoc koho oč; ak. s inf./
Tva /Grwc / elc TÓ+ Inf. aby) [63]

-Zofeoa aor. od σβέννυμι
-šofjpava aor. od onuaivo
ἐσθῆς, ῆτος, ἣ šaty. oděv; oblékání [83
ἐσθήσεσι ἀδι, pl. od čodůS
ἐσθίω 1 ἔσθω (ἕυι. φάγομαι, 2. 5ᾳ. φά

γξσαι, δοτ. ἔφαγον, ρὲ. βέβρωκα) 1.
jíst: žrát 2. (o ohnj) strávit, sežehnou,
spálit [158]

“Ἔσκυλμαι ρῇ,ρᾷς. οὐ σκύλλω
"EcXí, Ó (neskl) Hesli, Esii (v Ježíšově

rodokmenu: L 3,25) [1]
«ἐσόμενος, TL,OVpari. ἴυϊ. οὐ εἰμί
ἔσοπτρον, ου, τὸ ΖγεααίοI U ἐσόπτρον

(1 K 13,12) v zrcadle; nepřímo [2]
"£axappat pí. pas. od onciow
ἑσπέρα, ac, ἣ večer[3]
ἐσπερινός, ἤ, ὃν νεξεγπί (ν... 1. 12,38)[0]
"Eapůy, Ó(neskl) Hesrom,Esrom (v Ježí

šově rodokmenu: Mr 1,3bis; L 3,33) [3]
tovóopa: (aor. řadádny) přijír zkrátka,

být zkrácen (Tu Úxép Tiva oč oproti ko
mu), Být: znevýhodněn (1. Únép τινα
v čem vůči komv; 2 K 12,13) [1)

ἐστάθην οτ. ρᾶ5.οὐ ἵστημι
"ἑστάναι 151.ρἵ, od ἵστημι
“ἕστηκα ρί. οὐ ἵστημι

ἕτερος

Ἔστηκεν (ví. 1 8,44) impf. 3. sg. od
στήκω n. (asi spíše) mladší tvar k ἕστη
κεν

“ἑστηκώς ἃ ἑστώς, ρατι. pf. od Čormuu
ἔστην δοι. ({πιτ.)οὐ ἵστημι
“Ἔστησα δοτ. (ι1.}οὐ ἵστημι
«ἐστράφην δοτ. ρᾶ5.οὐ στρέφω
ἐστρωμένος ρατι.ρί. οὐ στρώννυμι
-ἔστρωσα δοτ.οὐ στρώννυμι
Ἔστω ἴπιρ.3. sg. od elní
ἔσχατος, ἡ, ov 1. poslední, konečný,

krajní U Tě šoxarov konec | axaTov
(adv) nakonec2. nejmenší, nejnepatrnější
[52]

ἐσχάτως (44ν.} παζοπες II č, ἔχειν být
v koncích (žívota) (Mk 5,23) (1)

$oxÁKA př. οὐ ἔχω
Ἔσχον δοτ. οὐ ἔχω
Egw (adv.) 1. dovniíř 1]ἔ. τῆς αὐλῆς (Mk

15.16) do dvora! paláce 2, uvnitř || ὃ ἔσω
ἄνθρωπος vnitřní člověk | oí čow (1 K
5.12) s, kdo pasří k obci věřících, 1)
křesťané (9]

ἔσωθεν (adv.) 1. zevnitř, z nirra 2. uvnitř |
TO£. vnitřek, co je uvnitř [12]

$GÁTECOG, A, oV (komp. k Šow) vnitřní;
(jako supěrl.) nejvniiřnější, nejhlubší |
τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος (Ζά
6,19) co je (uvnůř, Lj.) za oponou (= vele
svatyně) [2]

ETaTpos, ov, d přítel, druh [3]
"ἐταράχθην 801. pás. Od TACÁCOG
"ŠTÁENY a0r. pas. od BánTum
“ἐτέθην δοζ. pas. od TÍBNuL
-ČTEKOV a0r. 0d TÍKTW

ἑτερύγλωσσος, OV mluvící v cizích/ ne
známýchjazycích(1 K 14,21)[1]

$vepOčidugkakém šířit cizí (1). nepravé)
učení (1 Tm 1,3, 6.3) [2]

ἑτεροζυγέω spojů se (τινί ς kým) pod
jedno jho, spolupracovat s někým cizím
(2K 6,14) (1]

ἕτερος, a, OVdruhý (ze dvou), jiný (z ví
ce), odlišný; další; cizí (jazyk) | Óἕτερος
bližní | Tíj éTépa (sc. Juépa) druhého



ἑτέρως

dne,další!příštíden[98]
ETĚDOG (adv.) jinak, jiným způsobem (Fp

3,15) [1]

ŠTÉNÁNY a0r. pas. od TÍKTY
Éra (adv.) ještě; už; přece, přesto | E ěx

κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ (L 1,15) už od
mateřského Žživora/už od narození n.
(podle L 1,41.44) ješiě/už v mateřském
zívotě | οὐκ ἔτι μξ πε} οὐδὲ ἔτι νῦν ani
teď ještě ne [93]

-TÍ9E1 impf. 3. sg. od Tídnu
“ἐτίθεσαν ἃ ἐτίθουν ἱπιρί, 3, ρ!. οὐ τί

θημι
ἑτοιμάζω (ἔμι. ἑτοιμάσω, δοτ. ἡτοίμασα,

pí. ἡτοίμακα, pas. ÚTolKaopat, a0r, pas.
úromácěnv) připravů, určit (Bohem),
spec.) připravit noclech Čvvví pro koho)
nashromáždit | ἧτοιμασμένος εἰς πόλε
pov (sr, Z3 9,7) vystrojený do války [40]

ἑτοιμασία, ας, fj připravenosí,pohotovosí
Ef 6,15) [1]

YErotac vlz "ELúpac(v. Sk 13,8)[0]
ÉTottoc, 1, ov připravený(πρός εἴς τι

nač, k černu), ochorný, pohotový || SToiud.
šotiv (všechno) je připraveno | ěv ĚTotum
čxew býí připraven 117]

ἑτοίμως (adv.) připraveně, ochotně | č.
ἔχω jsem připraven!ochoten [3)

ἔτος, 006, TÓ rok IIKaT' ĚToc každoročně
[49]

“Ἐτύθην δου, ρα5.οὐ θύω
εὖ (adv.) dobře, správně, znamenitě ἃ εὖ

nowsTv dobře čini, konat dobro | 8ů
πράσσειν πὴ ξιδριί,správně jednat [5]

EVa, ac, ij Eva (pramatka lidstva) [2]
εὐσγγελίζω (aor. eůnyvéhia, př. pas.

εὐηγγέλισμαι, δλοῖ.ρ65. εὐηγγελίσθην)
1. (aki. 1 med.) zvěstovat, hlásat (TĚ Teva i
τινα, τι ἐπί Tiva co komu); hlásat ra
dostnou zvěstřevangelium 2. (pas.) δ.
zvěnován; styřet hlásání evangelia | nTw
χοὶ εὐαγγελίζονται (L 7,22) chudým se
zvěstuje radostná zvěst [54]

EÚNYVÉŘNOV,OV, TÓ dobrá zpráva, radost
ná zvěst, evangelium; poselství (| ně pro

εὐθύνω

všechny radostné) [76}
εὐαγγελιστῆς, οὔ, ὁ kozatel evangelia,

hlasatel radostné zvěsti, evangelista [3]
εὐαρεστξω (δοτ. εὐηρέστησα, ρὲ, εὐηρέ

otnka ἰ εὐαρέστηκα) 1. ἰδὲ «ὁ (τινί
komu) 2. (pas,)nacházet! mít zalíbení(T1
ví v čem), dý! spokojen (tiví s čím) [3]

ELÁPLaTOG, OVmilý, příjemný (9)
εὐαρέστως (δΔἄν.)se zalíbením, milým způ

sobem (Žd 12,28) [1]
Εὔβουλος, οὐ, Ó Eubulos

v Římě: 2 Tm 421) [1]
EĎYs (adv., i jako citosl,) výborně!, zname

nitěř (L 19,174(1)
eĎysvýa, £G 1. urozený, vznešený 2. ušlech

4 [3]
εὐγλωττία, ας, ἣ νπημνποτι (ν.. ἢ

16,18) [0]
εὐδία, ας, ἣ jasné/hezké! pěkné počasí

(Mt 16,2) [1]
εὐδοκέω (δοι, εὐδόκησα 1 ηὐδόκῃσα) 1.

mít/ nacházet zalíbení (Ev Tiv1/eTc τινὰ
v kom; Tivá, Ti v kor, v čem); býr spo
kojen, pokládat za správné, chtít, souhlasil
{τινΐ s čím), schválit 2. rozhodnout (se)
4+inf) [21

sděok(a, ac, 1 1. dobrá vůle 2, zalíbení;
dobroia, přízeň, blahosklonnost 3. přání,
žádost, touha ((vvóc po čem) [9]

eůepyeoia, ac, ři dobrodiní, dobrý skutek;
dobročínnosí [2)

EĎEpysTÉM konat dobro (Sk 10,38) [1]
εὐεργέτης, OV,Ó dobrodinec (L 22,25) (1)
εὔθετος, ον νλοάπύ,μξέισδη(τινί) εἴς τι

k čemu) [3]
εὐθέως (ἀἀν.) Aned,ined [36]
eVYvěpopém (nor, sůdušpóunoa) jet pří

mo (dái) (Sk 16,11; 21,1) [2]
εὐθυμέω být dobré mysli [3]
εὔθυμος, OV veselý, (jsoucí) dobré mysli

(Sk 27,36) [1]

εὐθύμως (adv.) s dobrou myslí, s důvěrou
(Sk 24,10) [1]

εὐθύνω (a0r, EÚPVva) 1, urovnal, vyrovnat
2. židir | δ cůdBůvov kormidelník (2)

(křesťan



᾿θύς

ιθύς, εἴα, ὑ, ξεη. ἕως, είας 1, ρέν!}.
rovný 2. upřímný [8]
Ἰθύς Cadv.) Aned, ihned; (u Mk. často
splše jako konektor) pak (51]
Ἰθύτης, HTOS, T přímost, poctivosi, spra
vedinost (Žď 1,8) 11]
ikatpée (aor. edkaionoa) mír příleži
tost, mít čas [3]

jKatpía, ag, 1 vhodná příležitost[2]
JKGLD9G,OV vhodný, příhodný, včasný [2]
>kaípic (adv,) vhodně,při vhodné příle
žitostí [2]

ἡκοπώτερος, α, ον (Κοπιρ.οὐ εὔκοπος)
lehčí, snadnější (7)

ἡλάβεια, ας, Ň ostych, bázeň, úcta, poko
ra. zbožnost (Žd 5,7 12,28) (2]
Ἰλαβέομαι (δος. εὐλαβήθην) πη
strack! bázeň! pokoru (Zd 11,7) [1]
bRafns, £6 zbožný,bohabojný, uctivý [4]
JAoyém (ἴυι. εὐλογήσω, δοτ, εὐχόγησα,
1 něAóvnoa, pf. edAóynKa, ἀοτ. ρ85. εὖ
χογήθην) IL. chválir, velebit 2. zehnat
(rivá, T1 komu, čemu/co) 3, zahrnou
požehnáním (41)
IoynTóc, m, Óv požehnaný, velebený,
pochválen(ý) [8]
Jhoyio, ag, 1 1. chvála, velebení 2. po
Zehnání (úkon 1 obdarování), zasvěcení ti
ěn" edXoyia požehnaně,s požehnáním 3.
štěďrý dar A.lahodná řeč, lichocení [16]
IneTáSorTog, ov štědrý (1 Tm 6,18) [1)
ÚVÍKY,116, 1 Euniké (Timoteová malka:
2 Tm 1,5)1
ὀνοέω být přátelský (Mt 5,25) [1]
vota, ag, 1 dobrá vůle,ochota; horlivost
(Ef 6,7) (1)

ὀνουχίξζω (a0r. sůvoúxi0a) vyklestií,učí
nit neschopným pro. manželství (Μι
19,12bis) (2)

DvoÚyOG, OV, Ó eunuch, kleštěnec; svobod
ný (muž); (?) komoří [B]

VEaipnv opr. aor. od εὔχομαι
ὐοδία, ας, 1 Evodia (křesťanka z Flip:
Fp 4.2) [1]

došóopa: (fut, sdošedýdopa 1.prospí

εὐσεβῶς

vat, mít úspěch, dařit se (os. podmět) 2.
(o věci) mocí postrádaí [4]

EŮTÁPEŠPOG, OVvytrvalý, stálý, věrný (1 K
7.35) (1]

εὐπειθήῆς, EG poslušný, ochorný, povolný
(sk 3.1701]

LŮNEDÍONGOTOG, OV snadno odtažitelný;
(přen.)snadnorozpiylující/ odvádějící
(v. Žd 12,1)[0]

εὐπερίστατος, Ov (snadno) napadají
cí!obklopující/ zachvacující (o hříchu:
Žd 12,1) 01)

εὐποιΐα, ας, fj dobročinnost,konání dobra
(Žd 13.16) (1

súmopěopat (Impf. eĎrovoúuny) býřma
jetný, mít majetek (Sk 11,29) (1)

εὐπορία, ας, ἡ δίαμοῦγι (5κ 19.25) [1]
εὐπρέπεια, ας, krása(Jk L11)1]
εὐπρόσδεκτος, ov 1. příznivý, příhodný

2. příjemný, vítaný [5]
torpócešpoc, ov vytrvalý.stálý (vl. 1 K

7.35) [0]
εὐπροσωπέξω (δοτ. εὐκροσῴπκησα) νγρα

dat hezky, dělat dojem, být důležitý (Ga
6.12) ΠῚ

εὐρακύλων, ὠνος, ὁ severovýchodnívítr
(Sk 27,14) [1]

εὑρίσκω (Ampf. zÓpioxkov 1 nů- fur. zů
oňow, aor. eĎpov, med. sůpáuny, pf. 6
onKa. a0r. pas. EŮDÉBNY,fur. pas. £ÓOE
Býcoua“ 1. najít. objevit; shledat, poznat
2. získat, dosáhnoui 3. (med.) získat (pro
sebe) 4. (pas.) být nalezen, být shledán;
nacházet se; ukázat se [176]

εὐροκλύδων, ovoc, Ó jihovýchodní vítr
(v. $k 27,14) [0]

εὐρύχωρος, ον Široký, prostorný (Mt
723) 01

εὐσέβεια, ας, 1 I. zbožnost, bohabojnost
2. víra, náboženství (15)

εὐσεβέω LLuciivar, ctít 2. chovat se uctivě II
τὸν ἴδιον οἶκον εὖ, () Τίῷ 5,4) plnit po
vinností vůčí svým příbuzným [2]

edoeBňo, tc zbožný,bohabojný [3]
sůoefz (adv.)zbožně[2]



εὔσημος

εὔσημος, OV zřetelný, srozumitelný (1 K
14,9) [1)

EOTÁGYKVOG, OV milosrdný, shovívavý,
slitovný [2]

εὐσχημονέω chovat se důstojně (vl. 1 K
13.5) (0)

εὐσχημόνως (adv.) slušně,počestně[33
εὐσχημοσύνη, ης, Ý počestnosi,slušnost,

dekorum, přijatelnost, přitažlivost (1 K
12,23) [1]

εὐσχήμων, ον, gen. OVOG1. slušný, po
čestný 2. vážený, vznešený; vlivný [5]

súrTóvasg (adv) prudce, silně, urputně [2]
edrpajehía, ag, 7 viipkování,neslušná

řeč (Ef 5,4) (1]
Εὔτυχος, οὐ, Ó Eutychos| (učedník

v Troadě: Sk 20.9) [1]
εὐφημία, ac, Ť dobrá pověu, čest (2 K

6,8) [1]
εὔφημος, ον sloužící ke cri/ dobré pověsti,

chvályhodný (Fp 4,8) 1)
εὐφορέω (a0r. sdpópnoe) býr plod

ný'ůrodný, přinést (hojnou) úrodu (L
12,16) (1)

εὐφραίνω (a0r. pas. nůgoávny) 1. (akt)
(pohěšít 2. (pas.) radovat se, jásai, veselit
se (Ev tuvt/Ění Tiv1 nad čím); Aodovar,
stavit [14]

Edgpárny, 00, ÓEu/rai (řeka v Mezopo
támil, Zj 9,14; 16,12) [2]

εὐφροσύνη, ἡς, ἧ radost, potěšení (Sk
2.28; 14,17) [2]

εὐχαριστέω (δοτ. εὐχαρίστησαλ 1. ἀὔκο
vat, vzdáva: díky (rivi komu, ÚnéE 14
νοςἡπερί τινος Ζ8Κοῦο,ἔν7ἐπί τινι 1
(bez předl.] 1 zač), býr vděčný 2. (pas.)
být přijímán s vděčností [38]

εὐχαριστία, ag, A 1. vděčnost 2. díků
vzdání; děkovná modlitba (15)

εὐχάριστος, οὐ νάξξηῦ; (2) Hědrý (Ko
3,15) [1]

εὐχή, ῆς, L.modlízba 2, stib (3)
εὔχομαι (ἰπιρί, πὔχόμην 1εὖ-, aor. εὐξά

unv. opt. edšaiiny) 1. modlit se (18
θεῷ ἡπρὸς τὸν Bróv k Bohu) 2, přát si

ἐχάρην

(+ ak. s Inf. aby) [7]
εὔχρηστος, ον užitečný,

vhodný [3]
εὐψυχέω být dobré mysli (Fp 2,19) (11
εὐωδία, ας, Ťlibá/ příjemnávůně(3]
εὐώνυμος, OVlevý [9]
εὐωχία, ας, 7 Aostina(v. Ju 12)[0]
"Egayov aor. k ἐσθίω
ἐφάλλομαι (λοτ. ἐφαλόμῃν) skočit, vrá

nout se (ční Tiva na koho) (Sk 19,16) [1]
Žepůvyv aor. pas. οὐ φαίνω
tpántauč (adv.) 1. jednou (pro vždy) 2. na

jednou [5]
"Egfotoc, a, ov efeskýl οἵἘφέσιοι Efe

sané (5]
YEg+00g, ov, 1 Efer (město v Malé Asii,

hl. město provincie Asia) [16]
-ŠEĚGTNKAa0r. οὐ ἐφίστημι
"Č$eoTŮÝGpart. př. od ἐφίστημι
ŠpevosTÝC, OV,Ó vynálezce,osnovatel (Ř

1,30) [1]

«ἔφη impf. 3. sg. (i za aor.) od enkí
ἐφημερία, ag, 1 kněžská třída (pro Lý

denní službu v chrámě: L 1,5.8) [2)
šEnuEpog, ov denní, (jsoucí) pro jeden

den (Jk 2,15) (U
čpiKvěopat (a0r. špiukóuny) přijít, dospět

(2 K 10.13.14) (21
Feuroc, ov, Ójezdec (v.l. Zj 19,14)(0]
ἐφίστημι (δοτ. ἐπέστην, Κοπ), ἐπιστῶ.

Ιπῖὶρ.ἐπίστηθι, ραᾶτι. ŠmoTác, pf. ég
ἔστηκα, part. ἐφεστώς) 1. (ρτέξ. πιο ά. ἃ
aor.) přistoupil, přijít (tuví ke komu, ční
Tiva na koho), postavit se (vedle). před
stoupit 2. (pf.) být zde, být blízko, nastat;
(o dešti) spustit se [21]

šgopám (a0r, Žxetišov) všimnout ti, po
hlédnout (ění 11 nač): postarat se (+ inf,
aby) [2]

Ἐφραίμ, Ó (neskl.) Efraim (město na Jih
od Jeruzaléma: J 11,54) [1]

“ἔφυγον a0r. od přůva
tppaĎa, šegaBů (aram.) effarha! (= ore

vři sel; Mk 7,34) [1)
Ἐχάρην λοι. οὐ χαίρω

použitelný,



ἐχθές

šyBEG (adv.) včera (3]
£x90a, ac, Ť nepřátelství(6)
ἐχθρός, ἢ, ὃν 1. nenáviděný,(jsoucí) v ne

přízni 2. nepřátelský ) č. ἄνθρωπος {Μι
13,28) nepřátelský člověk n. jeden nepří
446}δ ἐχθρὸς nepřírel [32]

Eytěva, na, +] zmije, (jedovatý) had [5]
ἔχω (mpf. εἶχον, ἔνι. ἕξω, aor. ἔσχον,

kon). oxů, pf. Eaxnka) L. (akt., tr.) mír,
vlastnii; držet; uchovat, zachovat; (strach)
zmocnil se, ovládnouí; pokládat (τινά
τινὰ π. τινὰ εἴς τινα koho za koho)
mít (povinnost), muset | Tóv Bedv ἔχειν
ἂν ἐπιγνώσει (ἢ 1.28) poznávat/uznávaí
Boha| (ve vazbách s ak., např.) μνεΐαν
ἔχειν pamatovat (si) | ἄνάγκην ἔ. ροκ!ά
dat za nutné 2. (aku, Inir.) mír se, dařit se;
chovat se; být; (= únéxm) být vzdálen |
καλῷς č. δύε ταγᾶν 1 πῶς ἔχουσιν (Sk
15,36) jak se jim vede| TOvův Exov (Sk

ζεῦγος

24,25) pro tentokrát 3. (med.) následovat.
navazovat (Tivóg nač); patřit (tivóc k če
mu); sousedit 1 šxópeva σωτηρίας (Žd
6,9) co patří! směřuje ke spáse | TT)Exo
névy (sc. Žměpa) příští den [708]

«ἐῶν part. od dám
«ἑώρακα př, od ὅράω
"Čapov impf. 3. pl, od ὁράω
ἕως 1. (sp.) až. když; (jen s préz.) dokud,

pokud, zatímco; (s Ind. n. konj. + čv) do
ἐμά (π6}}ἕως ἡμέρα ἐστίν (J 9,4) dotud
je den | Ee ἔρχομαι (J 21.22) až při
jdu dokud nepřijdu | Fac ŠTou n. Ewg
ob dokud (ne) 2. (předl. s gen.) až do, až
kte) | Ec TjG evrnkoatTijc (1 K 16,8)
až do lernic | Eoc De až sem | Bac ἑνός
(Ř 3,12) ani jeden | EwGnóTe dokdy?, jak
dlouho? (146)

ἑωσφόρος. Ov, Ó jitřenka,denice (v. 2 Pi
1,19) [0]

č“ (číslice) 7 (v.i. Šk 12,10) [0]
Ζαβουλών, 0 (neskl.) Zabulon (jeden

z Izraelských kmenů) [3]
ZaxKy0t0g, 00, ó Zacheus(vrchní celník

z Jericha: L 19,2.5.8) [3]
Zápa, Ó (neskl.) Zara (v Ježíšově rodo

kmenu: Mt 2,3) (1]
čagbBáv (hebr. místo dabazdavi) opustit

jsi mě (v.[. Mi 27.46, Mk 15,34) (0)
Ζαχαρίας, ου, 0 Zachariáš (I. otec Jana

Křtitele; 2. zavražděný prorok: Mt
23,35; L 11,51) [11]

čám (v textu: C6: Inf. Uřiv,impf. Eleov n.

ἔζην, ἔυι. ζήσω | čňoouau, aor. čťnoa)
žít (v dosl. i přen. smyslu), býr na živu:
ožít, vrátit se k životu, být (znovu) živ || TĎ
Cv živí | 8 ζῶν πατήρ () 6,57) živý
Otec| ἐλπὶς ζῶσα živá naděje [140]

ζβέννυμι - σβέννυμι
Ζεβεδαῖος, ου, ὁ Ζεδεάεμς (otec apošto

lů Jana a Jakuba) (12)
ζξεστός, M, ὄν horký (i

3,15bls.16) [3]
ζεύγνυμι (aor. Šťevša) spojit (vl. Mk

10,9) [0]
ζεῦγος, ους, τό 1. jařmo. jho, pár (do

přen. ZŽj



ζευκτηρία

bytčat pod jedním jhem) (L 14,19) 2. pár
(dvojice) (L 2,24) [2]

ζευκτηρίσ, ας, ἥ lano,provaz(lodní L.
Sk 27.40) [1]

Ζεύς, Διός, Ó (ak. Ala) Zeus (řecký bůh:
Sk 14.12.13) [2]

ζξέω (kontrakce jen u 61) vařit, vřít;
fpřen.) plát Wčéov T Tveúpati (SK
18,25)s planoucím/ velkýmnadšenímn.
planoucí !proniknutý Duchem [2]

CnA:úwe být horlivý (Zj 3,19) (1
ζῆλος, ου, ὁ Ι ζῆλος, οὐς, τό 1. πογέϊ

νοϑδι(τινός 1ὑπέρ τινος pro koho, proč)
2. žárlivost; závist [16]

EnA ore ind., imp. | konj. (£— místo čr
AÓte) préz. 2. pl. οὗ ζηλόω

čnAóm (konj. 2. pl. 1 ζηλοῦτε, δοι, ἐζή
Xooa) 1. horlit, horlivě se snažit {τινὰ
o koho), (pas.) býr předmětem horlivého
úsilí 2. žárlit (rtvá na koho) závidět
(Tivá komu) [11]

ζηλωτής, οὔ, Ó 1. korlivec, horlitel 2. zé
lóta [8]

ζημία, ας, ř zíráta, škoda [4]
Cnptóopau (aor. čtnndny) 1. utrpěrško

du (Ty na čem); nechat se zbavit (11 čeho),
ziratit 2. být potrestán (6)

Znvás, G, Ó (ak. -Gv) Zénas (křesťan. Tr
313 [1]

Ζήνων, wvog, Ó Zénán (syn Akvilův: vl.
1 Tm 4.19) (0)

ζητίω (fu. ζητήσω, aor. ἐζήτησα) 1.
hledat (+d./ Tě favtoV svůj prospěch)2.
zkoumat; dohadovat se (περί τινος

ζῳοποιέω

o čem) 3. usilovat (11 oč), snažit se 4,
přát si: žádali,požadovat, očekávat (17)

ζήτημα, τος. τό τρονπάοιάξχα(περῖ τι
vos I Tivóg O čem) [5]

ČýTnot, £wG, Ť 1. sporný bod, sporná
otázka; spor (iěci T1voc οὔ) 2. vyšerřová
ní; projednávání [7]

čilávtov, ov, TÓ jílek (pravděpodobně:
lolium| temulentum), (tradičně:) koukol,
(obecně:) plevel (Mi 13,25-40) [8]

ZopofapěX, Ó (neskl.) Zorobabel (v Ježi
šově rodokmenu: Mt 1,12.13; L 3,27) (3]

ζόφος, οὔ, Ó temnota, temné peklo [5]
ζυγός, οὔ, 6 1. jho, jařmo i přen.) 2. vá

ha (na vážení), váhy [6]
Cópn, 16. 1 kvas (i přen.) [13]
ζυμόω (a0r. pas. člojodny) 1, nechat kva

sit, prokvasit 2. (pas) být prokvašen; pro
kvasii se (4)

ζῶ νὶΣζάω
ξωγρέωῳ (ϑοτ. ἐζώγρησα) εἰγίαι ἐἰον! (18

živa) [2]
ζωή, ἧς, ἡ živor (tělesný i duchovní) II

yvyň Čec živábytost(135]
ζώνῃ, ης, ň pás, opasek[8]
ζῴώννυμι 1ζωννύω (ἕυι. ζώσω, aor. med,

šťocánny) 1. opásar, přepásal 2, (med)
opásat se (31

ζῳογονέω (fut. Čeovovňow) oživit,ucho
vat při životě, zachránit (3)

Cádov, ov, TÓ živočich, zvíře; bytosí (23)
ξῳοποιέω (ίυς. ζῳοποιήσω. δοτ. ἐξῳο

ποίησα, [υἱ. ρ45. ζῳοποιηθήσομα!ι) oži
vět,naplnit životem [11]



= ἡμέρα

ἢ (část) 1. (ve funkci sp.) nebo, či, (po
záporu) ani; % .. Mbuď —nebo, ať „ ať 2.
(při srovnávání) než || πρὶν ἢ dříve než|
καλόν σοΐ ἐστιν .. m (Mi 18,8n,) je pro
sebelépe „ než| G1 T ale spíše |ř vác
(v.l. L 18,14) spíše než [343]

ň (adv.) opravdu, zajisté (v.1.Žd 6,14) [0]
"ἤγαγον δοτ. οὐ ἄγω
"«ἤγγειλια δοτ. οὐ ἀγγέλλω
ἡγεμονεύω býr vůdcem, vládnout; být mí

stodržitelem (římské provincte) (L 2,2.
3.1) [2]

ἡγεμονία, ας, i vláda (i císaře: L 3,101]
Ňňyspův, óvog, Ó 1. kníže: (přen.) kníže

cí!přední město 2. místodržitel; (obecně:)
vlaďař (20)

ἡγέομαι (a0r. úznoápnv, pí. fynua 1.
vést, řídie, vládnout | Ó ÚyoÚúuBsvoGvůdce,
vedoucí, vládce, správce; představený | ň
γούμενος τοῦ λόγου Hlavní mluvčí 2.
myslet, domnívar se, pokládat (iva Tiva
n. Óg tivá, 11koho za koho, zač) [28]

hyžedny a0r. pas. od šytírm
"išsiv plpť.od olda
ἡδέως (adv.) ráď, achorně | (superl.) ἥδι

στα nejraději, velmírád [5
řěn (adv.) již. už I řšy noté už konečně;

opět zase (61)
“ἥδιστα superl, od ἡδέως
úšový, 16, 7 rozkoš, potěšení; chtíč[5]
“ἠδυνάσθην π. ἠδυνήθην aor. od dýva

Hat
HŠóodpov, ov, TÓ mára (nenika longifolia

či hortensis) (2)
-H9EAnoa a0r. od Býk
ἤθελον [πτρί.οὐ θέλω
ἦθος, ους, τό zvyk, obyčej, mrav (1 K

15,33) (1)
fxw (3. pi. ἥκασιν, ἴωι. ἥξω, δοτ, ἧξα)

přijít (pí. význ., 1). „být přišlý“); nasiat;
býtpřítomen,být zde! obre ἥκει ἣ ὥρα
pov (J 2,4) ještě nepřišla má hodina (26)

Aápny aor. od ŠAXopat
ἦλθα 1ἦλθον 50:. οὐ ἔρχομαι
ÝNI, nA (podle hebr.) Eři?,můj Bože! (Mi

27,46bis) [2]
Ἦλί, Ó (neskl.) Eli (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3,23) [1]
Ἠλίας, ου, 6 Eliáš(prorok) [29]
fAukíu, ag, 1 L stáří, věk 2. dospělost,

zralost || ňiaxiav čxetv být dospělý 3. (1ě
lesná) velikost, postava [8]

ἡλίκος, m, ov jaký: jak (relailvně) velký
Ι ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάκτει (κ
3,5) jak malý oheňzapálíi velkýles (3)

HA1og, ov, Ó slunce: sluneční svěslo. slu
něční zár (32]

ἧλος, 00, Ó hřeb,hřebík (I 20,25bis) [2]
-HAriKa pf. οὐ ἐλπίζω
ἤλπισα 301.οὐ ἐλπίζω
"ἡμάρτηκα γί. οὐ ἁμαρτάνω
"ἡμάρτησα 50τ.οὐ ἁμαρτάνω
“ἥμαρτον οι. οὐ ἁμαρτάνω
ἡμεῖς (σά. ος.; gen. ἡμῶν, ἀλι. ἡμῖν,

ak. ἧμδς) 1. my (někdy 1 za sg) I καὶ
ἡμεῖς ἐμὶν} κράζει ὄπισθεν ἡμῶν (Μι
15,23) za námi křičí 2. (v pen.) náš II τὸ
řOvocuv (L 7,5) náš národ | ἵνα ἀν
οιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν {Μι 20.33)
ať se nám otevřou oči [865]

“ἤμελλον ᾿πιρί,οὐ μέλλω
ἡμέρα, ac, 1. den (od východu do zá

padu slunce) 2. den (v délce 24 hodin) |
ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ den co den, den ze dne|
καθ᾽ ἡμέραν každý den, každodenně 3,
(stanovený) den; (úřední, soudní) den,
soud ἀνθρωπίνη ú. (1 K 4,3) lidský
soud 1 ἡ ἐσχάτη ἡμέρα poslední den 4.



ἡμέτερος

(i pl.) doba [389]
ÚKÉTEDOG,a, Ov (zájm.) náš I ol ἡμέτεροι

(T1 3.14) naši lidé, křesťané (7)
úuWBavýc, éG polomrtvý (L 10,30) [1)
ἥμισυς, εἴα, Ὁ, ξεη. (π| πὴ ἡμίσους ρο

loviční τὸ ἥμισυ ροίονίπα [5]
ἡμιώριον, οὐ, τό (4 ἡμίωρον) ρἠϊδοάδίπα

(Z)811)
“ἠμυνάμην a0r. od ὄμύνομαι
«ἤμφίεσμαι »[. ρᾶ5.οὐ ἀμφιέννυμι
ἤνεγκα δοσ.οὐ φέρω
hvéxBny aor. pas. od φέρω
«ἠνέῳγμαι pf. pas.od dvoíye
«ἠνεώξαn. vola aor.od ἀνοίγω
εἠνεώχθην n. volymy n. jvotyny aor.

pas. od ἀνοίγω
víka (vztažnéadv.)kdylž)If. čv/čáv

(+ konj.) kdykoli (2 K 3,15.16) [2]
MvTÁNKÁGparL pf. οὐ ἀντλέω
rep (zesílené 7) než(J 12,43)[1]
ἥπιος, a, ov mírný, přívětivý, laskavý (2

Tm 224; vl. 1 Te 2,79 [1]
"Ho, Ó (neskL) Er (v Ježíšově rodokme

nu: L 3.28)[1]
ἦρα, ἤρθην 80γ.akt. a pas, od αἴρω
ἤργασ μὴν ἀοτ.οὐ ἐργάζομαι
ἤρεμος, Ov pokojný, tichý (1 "Tm2,2) [1]
Hoega aor. οὐ ἀρέσκω

“ἠρμένος part. pf. pas, ο( αἴρω
“Ἰρπάγην 801.pas. od ἁρπάζω
εἠρχόμην ἱπιρί.οὐ ἔρχομαι
ἤρχοντο Impf. 3. pl. od čoxzouat
Ἡρῴδης, ov, Ó Herodes (I. H. Veliký

(vládl (40)/37 až 4 př. Kr.) 2, H. An
Upas (tétrarcha Galileje a Pereje 4 př.
až 39 po Kr.) 3.H. Agrippa I. (král nad
Palestinou 41—44 po Kr.)) £43]

“Ηρῳδιανοί, v, ol herodiáni,herodovci,

“ἡψάμην

Herodovi přívrženci [3]
Ἡρῳδιάς, ἀδος, Herodias (vnučka

Heroda Vělikého) [6]
᾿Ηρῳδίων, wvoc, Ó Herodion (židokřes

ťan v Římě: Ř 16,11) (11
"Hoatag, ov, Ó fzaiář, Izajáš (velký sz

prorok) (22)
Ἦσαῦ, ὁ (neskl.) Ezau[3]
ováopat viz ÁrTáopA!
ἥσσων, ον, gen. ovoG (komp. ke κακός:

Slabší, menší, horší I ele Tě facov ké
škodě | nocov (adv.) méně (2)

ovyáte (nor.fgýxaca) 1.zachovatklid
odpočívat: vése ktidný život, být klidný 2
mlěes [5]

ἡσυχία, ας, klid, klidný život; mičení |
ἐν ἡσυχίᾳ klidně, mlčky. v pokoji [4]

Úobyto0G, ov klidný, tichý [2]
ἥτοι: ἤτοι ., ἤ buď .. nebo(Ř 6.16) (1]
ἡττάομοι (ρῖ. Úrrnuat, aor. ἡττήθην.

být poražen, podlehnow, utrpět ρογάξζκι
(ovi od koho), být znevýhodněn (τι ὑπέι
Twvav čem vůči komu; 2 Pi 2,19.20) [2]

ἥττημα, τος, τό ρογάξχα[2]
ἤτω imp. 3. sg. od eluí
mŮtavev impf. 3. sg. od abtáva
něšýBny aor. pas.od abčáva
“πὔξησα 20r. od adšáva
mÝgoávByv aor. pas. οὐ εὐφραίΐνω
ἤφιεν ἱπιρί. 3. 58.οα ἀφίημι
ἠχέω (λοι. ἤχησα) Ζπέν,zvučer; hlučet: hu

čet(1K 131)(1)
-ἤχθην δος. ρ85.οὐ ἄγω

Y06, ou, Ó 1. zvuk, hluk 2, pověst, zvěst
zpráva (31

x06, og, TÓzvuk.hukot(L 21,25) (1)
xo, obc, © zvuk,hukor (v.L.L 21,25) [0]
Úyápyv ao. med, od ÓxTw



θα θέλω

8a (aram „přijďl“) cha (1 K 16,22) 11]
AaBatTogviz Baššatog
Badšatos, ov, 0 Tadeář (apoštol: Mi

10.3 a Mk 3,18) [2]
θάλασσα, n6, A 1. moře2. jezero1 9, τῆς

TiBemášoc Tiberiadské moře!jezero (91)
θάλπω ελοναι,hýčkaí[2]
Θαμάρ, ἢ (neskl) Tamar, Támar (žena

v Ježišově rodokmenu: Mt 1,3) (1]
BanpPěopar (a0r. žBaupůdnv) leknou se,

děsit se: žasnout [3]
Bůu oc, ovg, TÓ údiv, úžas, úlek, úděs [3]
Bavácikoc, Ov smrielný,usmrcu jící, smrti

cí (Mk 16,18) (1]
θανατηφόρος, ον smrtonosný, smrielný

(k 3.8) (1)
BávaTos, ov, Ó smri (tělesná i duchovní)

I BavárTe τεχευτάτω (Μι 15.4; podle
hebr. inf. abs.) musí (bezpodmínečně) ze
mřít!propadne trest smrti [120]

θανατόω (δος. ἐθανάτωσα, ρ85. ἐϑανα
τώθην) usmriit, zablí vydat na smrt
(i přen.) [11]

θάπτω (ϑδοτ,ἔθαψα, ραΞ.ἐτάφην) ρολέδίι,
pochovat (11)

Goa, Ó (neskl.) Tare (Abrahámův otec
v Ježíšově rodokmenu: L 3,34) [1]

θαρρέω (δοτ, ἐθάρρησα) mít odvahu, býr
dobré mysli, mít důvěru [6]

θαρσέω (var, k předch., v NZ fen v tva
rech imp. préz; jinak aor. 8Báponda)
býi dobré mysli, mír důvěru; vzmužil še,
vzchopit se [7]

Bápoog, ove, TÓodvaha (Sk 28,15) {1}
θαῦμα, τος, τό údiv: div; podivuhodná

věc I xai od Babuu (2 K 11,t4) a není
divu | čBnúuuca „ ©. uěya (Z) 17,6)
velmi jsem se podivil [2)

θαυμάζω (a0r. čBaúuaca, ρ85. ἐθαυμά

o8nv, fu. pas. Bavuao8ýcoua) 1. divit
56 (ἐπὶ τινι περί τινος ἐδιά ti čemu)
2. (tr.) oddivovat, divit se (T1 čemu) II ©,

wpócwna (podle hebr.) JicAotit(lidem) 3.
(pas.) být obdivovén;:divit se I Baupále
OĎa1 ČTÍCW TIVÓGdívat se $ podivem za
kým/čím (43)

Bavpáotoc, a, OVpodivuhodný I Tá Bav
pádta podivuhodné věci, divy, zázraky
(Mi 21,15) [1]

θαυμαστός, ἢ, ÓV podivuhodný, obdivu
hodný; divný [6]

θεά, ἃς, Ň bohyně(Sk 19,27. Artemis) (1]
θεάομαι (aor. ἐθεασάμην, ρ΄. τεθέαμαι,

aor. pas. 8deáĎny) 1. dívat se, patřit (11
nač), vidět || θεαθῆναι τινι μέαζονα! se
komu, býr viděn kým 2. podívaí se (vvvá
na koho), navštívi [22]

θεατρίζω stavět na odiv/veřejnost 1 O2í
vedi BearpiCóuevot (Žd 10,33) veřejně
utiskování [1]

BtaTpov, ov, T6 1. divadlo 2. podívaná [3]
“θεῖναι inf. aor. od TÍBNM
θεῖον, au, T0 síra [7]
θεῖος, a, ov božský 1 vů Bsiov božství.

božská přirozenost [3]
θειότης, ητος, ἣ δοξεινῖ,božská přiroze

nosi (Ř 1,20) [1]
+Bsig part. aor. od TÍBnm
Betášns, tg siraý, sirnarý (21 9,17) (11
Θέκλα, ης. ἡ Tekla (v.1.2 Tm 3,1) [0]
BěéXuna, T0G, TÓ vůle (úkon 1 předmět);

zalíbení, přání; rozhodmuí 1 ἐν τῷ BeXů
ματι τοῦ 960 (Ř 1,10) podle Boží vůle,
je-li to vůle Boží [62]

BEAnote, £vdc, Ť vůle,chtění (Žd 2,4) [1
θέλω (Πατρί, ἤθελον, fuL BELÁCH, a0r.

ἠθέλησαλ 1. οὐμέτ,přát si; žádat; tvrdit;
mít v úmyslu; rozhodnour | τί θέλει



θεμέλιον

ToÚrTosťvau, (Sk 2,12) co to má zname.
nai? 2. mít rád, míi zálibu τῶν θελόν
Tev nepiateTv (L 20,46) kteří rádi
chodí [208]

BepÉAtov, ov, TÓ základ (Sk 16,26) [1]
θεμέλιος, οὐ, ὁ χάξίαἰ, základy; základní

kámen (15)
θεμελιόω (ἔπι. θεμελιώσω. δοτ. ἐθεμελί

wWoa,pf, ρᾶξ. τεθεμελίωμαι) ρμοϊοξί! τά
klady: založit; upevnit [5]

BzošičaKTOG, ov vyučený Bohem (1 Te
4,9) (1)

θευμκαχέω bojovat/stavěr se proti Bohu
(vl. Sk 23,9) [0]

Beopáxoc,ov bojujícís Bohem/proti Bo
Au (Sk 5,39) [1]

θεόπνευστος, OVvdechnůtýBohem (2 Tm
3.16) (1)

©róg, 05, Ó (pro £ víz 3.: vok. č Ocóc, Bcé
jen Mt 27,46) 1. (se členem 1 bez členu)
(pravý) Bůh τὰ τοῦ θεοῦ ἐο je Božího,
co je v Bohu | Tě 8: (Sk 7,20) u Boha,
v Božích očích, mimořádně 2. bůh (1 přen.)
4 ὧν ὃ θεὸς j kowkla (Fp 3,19) jejichž
bohem je břicho 3. i Beóc bohyně [1317]

θεοσέβεια, ac, 1 zbožnost,bohopocia, bo
habojnost (L Tm 2,10) [1]

θεοσεβής, G zbožný,bohabojný,uctivajíci
Boha U 9,31) 1]

θεοστυγής, ἐς πεπάνίαάξο!Boha, pohrda ji
cí Bohem (Ř 1.30) (1]

θεότης, NT0G, Ťj božství (Ko 2,9) [1]
Θεόφιλος, αν, Ó T(h)cofil (vážený křes

fan: U 1,3; $k 1,2) [2]
θεραπεία, ας, ἡ 1. uzdravení 2. služba;

služebnictvo [3]

θεραπεύω (ἔυι. θεραπεύσω, δοτ. ἐθερά
Eva, pf. Ρ88.τεθεράπευμαι, λοτ. pás,
ἐθεραπεύθην, 1. σἰομζά{τινά Κοπι -
někomu vznešenému, zvl. Bohu) 2. léčit,
uzdravovaí (τινὰ ἀπό τινος koho z če
ho, u co) (43]

θεράπων, οντος, Š (svobodný) služebník
(Zd 3,5) (1

θερέζω (ἕυι. θερίσω, δοῖ, ἐθέρισα, δοτ.

«θήσω

pas. šBrotoBnv) sklízet, žnomi (i přen.) II
ὁ θερίζων ten, kdo žne; žnec (21)

$cpropůc, 60, Ó sklizeň, žeň, žně: úroda
( přen.) [13]

θεριστής, οὔ, Ó žnec, sekáč, dělník při
žních (Mt 13,30,39) [2]

Bcopaivopat ohřívatse [6]
θέρμη, ης. Ť horko (Sk 28,3) [1]
θέρος, ους, τό ἐέιο[3]
θέσθε [τρ. aor. med. 2. pl. οὐ τίθημι
BeooaXia, ac, Y TAessalie (krajina

v Řecku: v.l. Sk 17,15) [0]
Azogakovikcůa, čuc, Ó Soluňan,T(k)es

saloničan [4]
Θεσσαλονίκη, 16, 1 Thessalonika,Soluř

(hl, město Makedonie) (5]
"BÉTEimp. aor. 2. οἱ. οὐ τίθημι
Bevěds, G, 0 Theudas (Sk 5.36) (1)
θεωρέξω (aor. šdedonoa) 1. hledět, patřit,

divai se (Tivá na koho), přihližec vidět;
pozorovat; (myslí) uvážit 2, zažít, zakusit,
okusit (BávarTov smrt) [58]

θεωρία, ας, ἣ podívaná (L 23,48) [1]
dýxn, TS, ἡ pochva (pro meč: J 18,11) (i)
θηλάξω (aor. 80ůlaca) 1. kojiz Ual Brn

λάξζουσαι kojící ženy/matky 2. (o dítě)
sát i oj BnAaLovrec kojenci, malé děti [5]

θῆλυς, sta, v ženský I ἢ θήλεια Ζεπα| Tě
θήλυ žena [5]

θῆρα, ἃς, 1 (obvykle „lov“, ale také:) síť,
past, léčka (Ř 11,9)

θηρεύω (aor. ŠBŮOEVOG)lovů, chytat; po
fapů (L 11,34) [1]

Onoropaxém (aor. čOnovopáxnoa) dojo
var se šelmami!divokými zvířaty (1K
15,32) [1]

Bnupiov, ov, TÓ (divoké) zvíře, šelma
G přen.); živočich [46]

θησαυρίζω (ἃοτ. ἐθησαύρισα, ρί, pas.
TEONonÚpropa1) 1. shromažďovat, hronta
dir 2. súiřádar, šetřit; uchovat, zachovat
U přen,) [8)

θησαυρός, οὔ, ὁ I. pokladnice;zásobárna
2, poklad [17]

θήσω (ut.odzdr



θιγγάνω

θιγγάνω (οι. ἔθιγον) dorýkarse (rivóc
koho, čeho) [3]

θλίβω (pf. pas, TÉBIuupat, a0r, pas. ἐθλί
mv) L. sdači se (rivá na koho), mačkat
Se 2, zážit VTeOAyuévoc úzký 3, sužovat,
trápit 4. (pas.) být trápen: trápit se, mít
soužení [10]

θλῖψις, εως, ἧ soužení,trápení; utrpení;
bída [45]

Bvýcke (pf. Tédvnka) zemřít,umřít; (pf.)
být mrtev (i přen.) [9]

θνητός, , Óv smrtelný ΗΠτὸ θνητόν to. co
je smrtelné [6]

Bopvbáče | znepokojovat,—zneklidňovat;
(pas.) zneklidňovaí τε (περί τινος [π86]
čím; L 10,41) [1]

θορυβέω 1. (akt.) vzbouřír,rozbouřit, pod
nítit 2. (pas.) vzruřovat se; hlučet [4]

θόρυβος, οὔὐ,ὁ 1. vřava, rozruch 2. vzpou
ra, vzbouření (7)

ϑραυματίζω rozbít (v.l. L 4,18) [0]
Bpabm (part. pf. pas. veOpavouévoc) tla

čovat. deptat; rozbit (L 4,18) [1]
Boka, TOG, TÓ (domácí) zvíře, dobytče;

(pl.) stáda (J 4,12) [1]
θρηνέω (ξυϊ. θρηνῆσω, δοτ. ἐθρήνησα 1.

({π|τ.} naříkat, bědovat, trachlit 2. (17)
oplakával, naříkat (Tvvů.nad kým) [4]

Boiivog, ov, 6 nářek, pláč; žalozpěv (v.l.
Μι 2,18) [0]

θρησκεία, ἂς, ἥ bohopocta,uctívání; ná
božnosi. zbožnost; náboženství (41

θρησκός, úv nábožný,zbožný(Jk 1,26) [1]
Ooiaufrůw (aor. čOmáupevoa) 1. vést

(jako zajatce) ve vítězném průvodu, tri
umfovat, (úplně) zvítězit (vivá nad kým),
učinit nápaďnými známým. upoutat pozar
nost (ová na koho) 2. (7) nechat trium
fovat. přivést £ vítězství [2]

θρίξ, τριχός, ἧ 1. νίας; (pl) vlasy 2.
chlup: (pl.) srst [15]

θροξομαι (δοτ. ἐθροήθην) lekat se, děsit se
Vpř OpoetoBe nelekejie se [3]

BpóKBoc, ov, 6 kapka (L 22,44) [1]
Bpóvos, ov, 6 1. irůn (t přen.) 2. (pl.) (ne

θύω

beské) irůny (0 andělech) [62]
θρύπτω rozerříj, rozdrtit, rozbít na kusy

(v. 1K 11,24)(0]
Θυάτειρα, ὧν, τὰά Tíh)yatiry (město

v Lydil) [4]
θυγάτηρ, τρός, ἢ (νοκ.θύγατερ) dcera |

8. Σιών Sionskádcera (= obyvatelé Jeru
zaléma) [28]

θυγάτριον, ον, τό dcerka, dceruška (Mk
5,23. 7.25) [2]

θύελλα, ης, ἦ (νέιγπά)δοιξε, vichřice(Žd
12.18) [2]

θύϊνος, ἡ, ον (pocházející) z cirusovníku
(ξύλον ἀξένο), tůjový; drahocenný (Z
18,12) 61)

θυμέαμα, τος, τό 1. ἀααϊαίο᾿ θυμιάματα
xoXLá mnohokadidla | vě Bvotagrňoiov
τοῦ θυμιάματος kadidlový oltář 2. kadi
dlová oběť [6]

BumarTňptov, ov, TÓ nádoba na kadidlo,
kadidelnice; kadidlový oltář (vak asi: Žd
9,4) [U

Bumám (aor. čBvpiaca) přinášet kadidlo
vou oběť (L 1,9) [1

θυμομαχέξω býr (velmi) rozhněván (tiví na
koho): býi v Aněvívémsporu (tvví s kým;
Sk 12,20) (11

θυμόομαι (Δοτ. čBunáBny) rozhněva: se
(Mi 216) [1]

Bvjtóg, ou, Ó vášeň, vášnivá touha; vznětli
vost: hněv, zlost | Bvpoí vášně, projevy
hněvu (18)

Býpa, ac, A dveře, vstup, (dveřní / vstupní)
otvor;brána(1 přen.)} ἐπὶθύραιςἡπρὸ
τῶν θυρῶν u dveří, přede dveřmi (přen.
= blízko) [39]

ϑυρεός, οὔ, O řtír (Ef 6,16) [1)
θυρίς, (606, Ť okno[2]
θυρωρός, οὗ, Ó a Ý 1. m vrátný 2. £ vrát

πᾶ [4]
θυσία, ας, ň oběť (I přen.), obětní dar:

obětní úkon, obětování (28)

θυσιαστήριον, οὐ, τό οἰάξ[23]
θύω (aor. čduda, pf. pas. TÉBupat, a0r.

pas. ἐτύθην) občiovaí, přinést oběť;



ΓΝBO

(obřadně 1 profánně) porazi:, zabír ἢ
ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα (1. 22.7) (ἄδη,
kdy) se měl obětovat! zabíjeí velikonoční
beránek [14]

40 kon).οι. οὐ τίθημι

Ἰάϊρος, ov, ὁ Jairos, Jair (představený
synagogy: Mk 5,22; L 8,41) [2]

"laxwf, (neskl.) Jákob,Jakub (1. patri
archa SZ; 2. otec Josefův v Ježíšově ro
dokmeénu: M1 1,15n.) [27]

Ἰάκωβος, ov, 6 Jakub (zřejmě se musí
rozlišlu I. syn Zebedcův; 2. Jakub
Aifeův; 3. Jakub, „bratr Páně“; 4, olec
[méně pravděpodobně: bratr] apoštola
Judy: L 6.16; Sk 1,13) [42]

ἴαμα, T0G, TÓ uzdravení, uzdravování ()
K 12,9.28.30) [3)

Ἰαμβρῆς, Ó (neskl.) Jambres (egypiský
kouzelník: 2 Tm 3,8) [1]

"Iavvaí, Ó (neskl.) Janai, Janaj (v Ježíšo
vě rodokmenu: L 3,24) (1)

"lávvnc, Ó (neskl.) Jannes (egyptský kou
zelník: 2 Tm 3.8) [1]

ἰάομαι (impf. důpnv, (αϊ, ἰάσομαι, δοτ,
tacáunv, pf. pas. vapa1, aor. pas. ládnv,
fot. pas ladňcopat) 1. uzdravů (tvvů
nó vivog koho z čeho), vyléčií (1 du
chovně) 2. (pas) být uzdraven, uzdravit
Se (261

᾿Ἰάρετ, Ó (neskl) Jared (v Ježišově rodo
kmenu: L 3,37) [1]

Tacrs, swe, 4 uzdravení,uzdravování(3)
Taonis, 1806, Ú jaspis (drahý kámen asl

ἰδού

spojení aram. slova s význ. „dvojče“ a
řeckého jména, sr. AiSvuoc) [11]

prsa (5)

zelené barvy, širší význ. než dnes) [4]
"Iágiv, ovoc, Ó Jáson (7. J, ze Soluně: Sk

17,5.6.7.9: 2. soukmenovec Pavlův: Ř
16.21)(5]

ἰατρός, οὔ, ó lékař [7]
"Iaxiv, ó (neskl.) Jachin (v,). L 3,23) (0)
1β΄ Cčísl.) 12 (v.L. Sk 1,26) (0]
TE (část. z imp. a07. k ópám) 1, hle/,

kleďie! 2. tady (je) 1 ἴδε ὃ τόκος {ΜΚ
16,6) zde je místo | ἴδε ἔχεις τὸ σόν (Μι
25.25) tady máš, co ti patří 3. (s). význ.
může být víceméně zachován:) pohleď,
pohleďte 4 Vše Tac xeTpác pov (J 20,27)
pohleď na mé ruce [34]

čtv Inf.aor.k ὁράω
ἴδετε Imp. aor. 2. pl. k Óvám
ἰδέα, ας, ἣ vzezření, vzhled (v.]. Mt 28,3;

L 929) [0
Tětog, a, ov vlastní; svůj UTOUἰδίου υἱοῦ

αὖκ ἐφείσατο (ἢ 8.32) (svého) vlastního
Syna neušetřil | of Xětot vlastní (lidé),
učedníci | Tě. ičia (vlastní) dům, ma
jetek; své (vlastní) úkoly! povinností|
Kat lólav o samotě, pro sebe | ἰδίᾳ
(adv.) zvlášť. jednotlivě [114]

ἰδιώτης, οὐ, Ó neodborník, laik, amatér:
nevzdělaný člověk, člověk nepoučený [5]

ἰδού (ξάξι. z imp. aor. med. ἰδοῦ) 1. λέ6!,



Ἰδουμαία

hleďte! 2. tady je, to jel jsou; na!, tady
máší; viz, například ἢ ἰδοὺ ἐγώ zde jsem
3. (na zdůraznění před čísl.) už 1 iB0ů
δέκα καὶ ὀκτὼ črn (L 13,16) plných
osmnáci let [200]

Ἰδουμαία, ἂς, ἧ Idumea (území na jih
od Judska: Mk 3,8) [1]

dpi, $TOG,Ópor (L 22,44)(1)
ἰδών ματι. κου, Κ δράω
Ἰεζάβελ, % (neskl.) Jezabel (žena v Ty

atirách: Zj 2,20) (1)
"IspámoXus, zwc, Ú Hierapolis (město ve

Frýgii: Ko 4,13) [11
leparTeta, oc, Ú kněžství, kněžský úřad [2]
ἱεράτευμα, τος, τό 1. ἀπάζεινο 2, ζαδὲ

ství (1 Pi 2,5.9) (2]
ἱερατεύω ἄοπαι kněžskou službu (L 1,8) [1]
"Iepep(og, ov, ÓJeremiáš (prorok) [3]
ἱερεύς, ἕως, Ó kněz (Apřen.) [31]
Ἰεριχώ, f (neskl.) Jericho (město v Jud

sku) [7]
ἱερόθυτος, ον pocházející z (pohanských)

obětí | vo [EDOBvVTovmaso z (pohanských)
obětí (1 K 10,28) [1]

tepóv, 00, TÓ svaryně (v Š. sm,, sr. vaóc),
chrám (pohanský | židovský) [71]

leporpErů/a, 6G (dostatečně)svaiý, ciihod
ný. důstojný (T1 2,3) [1]

lepóg, d, ÓVsvatý, posvátný Uvů (ecá po
svátné věci/ obřady[2+1)

Ἱεροσόλυμα,v, Tá i(Mi 23 a35)ň
Jeruzalém (62)

"IepoooAvgirna, ov, Ó obyvatel Jeruza
téma [2]

lepoďvAta vykrást chrám; dopustit se sva
rokrádeže (Ř 2,22) (1]

TEOÓCVADG,09, Ó zloděj ve chrámu, svato
krádežník (Sk 19,37) (1)

ἱερουργξω sloužit jako kněz (10 edavys
Atov evangeliu: Ř 15,16) [1]

"Iepovoakýp, m (neskl) Jeruzalém ἢ ἢ
ἄνω "I nebeský Jeruzalém [77]

lepwoúvn, 15, Ň kněžství,kněžská stužba
(Žd 7,11,12.24) [3]

"Ieooai, Ó (neskl.) Jesse (otec Davidův) I

ἵλεως

ú olla T080"I (Ř 15,12) výhonek z kořene
Jesse (= Mesiáš) [5]

"Iepdáe, Ó (neskl.) Je/te (izraelský soud
ce: Žď 11.32) (1)

"Iexoviac, ov, 0 Jechoniáš (v Ježíšově ro
dokmeny: Mt 1,11.12) [2]

"Ingo0g, 00, Ó (dat. -0U, ak. -o0v, vok.
"mooÚ) 1. Ježíš (Nazaretský) 2. Jozue 3.
Ježiš (w rodokmenu Ježíše Krista: L
3,29), 4. Ježíš (židokřesťan s příjmením
Justus: Ko 4,11) 5. Ježíš (Barabáš: Mt
27,16n.) [916+1]

ἱκανός, ἢ, ὧν 1. dostatečný; značný;
mnohý, četný | TO ἱκανὸν ποιῆσαι (ΜΚ
15,15) vyhovět| čt ἱκανῶν χρόνων ἡ. ἐξ
fkavoÚ už dlouho! dávno | Bg' ἵκανόν
(Sk 20,11) dlouho | TO ikavóv (Sk 17,9)
záruka, zásrava, kauce 2. schopný, zdatný;
vhoďný; hodný, hoden, zastuhujicí si [39]

(kavórng, 1T06, Ť schopnost,zdainost (2
K 35) [1)

iKavówm (aor. Ikávwca) učinit schopným,
dál schopnost, dát oprávnění || ikávedev
ňuác čiaKóvovc (2 K 3,6) učinil nás
schopnými sloužit (2)

iKEvnola, as, Ť naléhavá!úpěnliváprosba
(žd 5,7) (1)

ixpác, účoa, f vlhkost,vláha L 8,6) (1]
Ἰκόνιον, ov, TÓ Ižonium (město veFrý

gi1) (6)
ἵλαρός, ἅ, óv veselý,radostný (Bórng dár

ce:2K970I]
(kapóTne, nT0G, Ť radostí, veselí, přívěti

vosí (Ř 12,8) [1]
iAágkKopat 1 (aor. (X2acápny) smířit

usmířit 2. (aor, iXáoBnv) smířit se | (á
odntí pot (L 18,13) smiluj se nade mnou
(dosl. „smlř se se mnov“) (2]

ἱλασμός, οὔ, 6 smíření, usmíření, smír (1
322; 4.10) [2]

IAGoTÝptov, Ov, Tó 1. víko archy úmluvy,
misto smíření (Žd 9,5) 2. prostředek
smíření (Ř 3,25) [2]

ἵλεως, ὧν milostivý I ἵλεώς dot (Mi
16,22) buď ii milostiv (Bůh) n. (podle



Ἰλλυρικόν

hebr.) buď uchráněn, BůAchraň (2)
"TAAvpikáv, 06, Tó /yrikum (území

u vých. pobřeží Jadranu: Ř 15,19) (1)
ἱμάς, óvToG, Ď řemen,řemínek [4]
iparTiče (př. pas. igáriopa1) obléci,odit I

ἱματισμένος oblečený(2]
ἱμάτιον, ου, TÓ oděv. (i v pl.) Say; rou

cho; plášť [60]
ipavvogoc, 00, Óoděv,oblečení,fary [5]
ἱμείρομαι toužit (ttvóg po kom; v.. 1 Te

2.8) (03
(va (sp. účelová n. výsledková, někdy ne

ní rozdíl jasně patrný; většinou se pojí
s konj. někdy s ind fut) 1. aby I ἐμὸν
βυῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω (J 4.34) mým
pokrmem. je plnirfabych plnit 1 ἵνα
ἐλθὼν ἐπιθῆς τὰς χεῖρας αὐτῇ (Μκ
5.23) pojď a vlož na ni ruce 2. že, takže;
Gotiž) že I iva TupXlůcγεννηθῇ (1 9.2)
že se narodil slepý | utilova ταύτης
ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις (1 15,13)
věší lásku nemá nikdo než ten, kdo | čo
χεται ὥρα ἵνα (J 16,2) přichází hodina,
kdy [663]

ivarí (tázací adv.) proč?,k čemu?[6]
Ἰνδία, ας, ἡ Indie (v.1,Sk 2,9) [01
Ἰόππη, na, Joppe (přístav severozá

padně od Jeruzaléma) [10]
"lopšávng, ov, 6 Jordán (řeka) [15]
lóc, 00, Ó 1. jed 2. rez; měděnka [3]
Ἰουδαία, ag, 1 1. Judea, Judsko (jižní

část Palestiny) 2. Judea (v 5. sm, = Pa
lestina) [43)

lověníče žít židovsky(Ga 2,14) [1]
Ἰουδαϊκός, W,0Vžidovský(Tt 1,14) [1]
"lovšatkidg (adv.) židovsky(Ga 2,14) [1]
Ἰουδαῖος, la, ov 1. židovskýI ó *lověaT

og žid, Žid | of *TovšaTot židé, Židé; žido
křesťané 2. judský [195]

"lověatopůs, 06, Ó židovství,židovskéná
boženství (Ga 1,13.14) [2]

Ἰούδας, a, 6 1. Juda (7. syn 87. patri
archy Jákoba; 2. apoštol: L 6,16; J 14,22;
Sk 1,13; 3. Ježíšův „bratr“: Mk 6,3; 4. J.,
nazývaný Barsabáš: Sk 15; 5, I. v Je

᾿Ισραηλίτης

žíšově rodokmenu: L 3,30; 6. J. Ga
lilejský: Sk 5,37; 7. J. z Damašku: Sk
9,11) 2. Jidáš (Iškariotský) [44]

"lovkía, ag, 1 Julia (římská křesťanka: Ř
16,15) [1]

"IooAtoc, ov, ÓJulius (setník císařské ko
horty: Sk 27,1.3) (2)

Ἰουνία, ας, 1 Junia (římská křesťanka:
v.L Ř 16,7) [0]

"IovviGa, ἃ, ὁ Junias (římský křesťan: Ř
16.7) — mužský Ivar "Iovviác nebyl do
sud jako jméno doložen! [1]

Ἰοῦστος, οὐ, ÓJustus (I, Josef Barsabáš:
Sk 123; 2. Titius J: Sk 18,7; 3. žido
křesťan: Ko 4.11) [3]

ἱππεύς, ἐως, 0 jezdec (Sk 23,23.32) (2)
immikóc, 4, ÓVjezdecký, jizdní I Tě in

πικόν jezdecrvo, jezdci (Z4 9,16) (1)
ἵππος, οὐ, ὁ kůň(17)
ἶρις, ἰδος, ἧ 1. duha 2. kruh barevných

paprsků (Z3 4,3; 10,1) [21
Ἰσαάκ, Ó(neskl) fzák (praotec) [20]
ioáyyEkoc, ov rovný andělům,jako andělé

(L 20,36) [1]
ἴσασι 3. ρ]. (Κ1453.)οὐ οἶδα
εἴσθι ἱπιρ. οὐ εἰμί
Ἰσκαριώβ, Ó (neskl.) n. Ἰσκαριώτης,

ov, 6 Zškariotský(přilmení Jidášovo) (3,
resp. 8]

ἴσος, πη, ὧν stejný, rovný, rovnocenný ἢ
Toa (n pl, jako adv.): τὸ εἶναι ἴσα θεῷ
(Fp 2,6) být rovný Bohu [8]

ἰσότης, πτος, Ý 1. rovnost ἐξ ἰσότητος
na základě rovnosti 2. spravedlnost, co se
sluší [3]

ἰσότιμος, σν rovnocenný, stějný, stejno
hodnotný (2 Pi 11) (1)

igoypvyog, ov (jsoucí) stejného ducha,
stejně smýšlející (Fp 2,20) [1]

"Iopafk, Ó (neskl.) Izrael (I. = Jákob; 2.
národ, Jid, tj. většinou židé, ale fasi Ga
6,16] 1 křesťané) 168]

Ἰσραηλίτης, οὐ, ὁ fzraelita I ἄνδρες
"IgoaniTrTaw (Sk 2,22) mužové izraelšíí,
fzraelité [9]



Ἰσσαχάρ

Iocaxóo, Ó (neskl.) Isachar (syn Já
kobův: Zj 7,7) [1]

ἴστε ind. (klas.) a tmp. 2. pl. od oŤša
ἵστημι 1 ἱστάνω (fut oTÁgox a0r. 1

ἔστησα, 8ογ. 2 ἔστην, imp. o1i8t, Inf,
στῆναι, ρᾶτι, στάς, μ΄. ἕστηκα, inf.
ἑστάναι. ράτι, ἑστηκώς ἃ ἑστώς. ρ])Ρ,.
εἰστήκειν, [υἱ. πιςὰ, στήσομαι, ἃοτ, pas.
ἐστάθην, inf, σταθῆναι, ρμᾶτι.σταθείς,
ζυῖ. ρ45. σταθήσομαι) 1. (σι; δοτ, 1) po
stavit: položit, dát; stanovit; přičíst, na
bidnout; porvrdů | ŠvvatTet „.. oTjoat
aůdróv (Ř 14,4) může ho udržet! ochránil
2. (Intr,; aor. 2; pf., plpť., med. a pas.)
stát; postavit se, záslavit se; ustat; povstat;
vzdorovat, čelit (nogóc 11 čemu); obstát;
χώσιαι ἢ στῆθι ἐπὶ τοὺς nódac gov (Sk
26.16) posíav se na nohy | ἐπὶ ἡγεμόνων
καὶ βασιλέων σταθήσεσθε (Μκ 13,9)
budete stavění před vladaře a krále n. bu
dete stát přeď vladaři a králi | ὃ δοκῶν
ÉoTávat (1 K 10,12) kdo si myslí, že stojí
[154]

ἱστίον, οὐ, τό (lodní) plachta (pl. v.L.Sk
27.15) (0]

tovopim (a0r. IoTógnoa) navšiívi, poznat
(Ga 1,18) (1)

loTog, o, á stožár (konjektura pro Sk
27,38) (01

ἰσχυρός, , ὄν (komp. ἰσχυρότερος)οἱ
ný, mocný; pěvný; prudký (vítr), velký
(hlad) Kó L silák | Ta loyvpá co je sil
né/mocné 129)

ἰσχύς, ὕος, Ý síla, moc[10]
toyůw (fut. loxóde, aor. Toxuga) L být

zdráv 4 ol doxůovtec zdraví (lidé) 2.
moci, být schopen, umět, zmocí, přemoci
(kaTá Tivog koho), obstár: mír moc, být
mocný 3. platit, znamenal; hodit se (Etc 1
k čemu) [28]

Towa (adv.) snad, možná (L 20,13) [1]
Ἰταλία, ας, ἣ ftářie(4)
Ἰταλικός, ἡ, ὧν úalský,italický(kohorta:

Sk 10,1) [i]
"Irovpatog, a, ov iurejský, (pocházející)

Ἰωσήφ

2 Htureje (území u pohoří Libanon) (L
3,1) ΠῚ

tyBůštov, ov, TO malá ryba, rybička,
(možná 1:)ryba [2]

ἰχθύς, 606, d (ak. pl. ix9vůe) ryda [20]
ἴχνος, ους, τό stopa, šlépěj (i přen.) [3]
"Toadóg, Ó (neskl.) Jotam, Jóram (v Ježí

šově rodokmenu: M1 1,9bis) [2]
Ἰωακίμ, δ (πεΞκ) Joakim(vl. Mt 18 a L

3.23-31) [0]
"waváv, Ó (neskl) Jofh)anan (v Ježíšově

rodokmenu: L 3,27) [1]
Ἰωάννα, ας, ἣ Jana, Johana (Ježíšova

průvodkyně: L 8,3; 24,10) [2]
"Imavvác a Toavác, G viz Ioávvno
Ἰωάννης, ov, Ó Jan (vice postav: 7. Jan

Křihel;, 2. Syn Zebedeův, jeden z Dva
nácti; 3. autor Zjevení; 4. Jan Marek; 5.
otec apoštolů Petra a Ondřeje [J 1,42);
6. člen židovské velerady: Sk 4,6) [135]

Ἰωάς, Ó (neskl.) Joaš (Judský král: vl. Mr
1,8; L 3,23-31) [0]

"Kof, Ó (neskl.) Job Ok 5.11)
"Tapň6, č (neskl.) Obéď (v Ježíšově rodo

kmenu: Mt 1,3bls; L 3,32) [3)
"Iaěů, Ó (neskl) Joda (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3.26) [1)
"IA Ó(neskl.) Joel, Jóel (sz. prorok: Sk

2,16) [i]
"lovadBác, ov, Ó /onaras (v.l. Sk 4,6) [0]
Nová, © (neskl.) Jonam (v Ježíšově ro

dokmenu: L 3,30) [1]
Ἰωνᾶς, G, ÓJonáš (sz. prorok) [9]
"lopáp, č (neskl) Jóram, Jorám (v Je

žišově rodokmenu: Mt 1,8) [2]
Ἰωρίμ, ὁ (ης5Κ1.}Jorim (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3,29) [1]
᾿Ἰωσαφάτ, ὁ (neskl) Josafar, Jóšafa

(v Ježíšově rodokmenu: Mt L,8bis) [2]
Ἰωσῆς, ἢ n. ῆτος, ÓJoses Ježíšův „bra

wr“ Mk 6,3; je sporné, zda Mk 15,40.47
je týž) [3]

Ἰωσήφ, Ó (neskl.) Josef (více osob: I. sz.
patriarcha: J 4,5, 2. Ježíšův zákonný
otec; 3. Ježíšův „brat“: Mr 13,55; 4.



Ἰωσῆχ

osoby v Ježíšově rodokmenu: L 3,24.30;
3. J. z Arlmatie: Mt 27,57par.; 6. syn
jisté Marie: Mt 27,56; 7. J. Barsabáš: Sk
1,23; 8. J. Barnabáš: Sk 4,36) [35)

Ἰωσήχ, ὃ (neskl.) Josech (v Ježíšově ro
dokmenu: L 3,26) 11)

κάθημαι

"kdotas, ov, ÓJoziáš, Jošíjáh (v Ježišově
rodokmenu: Mi !,10.11) [2]

dva, TÓ (neskl.) (písmeno) jora (= Jod,
1j. nejmenší písmeno v hebr. abecedě:
M1 5.18) (1)

κάβος, οὐ, Ó kab (dutá míra pro obilí: v.L
L 16,6) [0]

κἀγώ (Ξ καὶ ἐγώ; ἀλι. κἀμοί, «κ. κἀμέ)
také já, i já; a já; právě ja (84)

Ká5oc, 00, Ó džbán (v.I. L 10,6) 10]
xadá (z xa8' 8) podle toho. jak; iak, jak;

jak (M1 27,10) (1]
καθαίρεσις, εὡς, A stržení, zboření,zbou

rání, zničení (2 K 10,4.8; 13,10) [3]
καθαιρέω (ἕυι. καθελῶ, δοῖ, καθεῖλον,

part. καθελὼν) 1. sejmout, sundat; svrk
nout 2. strhnow, zbořis, zničit; vyhubit
(i přen.) 3. (pas Sk 19,27) pozbýr, zirasit
(rwvóc co) [9]

KaĎaípw (a0r. čkáĎopa, pf. pas. KčKÁ
Bapna1) čístir, očistit (3 15,2) (1)

καθάπερ (ΞΡ.n. adv.) vak,jako; jak; (stej
ně) jako [13]

KaBárTa (a0r. kadřjya) přichyritse (11
vóc čeho), zakousnout se (Tvvóc do čeho;
Sk 28,3) 1]

καθαρίζω (δι. καθαριῶ, δοτ. ἐκαθάρι
da, pas. gKkaĎapígénv, pari. pí. pas. KE
Kadapiouévoc) 1. očistí (axó Tivoc od
čeho; fyzlcky 3 morálně) 2. prohlásit za
čisté [31]

KoBapiojós, 06, Óočištění,očišťování[7]

κάθαρμα, ατος, τό špína, odpad (v.1. 1 K
4,13) [0]

καθαρός, á, óv čistý (ve vl, sm., kulticky
i duchovně) [27]

καθαρότης, ητος, ἡ čistota (kultovní:
24 9,.3}01

καθέδρα, ας, ἢ sedadlo, lavice; stolec
(soudcovský, učitelský) [3]

Koléčopat (aor. čkaBégnv) 1. sedět: zů
staí 2. posadit se (7]

“καθεῖλον aor. od καθαιρέω
“καθελῶ [υ{.οὐ καθαιρέω
"KaDEAOVpart, a0r. od καθαιρέω
kaBečíjc (adv.) po řadě, postupně, souvisle

Uol K. následující, další | čv τῷ k. (sc.
Zzoóva) krátce nato [5]

καθεύδω (ἰωρὲ. dkáBevšov) spár (I
přen.), býi ospalý: být zesnutý [22]

καθηγητής, οὗ, Ó učitel(Mt 23,10bis) —
51,διδάσκαλος [2]

“καθῆκα 50Γ.οὐ καθίημι
KaBůko příslužet, hodit se | TÁ μὴ καθή

κοντα (ἢ 1,28) co se nepaiří | (neos.
+ ak. s Inf.) οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν
(Sk 22,22) nesmí (= neměl by) zůsia: na
živu [2]

κάθημαι (2. sg. rády, imp. káBov, Impf.



᾿αθημερινός

ἐκαθήμην, ἔυϊ. καθήσομαι) 1. φεάξι; po
bývat, zdržovat se; trůnit 2. posadit se,
sednout si [91]
αθημερινύς, ἢ, ὁν denní, každodenní
(δκ 6.1}{1]

caBřjya aor. od καϑάπτω
αθίζω (ἴυι. καθίσω [ καθιῶ, δοτ. ἐκάθι
go, pf. keKáĎIKU) I. (r.) posadů, usadit;
(přen.) dosadit, ustanovit 2. (lntr) a)
(j med.) sednout si, usednout b) pobývat,
zůstal [46]

᾿αθίημι (part. pas. KAŠLĚLEVOG,80r. Ka
OřiKa)spustí (dolů) (4)

abnoTáva viz násl.
᾿αθίστημι ἰ καθιστάνω ([υϊ. καταστή
ow, δοτ, κατέστησα, ρτέζΖ.ρ45. καθί
GTAHAL A0r. pas, KATEJTÁĎNY, ČuL. pas.
KaTagTaBýdouni) 1. dosadit, ustanovit
{τινὰ ἐπὶτινος ἐτινι ἡ τι Κοῦοπα čím);
postavít 2. učinit, způsobit 3. doprovodit 4,
(pas.) stávat se (xBpOc T106Beob [1Κ 4.4]
nepřítelem Božím), být [21]

'aRfó (adv.) tak (jako), jako, jak; v té míře,
jak [d]

'aBoXtkóG, ἥ, Óv všeobecný (v.1. Jk nad
pls) 10]

᾿αθόλου (adv.) vůbec, zcela IIx. uň vůbec
ne (Sk 4,18) [1]

᾿αθοπλίζω (př. pas. καθώπλιομαι) ν»
zbrojií, ozbrojit (L 11,21) (1)

᾿αθοράω nahlížet, pozorovar, (zřetelně)
vnímat; (pas) být vnímán. dál se poz0ro
vat (Ř 1,20) (11

:'aBóT1 (sp.) 1. (do té míry,) jak; (podle to
ho,) jak; νοκμά ἃ καθότι ἄν τις χρείαν
εἶχεν ακἐλαγχοίϊν kdo potřeboval 2.
(proto,) protože; neboť [6]

KáĎov imp. od xádnpa1
:08WG (adv. a sp.) 1. (právě tak.) jako: po
die toho, jak; )ακ ᾿ καϑὼς γέγραπται
jak je psáno 2. protože (toriž); neboť 3.
když, zatímco [182]

'aBágnep (adv.) (právě tak) jako (Žd
5,441

(al (sp. adv) L (sp.) a, i; ale, avšak; a

΄καιὼ

sice; a zejména, (v otázce:) pak, tedy;
(někdy i ve význ. sp. podřadicí) eby,
takže aj I kv 8ě ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύ
oegav aůróv (Mk 15,25) byla třetí hodi
na, když ho ukřižovali | Kai.. καί jak
tak 2, také, i, rovněž, dokonce 3. (ve spo
jeních:) xaí yt a síce, a dokonce | xai
váp neboť| c „. Kai jak tak |TE .. Kaí
(těsné spojení) a (rovněž)(9015+3)

Kalágac, a, Ď Kaifáš (velekněz) [9]
Kátv, Ó(neskl.) Kain (syn Adamův) [3]
Kaiváp, 0 (neskl) Kainan (dvě postavy

v Ježíšově rodokmenu: L 3,36.37) (2)
Katvojtotém činit nové (v.1.Zj 21,5) [0]
καινὸς, ἢ, Óv nový (pův. ve sm, nepoužil

tý. čerstvý, dosuď neznámý, ale nelze
všude najít zřetelný rozdíl oprorl véoc)
UT1 xatvóTEpov (komp, = superl.) něco
zcela nového 1 καινὰ καὶ παλαιᾷ (M1
13,52) věci nové i saré (42)

καινότης, 1TOG, Ýjnovosti(Ř 6,4; 7,6) (2)
καίπερ (část. s parl) ačkoliv, iřebaže, i

když [5)
KaipÓg, 00, Ó L. čas (časový úsek, časový

okamžik), (příhodná, výhodná) doba.
příležitost | noČ Ka1p00 (Mr 4,29) před
stanoveným časem, dříve než nastal čás|
ἐν καιρῷ V pravý Čas, včas | Tý KaLOĎ
(Mk 12,2) v určený čas| Gxp1 Ka100J po
určitý čes, dočasně | ročc καιρόν πα {μτ
činý) čas | kaTů Kaipóv ve správný čas.
čes od času 2. období; rok (tak asi Zj
12,14) [85]

Καῖσαρ, ος, ÓCaesar; císař [29]
Καισάρεια, ας, 1 Césarea,Cesarea (v NZ

jména dvou měst: I. Caesarea Philippi
(na úpatí Hermonu, u pramenů Jor
dánul; 2. C. Pataestinae [také: Při
mořská) [17)

KaíCot (sp. s určitým sl. tvarem n. s part.)
a přece; ačkoliv [2]

KairotvyE (jako předch.) ačkoliv, iřebaže:
a přece (J 4,2) [1]

καΐω (aor. EKavoa, pf. pas. KÉKGUKGI,
a0r. pas. čkaúÓnv, fu. pas. καυθήσομαι



κάκεῖ

Ι καυθήσωμαι) 1. χΖαράϊι,ταξελποιι; ρᾶ
lt 2. (pas.) bý: pálen; hořet (1 přen) I
Ko1ÓpEVOGAořící (xvol ohněm) [11]

κἀκεῖ (Ξ Kai EKeT)a am; i tam, také tam
[10]

κἀκεῖθεν (- καὶ ČkETBEV)L. a odrud, i od
tud 2. a potom [10]

κἀκεῖνος, ἡ. 0 (= καὶ ἐκεῖνος) 1. a onen,
i onen; i ten 2. a on,ion (22)

κακία, ας, ἡ 1, špatnost; neřesí 2, neštěstí,
pohroma; trápení [11]

κακοήθεια, ac, Ú zlovolnost, zloba (Ř
1,29) (1]

κακολογέω (a0r,. ČkaKokóvnoa) mluvi
špatně (τινά o kom); Aanobit,tupit (Tvá.
koho) [4]

κακοπάθεια, ας, ἧ - κακοπαθία
κακοπαθξω (a0r. ἐκακοπάθησοα) ἐγρξι,

být postiženneštěstím;snášetneštěstí!ur
pení (3)

κακοπαθία, ας, fi utrpení, neštěstí; snáše
ní μιγρεπὶ" τῆς κ. καὶτῆς μακροθυμίας
(Jk 5,10, asi hendiadyolní) irpělivo
stě/ vytrvalostí v wrpení [1]

κακοποιέω (δοῖ. ἐκακοπόιϊιησα) 1. ζομαιί
zlo, jednat Špatně, hřešit 2. škodit; poško
dir, ublížit [4]

XaKOTCOLÓG,O5, 0 zločinec, ten, kdo koná
zlo; zlovolník (1 Pi 2,12,14; 4,15) (31

κακός, Tj, ÓvVzlý, špatný: nebezpečný II Tě
Kakýv zlo; neřest; utrpení [50]

κακοῦργος, O0, 0 zločinec[4]
KOKOVYLH1. (rápir, sužovat; Špatně zachá

zel (vivá s kým) 2. (pas) zakoušei souže
ní /átisk (Žd 11,37, 13,3) [2]

KaKów (fuL KaKÁGE, nor. ἐκάκωσα) 1.
jednat špatně (tivů s kým), trápit, ἱμίαζο
vat, ubližovat (tivá komu) 2. vyvolar zlé
pocity, podráždit, poštvat, popudit (6)

κακῶς (Δάν.) zle, špatně (v mravním i fy
zickém smyslu) | KaK Fyziv býr ne
mocen [16]

KÁKWOIG,£0G, T] Špatné zacházení, týrání
($k 7,34) [1]

καλάμη, ἧς, % stéhlo slámy, sláma (1 K

καμμύω

3120
κάλαμος, οὐ, ὁ 1. rákos; iřtina 2, rákoso

vá hůl (na měření); měřidlo 3. (rákosové)
pero (na psaní) (12)

καλέω (ἴυι. καλέσω, δλότ,ἐκάλεσα, ρ΄.
κέκληκα, δοζῖ. pas. ÉKANÓNV,ful. pas.
κληθήσομαι) 1, volat 2, názvat, pojme
novaí (vwvá T (ak.] dri 1© čvóparí
Tivog koho jak po kom); (pas.) býr nazý
ván, jmenovat se; nechat se nazývat 3. po
volat (6íg ti k čemu). zavolat; pozvat
[348]

καλλιέλαιος, οὐ, Ó (pěstěný) olivovník,
(ušlechtilá) otiva (Ř 11.24) [1]

κάλλιον νὶΣκαλῶς
καλοδιδάσκαλος, ὧν učící dobré věci:

příkladný (Tx 2.3) [1]
Καλοὶ λιμένες (gen. Καλῶν λιμένων)

Dobré přístavy, Dobrý přistav (jméno zá
toky na jihu Kréty: $k 27,8) [1]

καλοκαγαθία, ας, 1 ušlechilost,znameni
tosí (v.1. Jk 5,10) (0)

KaAorotém kona! dobro, činit dobře (2 Te
3.13} Π]

καλός, ἤ, Óv1. krásný 2. dobrý (fyzicky i
morálně); správný; znamenitý; vhodný ἵ
καλόν (čoriv) je dobře/lépe, je do
bré! správné | TŮ Kalóv dobro, co je do
bréřsprávně | TÁ κάλλιστα (superl.; v.L.
Mt 13,48) co je skutečně dobré [100]

κάλυμμα, τὸς, τό závoj, rouška, pokrýv
ka (jen v 2 K 3,13-16) [4]

καλύπτωῳ (Δογ. ἐκάλυψα, ρῇ. ρ85. κεκά
AVHKAL,a0r, pas. EKOAÚEŮNV) zakrýr, po
krýt. přikrýt: zahalis; skrýt [8)

Kakájc (adv.) krásně; dobře; znamenitě,
správně; příjemně | oĎ KaaDG ne dobře |
(komp.) káhůtov lépe; nejlépe; zname
nitě, velmí dobře [37]

KáH1HA0G, 0V, Ó n. T velbloud 16]
κάμιλος, οὐ, Ó (lodní) lano (v.1. M1 19,24;

Mk 10,25: i 18,25) [0]
κάμινος, οὔ, Tjpec [4]
καμμύωῳ (δοτ. ἐκάμμυσα) zavřít (TOŮC

čpBaXnoÚs oči, 1. nechtít chápat) [2]



κάμνῳ

κάμνω (δοτ. ἔκαμον, ρί, κέκμηκα) 1.
nnavii se, ochabnout 2. churavět, Dýrnemo
cen || č Kápvtov nemocný [2]

κάμπτω (ἔυιϊ.κάμψω, δοτ. ἔκαμψα) ο»
nout, sklonů (koleno); (Intr.) ohnout se,
sklonit se (ovví před kým) I x. yóvv/Tě
γόνατα pokleknout, klekat (πρὸς τινα,
Tiví před kým) [4]

κἄν 1. (Ξ καὶ ἐάν, 9ρ, 8 konj) a/i když;
a/i kdyby Rkčv .. Kv a/i když —nebo
2. (= καὶ ἂν, část.) aspoň [17]

Kavá, ň (neskl) Kána (místo v Galileji,
jehož poloha je sporná) (4)

Kavavatog, ov, Ó Kananejec,Kananejský
(označení druhého Šimona mezi apo
štoly: Mr 10,4 a Mk 3,18) [2]

Κανανίτης, οὐ, ÓKananejec,Kananejský
(vl, M1 30,4; v.L. Mk 3,18) [0]

Κανδάκη, ἧς, 1 Kandaké(titul etiopské
královny: $k 8,27) [1]

κανών, úvaG, 0 1. pravidlo 2. oblasi (půso
bení n. činnosti) (4]

Καπερναούμ, 1 (neskl.) Kafarnaum (v.1.
Mt 4,13) [0]

KannAtům obchodovat (v malém, ale se
snahou o co nejvěsší zisk), kupčli, kra
maři(2K 219 [1]

καπνός, οὔ, ὃ ἀομξ,ἀὐπι} ἀτμὶς κακνοῦ
νὶΖἀτμίς [13]

Καππαδοκία, ας, 1 Kap(pjadokie(kraji
na v nitru Malé Asle) [2]

καραδόκια, ας, T)roužebnéočekávání (v.l.
Fp 1.20) [0]

xapšla, ac, 4 srdce(jako orgán | jako sí
dlo myšlení, chtění | lásky), nitro (1ig
Vic země, mysl; svědomí ἢ ἔθεντο .. ἐν
τῇ καρδίᾳ αὐτῶν (1 1.66) νΖαὶὲsi k srd
cí n. zapamatovali si (to) n. uvažovali
(u sebe) [156]

καρδιογνώστης, οὐ, ὁ znalec lidských
srdcí (Sk 1,24; 15.8)[2)

καρπός, οὔ, ὁ L. přod, ovoce (1 přen.) I x.
TG OgTEÚogporomek 2, zisk, užitek [66]

Kůprxoc, ov, Ó Karpos, Karpus (neznámý
křeslan. 2 Tm 4,13) [1]

καταβάλλω

καρποφορέω (ἕυι. καρποφορήσω, δοτ.
ĚKADKOEÓONOU)nési ovoce, přinášet plo
dy. být plodný (i přen.); (med) nést ovoce
(ze sebe) [8]

καρποφύρος,
14,19) [1]

καρτερέω (ϑοτ. ἐκαρτέρησα) δ): νγιγνα

1ý/silný! pevný,Vytrvat (Žd 11,27) [1]
κάρφος, ους, τό iříska[6]
κατά (předl.) 1. (s gen.) 1. s, z (povrchu

dolů) 2. po (povrchu) 3. přes; do; (dolů)
na Wἣ κατὰ βάθους πτωχεία krajní (tj.
do hloubky sahající) chudoba 4. (pří
saha) při (T0048000 Bohu) 5, proti: v roz
poru ste) II. (s ak.) 1. přes; po; do, na.
kfe): mezi; před tiváři) I Kať oTkKovpo
domech | kaTá Ta čĎvy (Sk 21,21) mezi
pohany |xať eBaluovc předočimat ol
KatTů nóAw lidé zle všech) měst 2. (čas)
během; o, v(e), při; kolem | KUT ἔτος
(každo)ročně| xaTů TOpecovůKtTIoV/K.
HéGov TTG vuKTÓGkolem půlnoci 3. (dls
uributivně8čísl) καθ᾽ἕνα ἡκαθ᾽ εἷς ροὸ
jednom, jednotlivě 4. pro, k(e); na základě
Ἰ κατ' ἀτιμίαν λέγω (2 K 11,22) říkám
(io)s hanbou/ ke svéhanbě| κατὰ πᾶσαν
aitíav (M1 193) z jakékoli příčiny |
κατὰ πίστιν na základě víry, $ vírou 5.
podle | TĚ K. TÓvVvóudv co odpovídá
zákonu | (v nadpisech evangelií:) κατὰ
Mápkov podle Marka (sr. i 6.) 6. (opis
gen.) τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον (Κ 1.15)
moje přání | vě. x. ᾿Ιουδαΐους ἔθη (δκ
26,3) zvyky židů 7. vzhledem kle) | κατὰ
návTu v každém ohledu (473)

καταβαίνω (ἴυι.καταβήσομαι, δοτ. κατ
ἔβην, Ιπιρ. κατάβηθι 1 κατάβα, Ἰηξ,δοτ.
καταβῆναι, ρᾶτι. καταβάς, ρ΄. καταβέ
βηκαλὶ 1. sestoupit, sejít (dolů), vystoupit
(ἀπὸ τοῦ πλοίου z lodí), (déšť. bouře
atd.) spadnouí, spustit se ἢ κατέβη .. εἰς
τὸν οἶκον αὐτοῦ (1. 18,14) vrátil se do
mů 2. být uvržen, klesnout (wc GBov až
do pekia) [81]

καταβάλλω (δος. pas. κατεβλήθην) 1.

ov plodný, úrodný (Sk



καταβαρέω

svrhnout; srazil (k zemi) 2. (med.) založit,
položit (základy) [2)

kKavafapiw (ar. Karebánnou) zatížit,
býi břemenem (2 K 12,16) [1]

καταβαρύνω Ζοιέζη,οδιξέξκαιε ὀφθαλμοὶ
καταβαρυνόμενοι χανέγα[ἰοἶτε oči (Mk
14,40) [1]

karáfiacic, eg, fj svaA,úpatí (hory)(L
19,37) [1

καταβιβάζω (ἴυι. ρ68. καταβιβασθήσο
μα!) σνγάπομέ,shodit (v1) [0]

καταβοάωῳ stěžovat si, nadávat (v. Sk
18.13) [0)

καταβολή, ἧς, 1 založení (Kóopov svě
ia), počátek || KaTAŘOKŮ OTÉOLATOCPO
česí, oplodnění (11)

καταβραβεύω rozhodnout v neprospěch
(riwvá koho), nepřiznatfupřít (odměnu)
(Ko 2.18) [1]

“καταγαγεῖν inf. a0r. od κατάγω
κοταγγελεύς, ἕως, ὁ hlasatel,zvěstovatel

(δκ 17.18) [1]
καταγγέλλω (βοτ, κατήγγειλα, | pf.

KOTŇÍYVEÁKA,pas. κατηγγέλην) Ζνὄείο
vat, ohlašovat; hovořit (pochvalně) (m
o čem), Alásar, kázat [18]

καταγελάω (Impf, κατεγέλων, δοτ. KU
τεγέλασαλ νγεπιένῶςše (T1vóc komu), ze
směšnit (3)

καταγινώσκω (pf. pas. KaTÉVVWOLAL
odsoudit, uznat vinným; vyčítat (tivóc 11
komu co) [3]

κατάγνυμι (έυι. κατεάξῳ, λοι. κατέαξα,
ρᾶΞς.κατεάγην, ΚΟΠ). ΒΟΙ. ρμ88.3. pl. ka
τεαγῶσιν) zlomit,rozlomii; přerazit [4]

KaTGYCČMUpsát; kreslii I 8,6) [U
KaTáyM (a0r. κατήγαγον, [πί. καταγα

γεῖν, δῖ, pas. κατήχθην, ρᾶτι. κατα
xBe1c) 1. přikáhnour (dolů, k břehu); vést,
přivést, dovést (dolů, na nižší místo),
předvéní (před soud) 2, (pas.) přistár (sig
ZušÓva, v Sidónu), připlou (9)

καταγωνίζομαι (Δοτ. κατηγωνισάμην)
dobýt, porazit, zvítězit (Tivá nad kým)
(Žd 11.33) (1

κατακλείω

καταδξω λοι. κατέδησα) zavázar, ob
vázat (L 10,34) [1]

κατάδηλος, ον (zcela) zřejmý, zřetelný
(24 1.15) [1]

καταδικάξζω (Δοτ. κατεδίκασα, ἔυι. ρδ5.
KatašiKkaodýcopad odsoudit(5)

καταδίκη, nc, A odsouzení,rozsudek (Sk
25,15) [1

KUTGÓLÝKA (a20r. KaTEŠÍMĚG) pustit se,
vydaí se, spěchat, běžet (τινά za kým)
(Mk 1,36) [1]

καταδουλόω (ἰυι. καταδουλώσω) učinit
otrokem, zotročit [2]

καταδυναστεύω utlačovat, chovat se tý
ransky (tivóc ke komu), držet v moci(2)

κατάθεμα, τος, τό (Ξτ.ἀνάθεμα) το. co
bylo vydáno zkáze; prokletá věc, prokletí
(Zj 22.3) (1

καταθεματίζω proklínai, klír; zaklínai
(1e) (Mi 26.74) [1]

“καταθέσθαι inf. aor, med. od KatTati
Snu

καταισχύνω (δοτ. κατήσχνυνα, ρῶς. κατ
πσχύνθην, αι, ρ44.καταισχυνθήσομαι)
1. zahanbis 2. hanobit 3. nechat zahanbi,
nechat dojít hanby, klamat 4. (pas.) býi za
kanben; stydět se [13]

KUTOKUÍM (Ut. KATAKUŮJOX A0T. KATÉ

KGVGA, pas. KOTEKÁTIV, fUl. pás. KUTU
Kaňoopat n. katakKavBýÝcopat) páli,
vypálit, spálit [V2)

κατακαλύπτω χαμαί, přikrýt;(med.)za
hajit siřse(1 K 11,6bls.7)[3]

KATAKGVYČOLUL (2. sg. KATAKOVYŮJOL,
imp. κατακαυχῶ) chlubit se, vychlouhat
se (rivóc protl komu, čemu), povyšovat
se (rivóc nad koho) mír navrch, vítězit
(rivóg nad čím) [4]

κατάκειμαι (τρί, karekcipny) 1. ležei
{(πυρέσσουσα ν horečce) 2. ležet u stolu,
stolovas [12]

KaTaKÁům (a0r. kaTÉKLACA lámat, roz
láma: [2]

κατακλείω (a0r. KaTÉKÁEIJA)uzavřít,
zavřít (ěv tí pudaký do vězení: L 3,20;



κατακληροδοτέω

δ 26,10)[2]
κατακλπροδοτέω γοχάξι δαζοdědicivé

fv.L Sk 13,19) [0]
κατακληρονομξω (λοι, κατεκληρονό

μησὰ) odevzdat jako dědictví. dát do
vlastnictví (Sk 13,19) [1]

KATOKÍVA (A0. KATÉKŮUVA,pás. KUTE
KA10nv) L. uložir, nechat lehnout; usadit 2.
(pas.) wehnout; zasednou (ke stolu), sed.
naut si; stolovat, býcu stolu (5)

κατακλύζω (a0r. pas. KUTEKLÓJBNY)20
plavit (Óšani vodou: 2 Pi 3.6) (1)

κατακλυσμός, οὔ, ὁ χάρίανα;ροιορα[4]
κατακολουθέω (a0r. κατηκοχούθησα)

následovat (ttví koho) [2]
KUTAKÓMTO bít, tloucí (Mk 5.5) [1]
κατακρημνίζω (αοι. κατεκρήμνισα)

svrhnout (ze svahu: L 4,29) (1)
KaTÁKPtHU, T0G, TÓ odsouzení, potrestá

ní, zavržení (3)
KATAKDÍVW (ful. KATAKOLVŮ, A0r. KOT

ÉKOWVA,DÍ. pas, κατακέκριμαι. 30T, pas.
κατεκρίθην) odsoudit (Baváte k smriiy,
vynést rozsudek (+ ak, s inf, že) [18]

κατάκρισις, εὡς, Ť odsouzení(2 K 3,9
7.3) [2]

KGTAKŮRTW (a0r. KaTÉKVYG) sklonit se,
sehnout se (] 8,8) (1

κατακυριεύω (a0r. κατεκυρίευσα) 1}.
zmocnit se (Tvvůg koho, čeho), přemoci 2.
vládnout, panovat (1uvóg nad kým) (4)

kKaTaÁahkte pomlouvar, mluvit špatně (11
vóc o kom) [5]

καταλαλιά, ἃς, ἥ γοριίμνα[2]
KaTáAakoc, ov pomlouvačný(Ř 1,30) [1]
xavaAapbáva (aor. kaTékaBov, pí. Ka

TElAnea, pas. KaTelAnuua:, A0r. pas.
KaTELÁLEÍNY) 1. uchopit, zachytit, zastih
nout, přistihnow, překvapit: uchvětil; zís
kat; pohltit 2, (med.) pojmout, pochopit,
pozna: [15]

καταλξγω vybrat, zapsat (do seznamu) (I
Tm 5,9) [1]

KavákXtippa, T0G, TÓ zbytek (vl. Ř 9,27
místo ὑπόλειμμα) [0]

κατανοξω

καταλείπω (ἔμι. καταλείψω, A0r. KGT
ἔλιπον 1 κατέλειψα, DĚ. Daš, καταλέ
λειμμαι, λόΓ. ρ85. κατελείφθην) 1, ὀρα
svů, zanechat, nechat, ponechat, pominout:
zanedbat 2. (pas.) býr ponechán, zůstat,
zbýr [24]

καταλιθάζω ((τι. καταλιθάσω) {μξαπιε
πόνοι (1, 20,6) {1}

«καταλίπων ρᾶτι.δοτ. οὐ καταλείπω
καταλλαγῇ, fic. smíření[4]
καταλλάσσω (δοτ. κατήλχλαξα, ρλ5. κα

τηλλάγην) 1. (ujsmířit (Tivá Twv1koho
s kým) 2. (pas.) býr smířen; smířit se (Tvví
$ kým), nechat se smířit [6]

κατάλοιπος, ov zbývající, zbylý; (pl)
ostatné (Sk 15,17) (1]

kKarTákvja, vog, TO přístřeší (pro cestu
Jící), úrulek; místnost (pro hosty) [3]

καταλύω (fut. καταλύσω, A0r. KUT
BAuga, pas. KaTEXOBYV,fut. pas. κατα
χυθήσομαι!λ 1, uvolní; zničit: zrušit,
zneplarní 2. vypřáhnout (lažné zvíře),
udělai zástávku, zastavit se, zdržet se; od
počinout si, přenocovat [17]

καταμανθάνω (a0r. KaTÉpaBov)pozoro
val, poučit se (1 z čeho) (Mi 6,28) [1]

καταμαρτυρέξω svědčit, vypovídat (τι τι
νός ὁ proti komu)[3]

KaTAHĚVA (fut. KaTAHEVŮ) přebývat, zdr
že! se. zůstas (5k 1,13) (1]

κατανάθεμα, τὸς, τό (ν12κατάθεμαλ (ὁ
bylo odevzdáno jako proklaté, prokletí
(v. Zj 22,3)(0)

καταναθεματίξζω proklínat (se) (vl. Mi
26.74) [0]

KaTavakícký stravovat (o ohni: Žd
12,29) (1)

KaTavapKám (fut. καταναρκήσω. δοτ.
κατενάρκησα) εάϊ se zátěží. obtěžovat
(rivóg koho: 2 K 11,9%12,13. 14) (3)

KaTavEÚM (a0r. KaTÉVAVOG)(pojkynout,
dát znameníL 5,7) (1)

κατανοξω (a0r. kaTEvÓNOU)1. pozorovat,
zkoumaí, všimnout si; (poldivat se (τι
nač); prohlédnout, rozpoznaí 2. zvážit,



καταντάω

uvážii (14)
καταντάωῳ (ἴυι. καταντήσω, δοι, κατὴν

τῆσα, pf. karývrnka) přijít, dospěr;při
spěchai; dosáhnout (cíG u čeho) (13)

KaTůvVĚtS, £WG, Ť omámení, otupení (Ř
11,8) (1)

KaTavdocopat (a0r. κατενύγην) býl
probodnu; být zasažen bolestí (τὴν
Kapělcv v srdci: Sk 2,37) [1]

καταξιόδω (λοι. KOTMŠÍMOA,Pas. KATN
čiýgnv) | ocení, | ohodnotii.| pokládat
za hodna; (pas.) stát se hodným, být po
kládán za hodného (nvóc čeho) [3]

καταπατέω (ἔπι. καταπατήσω, 801.
κατεπάτησα. ρᾶ5. κατεπατήθῃην) 1, γοζ
šlapat. pošlapas (1 přen.); zneuciit 2. tlačit
Ξε(ἀλλέλους na sebe navzájem), (málem)
se ušťapai [5]

κατάπαυσις, ξεως, ἡ οἀροξῖποκ,οὐρο
činutí; místo odpočinku; obydlí [9]

καταπαύω (a0r. KATÉKAVOG)1. skončit,
přestat, ustat, odpočinout si (Án1ÓT1voc Od
čeho) 2. ukončit, odvést (tivóc od čeho),
zabránit (Tyvóc v čem) 3, přivést na místo
odpočinku [4]

καταπέτασμα, τος, τό opona,závěs[6]
κατακτίμπρημι (Δοτ. κατέπρησα) «γμάϊ

(v.L 2 P1 2,6) (0)
καταπίνω (aor. KaTémov, Inf. KGTO

πιεῖν n, kataxetv 1 καταπῖν, Κοπ! 3.
58. καταπίει ἃ καταπίῃ, ΔοΓ. pas. KATE
πόϑην, Κοπ), καταποθῶ) (vyjpír: pohltil,
spolknout, strávit (i přen | přemoci (eic
vTkOG výtězsívím), zničit (7]

καταπίπτω (20T. KUTÉKECOV,parl. KU
Tanredův) padnou, upadnout (3)

KOTATÉM (a0r. kUTÉTAEVOU)připlout (L
8.26) [1]

KaTUNOVÉC Vyčerpávat, sužovaí, trápit | Ó
KGTUTOVOÚREVOG Hřiskovaný, sužovaný
(člověk) (2]

καταποντίζομαι (δοτ. κατεποντίσθην)
topit se, utopit se, být potopen (Mt 14,30,
18.6) [2]

κατάρα, ας, A kletba, prokletí: proklí

κατασκηνόω

nání; prokřtetá věc [6]
KaTapůopa! (20x. KaTNOGOÁKNV,P. pas.

karňoapat) proklinat || κατηραμένος
prokletý [5]

καταργέω (fu. KATLOVÁCM,A0. KGT
ňojnoa, př. KarTňoynka, pás. xaT
ἠργημαι, δοῖ. ρᾶδ. κατηργήθην, ful.
pas. kaTAVYNBÝýJOUGL)1. vyřadií, učinit
neúčinným, zničit; zrušil: zbavit moci.
zahubit; | odložit; | (zbytečně)| zabírat,
vysávar (půdu) 2. (pas) dýr odstra
nění zrušen: zaniknou, ztratit moc, přestat;
přerušit spojení, nemít nic společného
(áno tvoc 5 kým) I KaTapyoúpevoc
přechodný, pormíjívý [27]

καταριθμέω (ρί. μᾶς. κατηρίθμημαι)
toři)počitat (šv tiv1 ke komu), (pas) pa
tří (Ev Tivt ke komu) (Sk 1,17) [1]

καταρτίζω (ful. KUTUOTICH,A0f. KAT
fotiga, med. karTnoTigápny, pf. pas.
κατήρτισμαι) 1, opřavi, napraví, spra
vil, uvést do pořádku, dát dohromady;
(pas.) nechat se napravovat 2. uspořádai,
usvořit, připravit; (med.) připravit si, při
pravit (Ti Tiv1co komu) Jidua Šč Kat
norTice pot (Žď 10.5) ale připravils mi
tělo 3. vybovit, zdokonalii | KGTMOTIOLÉ
νος plně vyučený; zralý, dokonalý [13]

κατάρτισις, εως, A zdokonalení,dovr
šení (2 K 13,9) ([)

καταρτισμός, οὔ, ὃ zdokonalení, vyba
vení, připravení (Ef 4,12) (1)

KaTaUtÍ© (801. KUTÉCELOG)zamávaí, po
kynout, dát znamení (τὴν χεῖρα ἡ. τῇ
χειρί rukou) [4]

KATAJKÁMTEO (a0r. kaTÉGKAYU, pí. pas.
KUTÉOKAHRAU strhnout. zbořit | TÁ. KAT
ἐσκαμμένα trosky [2]

KaTAJKEVÁČY (ful. KATADKEVÁCC.A0r.
κατεσκεύασα, DŤ. pas. KATEOKEÚNORUI,
BOr.pas, κατεσκευάσθην) 1. připravit I
λαὸς κατεσκευασμένος (ἰ 1.17)připra
vený/pohotovýlochotný lid 2, zbudovat,
postavit: zařídit (11

κατασκηνόω (ίυι. κατασκηνώσω, δοτ.



κατασκήνωσις

κατεσκήνωσα) usadit se, usídlit se;
přebývas,(o plácích) hnízdit (4]

κατασκήνωσις, εὡς, T) přebývání,pří
bytek, obydli; hnízdo [2)

κατασκιάξω zastínit, zakrýt, přikrýt (Žd
9,5) [1]

κατασκοπέω (δΔο;.κατεσκόπησα) «ἰζαϊι,
špehovaí (Ga 2,4) (1]

κατάσκοπος, ου, Ó vyzvědač,špeh (Žd
11,3i) [1]

κατασοφίζομαι ίδοι. κατεσοφισάμην)
přelstí!. [stivě! zákeřně vystupovat (tvvá.
proti komu: Sk 7,19) [1]

“κατασταθήσομαι fot. pas. od adí
στημι

KUTAGTÉAA© (aor. KATÉOTEVLA,pí. pas.
κατέσταλμαι uklidnit, upokojit: zvlád
nout (dav) (Sk 19,35,.36) (2)

xavTáornyua, T9G, TÓ postoj, chování (T1
23)

"καταστήσω ζυϊ. οὐ καθίστπημι
καταστολῆ, ἧς, ἧ postoj; způsob ob

lékání (1 "Tm 2,9) [1]
καταστρέφω (δοτ. KATÉCTOCYA)převrá

sit. převrhnout (2)
καταστρηνιάω (a0r. κατεστρηνίασα)

být ovládán smyslovými žádostmi, nechat
se ovládas smysl. žádostmi (τοῦ Χριστοῦ
prot Kristu, k odpadu od Krisia: 1 "Tm
5,11) [3]

καταστροφῇ, ἧς, Ú zničení,záník,zkáza
(1 přen.) (2]

KOTAJTDOŮOVVUJU (a0r. KATÉOTEWOU, Pas.
κατεστρώθην) skolit, srazit, zabít, pobít
(1 Καὶ10.5}{1}

κατασύρωῳ odvléci, přivléci (πρὸς τὸν
κρίτην ἃ σομαοἷ; ἃ 12,58) [1]

κατασφάζωῳ ἴδοι, κατέσφαξα) αδίι, po
bit (L 19,27)

κατασφραγίζω (ρί. pas. κατεσφράγι
dua) zápečetit, označit pečeti (Z) 5,1) [1]

κατάσχεσις, £WG, A zabrání/ získá
ní! zmocnění se majetku: Čzabraný, získa
ný) majetek (Sk 7.5.45) [2]

KUTÁTYE kon]. 20T. Od KATÉVY

καταχθόνιος

κατατίθημι (Δοτ. κατέθηκα, ἰηΓ, aor,
πις. καταθέσθαι) 1. οἰοζα, μἰοξὶς (ἐν
μνήματι do hrobu) 2. (med.) prokázat,
učinit (xáoiy n. xápira laskavost, 1].
zavděčli se: $k 24,27, 25,9) [2]

κατατομή, ἧς, I vyřezání,výřez;rozře
zání (ij. zničení, sarkastické označení
obřízky: Fp 3,2) (1)

KaTaTokEŮW (fu. pas. κατατοξευθήσο
uaV sesířelit (šipem), probodnout (v. Žd
12,20) (0]

κατατρέχω (aor. κατέδραμον) seběhnou,
přiběhnout (Sk 21,32) [1]

καταυγάζωῳ (ἰπἴ.aor. kaTavyádau) zářit,
svític (v. 2 K 4,4) [0]

'᾿καταφάγομαι [uL od KATEODÍMH
KATAPÉLU (20r. KATŮVEYKA,PAIÍ. οι.

pas. kaTEVEyBeíc) 1. (akt.) snést (dolů);
vznést (obvinění), odevzdat (wTipov
hlas), vyslovit se (při hlasování: τινός
proti komu) 2. (pas.) ponoří se, upadnout
(ὕπνῳ βαθεῖ ὧο hlubokého spánku: Sk
20,9), býr přemožen (nó Tou ὕκνου
spánkém) [4]

KATGELŮTM (407. KATĚEVYOV, part. KG
TagwyWv) uprohnouí, utéci (se), najít úto
čiště [2)

KGTGEBCÍDM(pf. pas. κατέφθαρμαι. 8οτ,
pas. karTeg9áonv) zkazir, pokazit, (pas.)
být pokažen (ni v čem), zahynou (2 Tm
3,8) [1]

καταφιλέω (a0r. kaTegiinoa) políbit[6]
καταφρονέω (ἔἕυι.καταφρονήσω, 80τ.

KaTEHDÓVAOJU)1. pohrdat ČTvvóc kým)
2, nedbai (Tivóg na koho, co), nestarat še
(T1vóc oč) [9]

καταφρονητής, OÚ, Ó pohrdač, pohr
dající (člověk) (Sk 13,41) (1)

καταφωνέω (τρί, κατεφώνουν) (μίαεί
tě) volat (w.1.Sk 22,24) [0]

καταχέω (a0r. kaTÉXEN)vyřír {τινός ἢ.
ění τινος πα) [2]

“«καταχθείς ματι. a0r, pas. Od KUTĚVA
καταχθόγιος, ov podzemní, (jsoucí)

v podsvětí (Fp 2,10) [1]



καταχράομαι

καταχράομαι (Δοτ.κατεχρησάμην ν»η
žít, (v plnosti) užívat (taví čeho) (1 K
7.31, 9,18)12]

καταψηφίζομαι (801. κατεψηφίσθην)
být připočítán (v.l. Sk 1,26) [0]

KarTayůyu (a0r. kaTéyvša) zchladii,ob
čerstvís, svlažit (jazyk: L 16,24) [1]

"KATEÁYTYA0r. pas. οὐ κατάγνυμι
“κατεαγῶσιῃην konj. aor. pas, 3. pl. od ka

τάγνυμι
κατέαξα 5301.οὐ κατάγνυμι
KaTtáku fut. od κατάγνυμι
“κατέβην δοτ. οὐ καταβαίνω
"κατεγέλων ᾿πιρί.οὐ καταγελάω
"“κατέγνωσμαι ργ[.μᾶς. οὐ καταγινώσκω
“κατέδραμον δοτ, οὐ κατατρέχω
-«κατέθηκα 801.οὐ κατατίθημι
κατεΐδωλος, ον ρἱπῇσιοάεἰ(5κ 17,16) [1]
“κατείλημμαι ρ΄. pas. οὐ καταλαμ

βάνω
«κατείληφα γΓ.οὐ καταλαμβάνω
"KGTEKÁTIVa0r, ρᾶξ. οὐ κατακαίωῳ
“«κατεκρίθην 301. pas. Od KaTaKDÍVO
“κατέλαβον δοτ. καταλαμβάνω
κατελήμφθην δοτ. ρ88. οὐ καταλαμ

βάνω
«κατελθεῖν inf, a0r. od KATÉDXOUŮL
«κατέλιπον Δοῖ.οὐ καταλείπω
κατέναντι 1. (40ν.} μαρτοι ἢ δ ἦ x.

jsoucí naproti, protější 2. (předl. s gen.)
naproti: přeď Úrváří)(8)

"KUTEVEKŮCÍC pari, a0r. pas. Od Kara
φέρω

«κατενύγην δοτ, οὐ κατανύσσομαι
κατενώπιον (ρἴεα].5 ξεη.) ρέεά,νδι [3]
κατεξουσιάζω zneužít mocí(tivóc proti

komu) [2]
“κατέπεσον 5805.οὐ καταπίπτω
«“κατεπέστησαν aor. 3. pl. od KaTEGI

σταμαι
«κατέπιον 8ο:. οὐ καταπίνῳ
«κατέπλευσα λοι. οὐ καταπλέω
«κατεπόθην a0r. pas. od KaTANÍVA
κατεργάζομαι (αοτ. κατειργασάμην, φή.

KATEÍDYGOHGL,A0. pas. κατειργάσθην)

κατήγωρ

působit, konat: pracovat (11 na čem); pá
chat: vyvolat, plodit; přípravit. určit;
zvládnout, přemoci; dokončit, dovrŠit, plnit
(22)

κατέρχομαι (δος, κατῆλθον, inf. KaTEX
Be1v) 1. sejít, sestoupit 2. přijít, připlout;
přístát (elc Tůpov v Tyru) [16]

κατεσθίω i KUTEOBO({υι. καταφάγο
μαι, δος, κατέφαγον) sníst, strávil, pro
jísu vyjidat: požírat; spolknon, pohliir (ἃ
přen.) [14]

«κατεστάθην 201,pas. od καθίστημι
“κατέσταλμαι ρῇ,ρΆ5.οὐ καταστέλλω
«κατέστησα λ0τ.οὐ καθίστημι
“κατεστρώθην ἀοτ. ρ85.οὐ καταστρών

νυμι
κατευθύνω (aor. κατεύθυνῳ, inf. a0r.

κατευθῦναι, ορί. δοτ. 3. 53.κατευθύναι)
vási (přímo), směrovat, řídit (3)

κατευλογέω žehnat (τινά komu) (Mk
10,16) (1)

«κατέφαγον δοι. οὐ κατεσθίω
“κατέφθαρμαι ρ΄.ρα5.οὐ καταφθείρω
κατεφίσταμαι (ᾷοτ. κατεπέστην) PO

zvednoutse, povstat (vvi proti komu) (Sk
18,12) [1]

“κατέφυγον 801.οὐ καταφεύγω
“κατέχεεν δ0γ. 3. Sg.Od Kataxém
κατέχω (ἀοτ. κατέσχον) 1. {γι i přen.)

držet; držet se (11 čeho); zadržet, po
zdržel. ponechal (si) zajmout (místo).
(o nemoci) postihnout, sužovai: (o zá
konv) vázat; potlačit; uchovat (si); vlastnit,
mít 2. Činir.) plout, směřovat (tic Těv
abyalóv k břehu)[17]

“κατήγαγον Or, Od KaTŮVA
“κατήγγειλα δοτ. οὐ καταγγέλλωῳ
“κατηγγέλην λοτ. μᾶς.οὐ καταγγέλλω
κατηγορξω ἔυι. κατηγορήσω. δοτ. κα

τηγόρησα) obviní, obžalovat | (Tvvóc
T1/KaTÁ tivóc TI koho z čeho, ttvóc
xepi Tivoc koho z čeho) [23]

κατηγορία, ας, ἧ obvinění.obžatoba(3]
κατήγορος, οὐ, ὁ žalobce,žalobník [5]
KUTÝYOP, O0OG, Ó žalobce, žalobník (Zj



κατηλλάγην

12,10) [1]
κατηλλάγην δοι. ρᾶΞ,οὐ καταλλάσσω
"κατήνεγκα 8οτ.οὐ καταφέρω
“κατήραμαι Ὁ. οὐ καταράσομαι
-KUTNDŮTM a0T. 2. sg. od KUTEPÁOHAI
κατήφεια, GG, Ť] zármutek, smutek, sklíče

nost (Jk 4,9) [1]
KUTNYÉM (a0r. KATŇXNOG, PÍ. pas. KAT

ἤχημαι, a0r, pas. κατηχήθην) 1. poučit,
vyučit (vivá koho; T1/ TepÍ TIVOGV čem)
2. (pas.) býr vyučen; dozvědět se [B]

«κατήχθην a0r. pas. od KAaTÁTVY
KGTIÓOGU (pf. pas. kaTÍWuAL) rezavěr (i

přen.: Jk 5,3) (1)
κατισχύω ([υι. κατισχύσω, 801. κατ

ioxvoa) 1. moci, být schopen (+ Iní.):
převládnout, prosadil se 2. přemoci (x1vóc
koho. co) [3]

KGTOWKÉM(a0r. κατῴκησα) 1, (inrr.) by
dlei. přebývaí; usídlit se, usadis se (elc πό
λιν ve městě) 2. (t1.) obývat I οἵ κατοι
κοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν (5κ 29)
obyvatelé Mezopotámie [44)

KOTOÍKTIOIG, EWG, T] přebývání, bydlení,
příbytek (Mk 5,3) (1)

κατοικητήριον, ov, O bydlení; příbyiek,
obydlí [2]

KUTOKlO, ag, Ťj přebývání; příbytek, by
dtiště (Sk 17,26) [1]

κατοικίζω (a0r, KaTWKIUG)usídlit, ne
chat přebývat (čv piv v nás), umístil,
vložit (ěv ĎuTv do nás) (Jk 4,5) (1]

κατοπτρίζομαι νίάξδι(jako) v zrcadle;
(možná:) zrcadlit (2 K 3,18) [1]

κατόρθωμα, ατος, τὸ dobrý výsledek,
uspořádaný stav (v.1.$k 24,2) (0]

KÁTW (adv.) 1. dole 2. dolů [9]

κατώτερος, α, ov (komp. οἀ κάτω) niž

(Ef 4,9) spodní části ! nížiny země, t|. země
jako taková (na rozdíl od nebe) [1]

κατωτέρω (46ν.) níže; (VČísel:) méněnež,
pod (Mt 2.16) 11]

Kadča, ň (neski.) Kauda (malý osírov na
jih od Kréty: Sk 27.16) [1)

κεῖμαι

καῦμα, τος, τό Σάν,horko (Z) 7,16: 16,9%
viz též násl.) [2)

KGVLOTÍCH (a0r. ŠKaVHÁTICA,pas. KGV
μάσθην) spálit: (καῦμα μέγα [Ξ ak.
vnltřního předmětu] velkým žárem, se
žehnouí [4]

καυματόω spáli, sežehnout (velkým žá
rem) (v.l. M1 13,6) [0]

καῦσις, εὡς, ἣ hoření, spálení, vypálení
(Žd 6.8) [1]

KGaVOÓOLALbýc stravování zaniknout žárem
(2 Pr 3,10.12) (2]

καυστηριάξω (pf. pas. κεκαυστηρία
úpa) vypálit (žhavým železem) || KEKGV
στηριασμένων τὴν ἰδίαν συνεΐδησιν (1
Tm 4,2) majícitch) vypálené (tj. necitlivé)
svědomi, odmítajícítch) naslouchat svému
svědomí (1]

καυτηριάζω - καυστηριάζῳ
καύσων, wWVOG,Ó žár, horko [3]
καυχάομαι ({υι. καυχήσομαι, BOr.ŠKGV

xnoápnv, pf. κεκαύχημαι) 1. (πιτ.)
chlubis se, vychloubat se (Ev Tive/ ání TU
νι ὑπέρ τινος Κύπι, ζίπι; εἴς τι
vzhledem k čemu, čím) jásat 2. (wr)
chlubit se (a čím), být pyšný (T1načk vy
zveda:, chválit (T1 Tiv1 ÚNÉG TIVOC CO

před kým/ vzhledem ke komu) [37]
καύχημα, τος, τό 1. εὐϊμδεπὶ,vychlonbá

ní, chklouba2. sláva, pýcha [11]
καύχησις, εὡς, A 1. chlubení, chlouba,

předmět chlouby 2. stáva (11]
Kagaovaobyp, M (neskl.) Kafarnaam (mí

sto u Genezaretského jezera) (16)
Ksyypení, (v, ai Kenchreje (přístav

u Saronského zálivu, na východ od Ko
rintu) [2]

Kčěpoc, 0u, 1 cedr (v.1, J 18,1) [0]
KeŠpwv, Ó (neskl.) Kedron, Ceďron (potok

a údolí u Jerozaléma: J 18,1) (11
κεῖμαι (ρᾶτι. κείμενος, impf. 3. sg. ἔκει

TO) ležet. být položen, spočíval, rozkládat
se, nacházei se; (přen.) platit, existovat;



κειμήλιον

být určen, být ustanoven; podléhat (11wvi
komu) [24]

κειμήλιον, ου, τό ρολίαά (konjektura 1
Tm 6.19) [0)

κειρία, ας, 4 obvaz,obinadlo,pruh plátna
(J 11,44) [1]

Ktípw (a0r. Škeipa, med, Škeipáuny) stří
har (ovce, vlasy), (meď.) nechat se
ostříhat, nechat si ostříhat (TŮV KegAakÝv
hlavu, 1j. vlasy) ἐνάντιον τοῦ KEÍ
oavtoc aůróv (Sk 8,32) před tím, kdo ho
siříhá (part, aor. zde vyjadřuje součas
nost) [4]

“κέκανυμαι ρΐ, ρ65.οὐ καίω
“κεκέρασμαι ρῇ, ρα5,οὐ κεράννυμι
“«κἔκληκα ρΐ. οὐ καλέω
«κέκλικα ν. οὐ κλίνω
»KEKÓDEOLALpf. pas. od κορέννυμι
“κέκραγα νἵ, οὐ κράζω
“κέκρικα ρ΄.οὐ κρίνω
“κέκρυμμαι ρέ. ρϑς, οὐ κρύπτω
KÉÁEVOLO, TOG, TÓ příkaz, povel (1 Te

4.16) [1] :
κελεύω (δΔοότγ,ἐκέλευσα) ρβιλόζαι (τινί Κο

my; ak. s inf), rozkázaí, poručit, nařídů ἢ
ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι
(Mt 18,35) pán ho rozkázal prodat (25)

Kevobožiu, a, fj couhapo slávě,snaha vy
chloubat se (Ep 2,3) (1)

Kevodokoc, ov chlubivý, vychloubačný, ba
žící po slávě (Ga 5,26) [1]

κενός, M, Óv prázdný (i přen.), marný, zby
tečný, neúspěšný, jalový; ješiiný; bláhový,
pošetilý | elc kevóv naprázdno, zbyečně |
xevá marnosti. marné věci!plány [18]

κενοφωνία, ας, T)prázdné mluvení,plané
povídání, žvanění [2]

KEVŮÝM (fUL. KEVŮJM, A0r, ŽKÉVOOU, PÍ.

PAS.KEKÉVOLAI,40T. pas. ἐκενώθην) νγ
prázdnii, zmařit, zbavit síly, učinit bezvýz
namným (5)

κέντρον, ου, τό bodec (na pohánění do
bytka); osten, žihadlo [4]

κεντυρίων, MmVOG,Ó centurio, setník (Mk
15.39.44.45) [3]

κημόω

KevidG (adv.) nadarmo, zbytečně, naprázdno
(k 4,5) [1]

κεραία, ας, Ý tah (u písmene), čárka, zna
ménko [2j

κερομεύς, ἕως, ÓArnčíř[3]
KepapiKÓG, Ý, Ov Hliněný (Zj 2,27) 11)
κεράμιον, OV,TÓ (hlíněný) džbán [2]
κέραμος, ον, ὃ Αἰΐπα;(keramická) střešní

krytina, taška (L 5,19) [1]
κεράννυμι ίδοτ, ἐκέρασα, ρΐ. pás. KEKÉ

oadpau aor. μᾶς, ἐκράθην) (najmichat;
připravis, nalít (τι ἔν T1W4co do čeho)
(Zj 14,10%18,6bls) [3]

Kťoac, aTOc, TÓ (zvížecí) roh; (přen) sí
la, moc [11]

KEHÁTIOV,OV, TÓ (vl. „rožek“) lusk (sva
tojánského chleba) (L 15,16) [1)

κερδαίνω (ἔἕυι, κερδήσω π. κερδανῶ,
801. ἐκέρδησα n. ἐκέρδανα. konj.
κεοδήσω ἢ. κερδάνω, ἰοΐ. κερδῆσαι.
fut. pas. κερδηθήσομαι! 1. χέρζαι,
dosáhnout (1xčeho) 2. (jde-li o něco ne
gativního) vyánoui se (11 čemu), být uše
třen (11 čeho), ušetřit si[17]

Kťpěog, 0VG, TÁ zisk [3]
KÉpHa, Cog, TÓ (drobná) mince, drobné (3

2,15) (1]
κερματιστῆς, οὐ, ὁ penězoměnec,smě

nárník (3 2,14) (1]

κεφάλαιον, ov, τό 1. hlavní věc 2, kapi
tál, suma (peněz), obnos [2]

KEpUkam (aor. Ekepakaioda) bír do
hlavy (v.1. Mk 12.4) (0]

κεφαλή, TIG.11hlava (i přen.) I κατὰ Ke
pac Exeiv (1 K 11,4,asl:) mít na hla
vě, míí pokrytou hlávu | xEgaXů vWvÍac
rohový !úhelný kámen [75]

KegaXtóm (a0r. ἐκεφαλίωσα) bít do hla
vy, rozbili hlavu (avá komu); (?) srazit
hlavu (Mk 12,4) [1)

Kegakíc, lěo6, Ý sváek (BiBiíov knihy:
Žd 10,7) [1]

κηδεύω (ᾷοτ. ἐκήδευσα) ροείσγα! se
(o mrtvého), pohřbír (v.1, Mk 6,29) [0]

KrLÓW (fut. KNKÓCHE)nasadit náhubek (11



κῆνσος

νά Κοιῃηυ} (1 Κὶ9,9) [1]

κῆνσος, οὔ, Ď (z laL.census) daň [4]
κῆσος, οὐ, Ózahrada [5]
Kn7tovpůs, O5, Ď zahradník (3 20,15) [1]
κηρίον, ov, TÓplástev! plásí medu(vl. L

24,42) (0]
KOVyHa, TOG, TÓ hlásání, zvěstování, ká

zání; zvěst [8+1]

κῆρυξ, ὑκος, ÓHasaiel, zvěstovatel(3)
κηρύσσω (fur. KNOÚŠM,a0r. ŠKýDUŠA,

pas. ἐκηρύχθην, fut, pas. κηρυχθῆσο
ua) hlásat. zvěstovaí, kázat; oznámit |
Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι (1 Καὶ15,12)
káže se o Kristu, že n. k. se, že Kristus (61)

KÝiC0G,VG, TÓ mořská stvůra, velká ryba
(Mt 12.40) [1]

Kngas, ů, Ó Kéfas (aram. podoba jména
apoštola Petra = „Skála“) (9]

KtBáptov, ov, TÓnádobka (pův. zhotove
ná ze semenné schránky egyptského
lekninu) (vl. $k 19,24) [0]

κιβωτός, οὔ, ἡ 1. ἀγελα,iruhla, schránka
(τῆς διαθήκης τνηομν») 2, ἀγόδα (Noe
mova) [6]

κιθάρα, ας, ἧ ἐμένα,harfa [4]
κιθαρίζω hrát na citeru n. na harfu [2)
κιθαρῳδός, οὔ, Ó Aráčna citeru,harfeník

tdoprovázející hru zpěvem) (Zj 14,2;
18,22) [21

KwWukia,ac, f Kijikie, Cilicie (provincle
v jihových. čásil Malé Asii s hlavním
městem Tarsos) [8]

Κίλιξ, iKoc, Ó obyvatel Kilikie (vl. Sk
23,34) [0]

Ktvěvvebm býí v nebezpečí, octnout se v ne
bezpečí; být nebezpečífm), hrozii [4]

κίνδυνος, οὐ, ὁ πεδετρεξί(τινός) ἔκ τι
νος od koho) f9]

κινέω ((υι. κινήσω. δοῖ. ἐκίνησα, pas.
ἐκινήθην) 1, ἀὐδαι. pohybovat {τι čím),
kývar. potřásat (TG xepalác Alavou);
úvést do pohybu; odstranit 2. vyvolat,pod
nítit 3. (pas.) hýbat se, pohnout se; Vzrušit
se [8]

κίνησις, ξεως, ἡ pohyb (v.1.J 5,3) [0]

Κλήμῃς

KWvápmpov, 0U, TÓ skořice (koření) (Zj
18,13) (11

Kíg, Ó (neskl.) Kif, Kiž (Saulův otec: Sk
13,21)0]

KÍxonju (a0r. čxonga, imp. zofoov) půj
čit (soukromě) (L 11,5) [1]

KháBog, ov, Ó větev(11)
κλαίω (ἔνι. κλαύσω, δοε. ἔκλαυσα) 1.

(intr) naříkat,μίακαι(ἐπίτινα7)τινι πδά
kým) 2. (tr) oplakávat [40]

κλάσις, εὡς, m lámání (T900ZoTov chle
ba) (L 24,35; Sk 2,42) [2]

κλάσμα, T0G, TÓ úlomek, drobet, kousek
(chleba) [9]

Κλαῦδα, ἧ (πε9κ1.) Klauda (v.l. Sk 27,16
místo Καῦδα) [0]

Κλαυδία, ας, ἣ Klaudia (křesťanka:
2 Tm 4.21) [1]

Κλαύδιος, οὐ, ὁ Κίαμαίης (1. římský ci
sař Claudlus Drusus Nero Germanicus
(41-54) 2. římský vojevůdce Claudius
Lysias) [3]

κλαυθμός, οὗ, ὁ πάρε, pláč[9]
κλάω (οτ. ἔκλασα, ρεΞ. ἐκλάσθην) ἰά

mai, rozlámat (v NZ jen o chlebu) [14]
κλεῖς, κλειδός, Ď (ak. sg. κλεῖν π. κλεῖ

Ša. ak. pl. KAETGn, KRejšac) klíč (i
přen.) (TG γνώσεως k poznání) [6]

κλείω (Δοι. ἔκλεισα. ρΡΗ,μᾶς. κέκλεισμαι,
a01. pas. EKXELODYV)zavřít, uzavřít, (u)
zamknout (i přen.): (pas.) bý! uzavřen, za
vřít se [16]

κλέμμα, τὸς, τὸ ἀγάάεξ(ΖῚ)9.21) 1}
Κλεοπᾶς, G, ὁ Kleopas, Kleofáš Čjeden

z emauzských učedníků: L 24,18) [1]
κλέος, ους, τό εἰάνα,proslulost, pověsí (1

P1 2,20) [1]
KAÉTTNG, OV, Ó zloděj [16]
κλέπτω (ἴυι. κλέψω, ἀοτ, ἔκλεψα) krási.

ukrást (13)
KAnBýcope: fur.pas.od Kalé
κλῆμα, τος, τὸ νύβοπελ,νδιον, ratolest (3

15,2.4.5.6) [4]
Κλήμης, evTos, Ó Clemens, Klemení

(křesťan ve Filipech: Fp 4,3) [1]



κληρονομέω

κληρονομέω (ἔυιϊ.κληρονομήσω. 8οχ. Ě
κληρονόμησα, Ρί. κεκληρονόμηκα) 1.
dědit (uetá Twvoc[spolu] s kým), být dě
dicem 2. zdědit, dostat (jako dědictví) (U
co), získar [18]

κληρονομία, ac, A dědiciví A přen.); po
dil; majetek [14]

κληρονόμος, ov, Ó dědic (i přen.) [15]
κλῆρος, οὐ, ὁ 1. los U βάλλειν κλῆ

ρονἡ κλῆρους μηείαι los, losovat 2. vylo
sovaná věc; podíl, nárok: úděl (11)

KANOÓU (a0r. pas. čKANOÓHMY)1. losovat,
určit [osem, vyvolit 2. (pas.) být učiněn
dědicem, být vyvolen; dostaí jako dědický
podíl (Ef 111) (U

κλῆσις, ἕως, 1 povolání (jako proces i
Jako slav); pozvání [11]

κλητός, ἤ, ὄν L.povolaný 2.pozvaný [10]
κλίβανος, οὔ, ὁ γες [2]
κλίμα, TOS, TÓ území, (pás) země, končina

ἢτὰ κλίματα τῆς Συρίας (Ga 1,21)syr
ské kraje, syrský kraj [3]

κλινάριον, οὐ, TÓ lůžko, postel, lehátko
($k 5,15) [1]

κλίνη, ης, A lůžko, postel, lehátko (1 ke
stolování); nosirka (9]

KALVÍŠLOV,OU, TÓ lůžko, lehátko; nosítka
(L 5,19.24) (2]

Kkíva (a0r. ἔκλινα, ρὲ. κέκλικα, AOr.
pas. EKAHmv) 1. (ir) sklonií, naklonit,
sehnout; složit (hlavu); zahnat ná útěk
(vojsko) 2. (intr.) nakláněr se, sklánět se;
konči: [7]

Kkidia, ag, j společnost/skupina (u sto
lu/ při jídle) (L 9,14) (1)

κλοπή, jc. 1 krádež[2]
κλύδων, wvog, Ó vřnobití,příboj (15 0a

Záconc moře)(2)
KAVŠOVÍČOpaL dý: změtán vinami (i přen.

Ef 4,14) (1)
Kůenáas, G, Ó Klopas. Kleofář (muž Ma

tte, jedné z žen pod křížem: J 19,25) [1]
κνήθω {εολίαι; (Ρ45.}nechat si lechtat (1ňv

ἀκοήν v uchu: 2 Tm 4,3) [1]
Kvíšog, ov, i Knidos (ostrov u jihozá

KÓKKOG

padního pobřeží Malé Asle: Sk 27,7) (1)
κοδράντης, οὐ, Ó (guadrans = římská

měděná mince, čtvrtina asu) kvadrans,
drobná mince [2]

κοιλία, ας, m břicho, žaludek; lůno, živou;
nitro N ěx K. ÚmTOÓCod mateřského lůna,

14.oď narození [22]
κοιμάομαι (a0r. čKoÁŠNY, pf. KEKOÍ

UnKOI) Spát, usnout: (přen.) zemřít, zes
nout [18]

κοίμησις, εως, ἧ spaní, spánek M K.T0Ú
Úrvov | přirozený!skutečný spánek (J
11,13) (U

KowvóG, Ýj, Óv 1. společný 2, obyčejný,
všední, světský: nečistý, poskvrněný [14]

κοινόω (a0r. ἐκοίνωσα, ρ΄. κεκοίνωκα,
pas. κεκοίνωμαι!ι) 1. μὲ obecným!ne
číssým, poskvrnit, znesvětit | κεκοινώ
μένος nečistý, poskvrněný 2. prohlásil zá
nečisé [14]

κοινωνξω (aDr. ŠKOWVÝVNOU,pf. xeKO
vóvnka) 1. mít podíl (τινόςἡτινί τι3
čem), účasinit se; níl společné (Tuvác co)
připojit se (tiví k čemu), ujmout τὸ (τιν!
čeho) 2. přenechatpodíl (tivi ἕν τινι Κο'
mu na čem), dát účast; podporovat [8]

κοινωνία, ας, ἧ 1. společenství 2. účast
podíl (tvvóc na čem) 3. sdilení, odevzdá
ní. ochota dělit se; sbírka [19]

κοινωνικός, ἢ, ÓVochomnýse dělit, štědrý
(1 Tm 6,18) (1]

KOWWvůG, OB, Ó účastník; podílník: spo
lečník, druh [10]

KorvájG (adv.) společně; v obecné řečí (v.l
Mk 3,17) (0]

κοίτη, ης, 1. lůžko, lože, postel I síc
τὴν xolrny (L 11,7) na lůžku 2. manžel
ské lože; manželský život; počatý člověk
potomek; pohlavní nezřízenosí (4)

KOTVY, ŠVOG, Ó ložnice | Ó ční T00 κοι.
τῶνος ($k 12,20) komorník [1]

KÓKKtV0G, 11,OV nachově červený, nachový
Fariatový [6]

κόκκος, οὐ, Ó zrno, jádro || x, σινάπεως
hořčičné zrno | x. cíToV pšeničné zrno [7]



κολάζω

κολάζω (δος. πιξὰ, ἐκολασάμην) ροιγε
stat; (med.) (nechat) potrestat [2]

κολακεία, ας, 1 lichocení(1 Te 2,5) 1]
κόλασις, £tWG,T potrestání, trest; trápení

Nec x. aldviov do věčnýchmuž [2]
κολαφίζω Caor.školůmioa) udeřit (pěs

tí), bít; zneuctit, potupií, ublížit (Tvvá ko
mv) [5]

κολλάομαι (λοτ. ἐκολλήθην, ἔοι. κολ
χηθήσομαι) ρέϊπομι (miví k čemu), při
držet se, přichytit se (riví čeho), připojit
se (Tivi ke komu, čemu), uchyrií se (Tvví
u koho), přilepit se; spojit se (sexuálně)
(vvví s kým) [12]

κολλούριον, οὐ, TÚ očnímast,mast na oči
(přen.: Zj 3,18)(1]

κολλυβιστῆς, οὔ, ὁ ρεπδεομιξπες[3]
κολλύριον, OV,TÓ= κολλούριον
κολοβόὅω (nor. šKokóŘagu, pas. ČKOko

Bádmv) zkrátit, zmenšit [4]
Κολοσσαεῦς, Ema, Ó Kolosan (v.l: nad

pis Ko) 10]
KoAogoaí, v, al Kolols)sy(město ve

Frýghi: Ko 1,2) (1)
KÓXIOG,v, Ó 1. prsa, hruď; náruč; klín (i

přen.) 2. zářiv [6]
KoXvpLfŘámplavat (Sk 27,43) [I
κολυμβήθρα, ας, ἡ rybník(3)
Kohovla, ag, Y (římská)kolonie,osídlení,

osada (jejíž obyvatelé měli zvláštní
práva) (Sk 16,12) (1]

KoLám mír/nosit dlouhé vlasy (1 K
11.14.15) [2]

κόμη, ng, Ť (pěstované)vlasy, účes (3dlou
hými vlasy)(1 K 11.15)(11

KojíÍče (aor. čKóuioa, fut. med. KOUÍGO
μᾶϊ 1 κομιοῦμαῦ L (akt) přinést 2.
(med.) obdržet, dostat zpět), získat, dosáh
nout (m1čeho) [10]

KOHWÓTEDOV(adv.; komp.) ἱέρε ἢ κ. ἔχω
mám se lépe, daři se mi lépe () 452) (]

Kovtám (pf. pas. KeKOvÍapaU) Vvybíli,obí
li I xexKoviagévog obílený [2]

KOVLOPTOG, OU, Ó prach [5]
κοπάξω (δοτ. ἐκόπασα) polevil,ustat, ti

KOGLÉL

šít se. přestat (3)
KORETOG, OV, Ó nařikání, nářek (ění Tivt

nad kým; 5k 8.2) [1]
KO), Tjg, porážka, zabíjení, vybití (Žd

2.1} [1]

κοπιάω (a0r. čkoriada, pí. keKoTÍaKO)
1. unávit se, vyčerpat se 2. namáhat se
(eŤe niva pro koho), rrápit se; pracovat
(usilovně) (23)

κόπος, οὐ, ὁ 1. námaha. úsilí; obtíž | Kó
πον κόπουςπαρέχεινπέπεομαιπᾶ ρΡο
kojí. trápii, obtěžovat (T1ivíkoho) 2. prá
ce; služba [18]

κοπρία, ας, Ťj Anojišrě(L 14,35) (11
KÓJCDLOV,OV, Ó hnůj (L 13,8) Mκ᾿ βάλλειν

hnoji [1]
κόπρος, οὐ, ἢ ἀπά (v.l. L 13,8)[0]
κύπτω (δοτ. ἔκοψα, ἴως. med. KÓYOUGI,

aor. med. čkoyápmny) 1. (akr.) sekar, ut
nout, useknou! 2. (med.) truchlit (truchli
vě) naříkal (ční viva nad kým) (tr.)
oplakávat, naříkat (tvvá nad kým) [8]

κόραξ, ακος, Ó krkavec,havran (pro židy
nečlstý pták; L 12,24) [1]

κοράσιον, οὐ, TOděvčátko,dívka [8]
KODPAv,Ó (neskl.; hebr.) korban, dar (pro

Boha) (Mk 7.11) [1]
κορβανᾶς, ἃ, ὁ chrámový poklad (Mt

276) [1
Kóps, Ó (neskl.) Kore (vůdce povstání

proti Mojžíšovi: Ju 11) [1]
KODÉVVOJEM(pf. pas. KEKÓDEOHAL, A0r. pas.

čkopÉoBnv) nasyřit; (pas.) nasyrit se, být
nasycen (tivóc čím) [2]

Κορίνθιος, οὐ, ὁ Κογίπέαπ, obyvatel Ko
rintu: křesťan z Korintu [2]

KópuvBoc, ov, ἡ Koriní (hl, město pro
vincie Achája) [6]

Koovýtog, ov, Ó Kornélius (římský set
ník v Césareji) [8]

KÓDOG,OV, Ó (dutá míra) kor (asl 390 li
trů)(L16,7[

KOJÉW (a0r. ŠKÓOUNOG, DĚ. pas. KEKÓ
oumua) 1. upravit, připravit 2. vyzdobit,
zkrášlit (1 přen.) 3, sloužit k ozdobě/ke



κοσμικός

cti, dělat čest (11 čemu) [10]
κοσμικός, ἢ, Óv pozemský;světský[2]
KÓGHLOG, OV Čestný, slušný, spořádaný (1

Tm 2.9 3.2) [2]
Kogpíma (adv.) slušně. spořádaně (vál,

1 Tm 2.9) 10)

κοσμοκράτωρ, OPoc, Ó vládce světa (Ef
6.12) [1]

κόσμος, οὐ, ὁ 1. šperk, ozdoba 2, svět, ves
mír 3. země, (pozemský) svět d. lidstvo,
lidé ᾿ὶὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν
(J 12,19) (celý) svět se dal za ním, všichni
(idé) za ním jdou 5. (hříšný) svět, proti
božská oblast ©.souárn (186)

Koúaproc, ou, Ó Ouartus,
(křesťan: Ř 16,23) [1]

KOV (aram, „vstaňl“) kamí (Mk 5,41) [1]
κουστωδία, ας, ἥ (Ζlat. custodia)hlídka,

stráž [3]
Kovgiču odlehčit (člun, loď; Sk 27,38) (1]
κόφινος, οὐ, Ó(větší) koš (není jisté, zda

větší než gnupic) [6]
κράβαττος, οὐ, ὁ (přenosné) lůžko, le

háiko; rohož, matrace; nosiika [11]
κράζω (ζυι. κράξω ἰ κεκράξομαι, δοῖ. ἔ

κραξα | (Sk 24,21) čKÉKpača, pf. ké
xoaya) 1. křičer, volat (riví na koho),
řvái 2. provolóvat, prohlašovat [55)

κραιπάλη, ἧς, T]opojení, opilost; hýření:
kocovina (L 21,34) (1]

Kpavlov, ov, TÓlebka [4]
KoáciEšov, ov, TÓ 1. okraj, lem (šatů) 2,

třáseň, střapec [5]
κραταιόομαι (δοτ. ἐκραταιώθην) zesílit,

stár se (tělesně n, duchovně) silným [4]
κραταιός, ἅ, Óv silný, zdamný;mocný (1 Pt

56) [1]
KOUTĚ ({πι. κρατήσω, δοι. ἐκράτησα,

pí. κεκράτηκα, Das. KSKOÁTTHOI,a0r.
pás. čkoatýdnv) 1, uchopil, chyrit (11
vác /Tivá, TLkoho, cok zmocnit se (Tivá
koho), provési (Tivóg co), dosáhnout I
δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέ
ναι (Sk 27,13) domnívali se, že svěj
záměr mají v moci n. že jejich záměr

Kvartus

κρίνῳ

vyjde 2. držet, zadržet, podržet; neod
pustit; uchovat, zachovat; držet se (ová,
T koho, čeho) [47]

κράτιστος, ἡ, ον (superl. k ἀγαθός)
(vele)vážený, vznešený, slovutný [4]

κράτος, OVG, TÓ 1. síla, moc; vláda |
κατὰ xpůT0g mocně 2. mocný čin (12)

Kpavyáče (ἔυι. κραυγάσω, δοτ, ἐκραύ
yaca) volat, křičet; provolávai [9]

κραυγή, ἧς, ἡ křik, (hlasicé) volání; ná
řek; hlas 16]

κρέας, κρέατος N.KDÉMG,TÓ (nom./ak.
pl. kOča) maso (2)

κρείττων 1 κρείσσων, OV, gen, ovoG
(komp. k čyaBóc) lepší, znameniější,
cennější, význačnější; užitečnější, výhod
nější U(adv.) κρεῖσσον 1 κρεῖττον lépe |
τὸ κρεῖσσον užitek, prospěch (19]

κρεμάννυμι (préz. také xpeuálu, méd./
pas. KpĚpAUGI,a0r. akí. ἐκρέμασα, pas.
ἐκρεμάσθην) 1. pověsir, zavěsit 2.
(med./ pas.) být pověšen, viset; záviset
(ἔν tTivi na čem), spočívat (Evy τινι
v čem) IIxespáuevoG pověšený, visící [7]

κρημνός, οὗ, ὁ σνσλ,úbočí; sráz [3]
Κρής, nróc, ó Kréťan,obyvate!Kréty [2]
Κρήσκης, εντος, ὁ Crescens, Krescens

(Pavlův průvodce: 2 Tm 4.10} {1}
Κρήτη, ns, 4 Kréra(ostrov) [S]
κριθή, ἧς, ἡ ječmen(Zj 6,6) 1]
“κριθήσομαι ἴυι. ρ85.οὐ κρίνω
KpiBevoc, m, ov ječný (J 6.9.13) [2]
κρίμα, τος, τό 1. soud, soudní proces 2.

rozhodnutí, usnesení; rozlišení 3. rozsudek
4. odsouzení, trest 5. úsudek, soud (člově
ka) [27]

"Kpívy konj. préz. n, aor. 3. sg. ὁὅ κρίνω
κρίνον, ὃν, TÓkrásná květina, lilie [2]
Kpíva (ut. KDIVŮ,a0r, ŠKOLA, pí. KÉKOL

Ka, pí. paš, κέκριμαι, ἀότ. Ρ85. ἐκρίθην,
fut. pás. koBňůgopau) 1. rozlišit, oddělit;
rozhodnout 2. dá! přednost (τι παρά τι
čemu před čím) J. usuzovat: rozhodnout
se, pokládat (rivů. miotTóv koho za
věřícího) 4. soudii, odsoudit; vykonat (T



κρίσις

κοίμα γοχεμάθκ) II ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ
κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς (2) 18.20)δέ νγ
konal váš rozsudek na něm (= městě) 5.
posuzovat, kririzovát 6. (med.) soudit se
(ἐπί Tivoc před kým) 7. (pas) být
souzen, soudit se (Tiví s kým) [114]

κρίσις, εὡς, ἧ 1. souď (106 κόσμου παά
světem), (soudní) jednání; soud (= soudní
budova) 2. odsouzení, rozsudek; trest 3.
právo, spravědinosi [47T]

Koianxoc, ov, Ó Krispos, Krispus (předsta
vený synagogy v Korintu: Sk 18,8. 1 K
1.14) [2]

κριτήριον, οὐ, τό 1. soudní dvůr. soud 2.
(možná:) (soudní) případ [3]

κριτής, οὔ, ὁ ξοκάσε[19]
κριτικός, ἢ, ÓVschopný soudit (T1vůc ko

ho/o kom, čem) (Zd 4,12) (1]
κρούω (a0r. Čxpovoa) souci, (zajklepat

(Tův Bývav na dveře) [9]
“κρυβῆναι inf, aor. pas. od κρύπτω
κρύπτη, AG. Ý skrýš. demný) kout (L

11,33) (1)
KDOITTÓS, T, ÓV skrytý, tajný II TÓ KOV

πτόν cO je skryté, skrytosi; tajemství | ©
κρυπτὸς τῆς Kapělac Bv8pwroc (1 Pi
3,4) skrytý člověk, tj. srdce n. skryiý čl..
který se řídí srdcem [17]

κρύπτω (δος. ἔκρυψα, DÍ, pas. κέκρυμ
ua a0r. pas. ἐκρύβην, Inf. xovBůvat
skrýt, schovat, zakrýt, přikrýt zátajit; (se
zvratným zájm. n. V pas.) skrýr sei KE
κρυμμένος skrytý, tajný [18]

κρυσταλλίζω iřpytit se jako křišťál,blý
štětse (Z) 211101)

KpůgTahAoc, ov, O křišťál; led (Z) 4,6,
22V (21

κρυφαῖος, a, 0Vskryrý(Mt 6,18bis) [2]
KOVET (adv.) rajně, potají (Eť 5,12) [1]
κρύφιος, ia, 10V tajný, skrycý (vl. Mi

6,18) [0]
κτάομαι (ἰυι. κτήσομαι, δοτ. ἐκτησάμην,

pí. μᾶς. κέκτημαι) získat, opatřit si;
(ν μέ} ν]αφίπῖἢ τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶ
oBat (1 Te 4,4) ziskat si manželku n. vést

Κύπριος

manželský živostn. ovládat své tělo (7)
κτῆμα, τος, τὸ 1. πιαξειεξ, vlastniciví 2,

pozemek [4]
κτῆνος, ους, TÓ(pl) dobyrek; (sg.) dobyr

če, (chovné n. tažné) zvíře [4]
κτήτωρ, ορος, ὁ majitel, vlastník (Sk

4,34) [1]
κτίζῳ (a0r. ŠkKTIJG, pf. pas, ĚKTLODAL.

δ0Γ. ρ858,ἐκτίσθην) Ús)ivořit, vytvořit 1
κτίσας ten, kdo sivořil, tvůrce, Tvůrce [15]

KTÍGIG, ECaG,Ť| 1. stvoření (jako činnost)
2. stvoření, tvor, ἐνογεῖνο 3, řád, usianové
ní, zřízení [19]

κτίσμα, τος, τό zvor.stvořená věc[4]
KT ίστης. OV,0 ivůrce; Tvůrce, Stvořitel (|

Pr 4,19) (11

κυβεία, ας, ἥ hra v kostky; (potom:) pod
vodná hra, vychytrálost. prohnanosi, pod
vod (Eť 4,14) [1]

κυβέρνησις, ἑεὡως,ἥ řízení. vedení (dru
hých) (1 K 12.28) (1)

κυβερνήτης, 00, Ókormidelník(2)
KUKÁEDO (a0r, ἐκύκλευσα) οδάέορέι,

obehnai, obklíčit (Z) 20,9) (1)
KuKdÓdEv 1. (adv.) dokola, kolem, ze všech

stran 2. (předl. s gen.) kolem (Z) 4,3.4.8;
va. Z 5,21) [3]

κυκλόω (δοτ. ἐκύκλωσα, pas. ἐκυκλώ
θην) obejít; obstoupi,; obklopit, obehnat;
obklíčit [4]

κύκλῳ 1. (adv.) kolem, dokola 2. (předl.
s gen.) kolem (8]

κυλίω (a0r. pas. EKuLÍCONY)valí; (pas.)
valit se, válet se (Mk 9,20) (1)

κυλισμός, οὔ, ὁ (vyjválení (se) (foofů
000 v blátě; 2 PL2,22) (1)

Kvlkóc, 4, Óv zmrzačený, znetvořený(4]
KOpa, T05, TÓ(vodní) vlna [5]
κύμβαλον, οὐ, TÓ (hudební nástroj) či

nel, puklice (1 K 13,1) [1]
κύμινον, οὐ, TÓkmín (Mr 23,23) (1)
Kováptov, ὧν, τὸ psík, (1 bez význ.

zdrobněliny:) pes (4]
Κύπριος, ov, Ó Kypřan, obyvatel Kypru I

čvno K. Kypřan [3]



Κύπρος

Κύπρος, οὐ, ἧ Κρ" (οβιτον να διϊδάο
zemním moři) [5]

KŮMTW (aor. Exvya) sklonit se, seknout se
(κάτω [k zemůl)[2]

Κυρηναῖος, οὐ, Ó Kyreňan, obyvatel Ky
reny (města v severní Africe) [6]

Kopývn, ng, 1 Kyrene,Kyréné (hl. město
severoafrické provincie) 4Sk2,10) (11

Kopřývtac, ov, Ó Ouirinius, Kvírinius (řím
ský místodržitel v Sýrli: L 2,2) [1)

κυρία, ας, ἧ paní (i přen., 2 3 1.5)12]
κυριακός, ἢ, ÓVpatřící Pánu, Pánův, Pá

ně [2)

κυριεύω (ἴοι. κυριεύσω, δοζ. ἐκυρίευσα)
vládnout. panovat (tvvóG nad kým, čím),
bý: pánem (1)

KúptOG, oV, Ó I. pán (τοῦ σαββάτου παά
sobotouy, vládce; velitel: majitel W(vok.)
KÓO10: pánové! 2. (o Bohu n. Kristu)
Hospodin, Pán (7V7)

κυριότης, NTOG,Ť pansiví, vláda; (0 an
dělech) panstvo [4]

λαλέω

κυρόω (Δὸτ. ἐκύρωσα, ρ΄. pas. KEKŮDU
pat) L.potvrdit, prohlásit za platné 2. roz
hodnou: se (11 proč), uplarňovar (2)

κύων, κυνός, Ó(dal. pl. KUJÍ) pes (ve vl.
sm. | jako nadávka) [S)

κῶλον, οὐ, τό (pův. „úd“) mrtvola (Žd
21901

κωλύω (Δοτ. ἐκόχυσα, ρᾶ5. ἐκωλύθην)
zabránit (tivá TivoG komu v čem; TĎ
λαλῆσαι γλώσσαις νιμνελὶ jazyky), za
mezit; zakázat; překážet; odepřít (11 nó
Tivog co komu) (23)

κώμη, OG, Ť vesnice, městys, městečko [27]
KWHOÓTOXIG,£W6, Ť městečko, městys (Mk

1,38) (1)
KOS, ov, Ó pírka,kýření(33
κώνωψ, oTT0G,Ó komár (Mt 23,24) 1]
Kc, Ků, j (ak. K) Kós (ostrov

v Egejském moři: Sk 21,1) [1]
Kwoáój, Ó (neskl.) Kosan. Kósam (v Ježi

šově rodokmenu: L 3.28) [1]
κωφός, ἢ, ὃν 1. Aluchý2. němý (14]

“λαβεῖν inf. aor. od Aaufávo
-hafáv part. aor. od λαμβάνω
“λάβοι ορι. aor. 3. sg. od λαμβάνω
Aayxávm (aor. čkaxov, part, Aaxóv) 1.

přijmout, dostat, obdržet 2. býi vylosován,
být určen losem 3. losovaí, meiat los (neví
Tivog oč) (4]

Aáčapog, ov, Ó Lazar (I. Ježíšův přítel.
bratr Marie a Marty; 2. žebrák z podo
benství: L 16,20-25) (15)

“λαθεῖν ἱπί. δου. οὔ λανθάνω

Aádpa ťadv) rajně, skrytě [4]
AalAay, amog, 1 bouře. vichřice,smršť |

A.dvépov věsná svurší !bouře [3]
λακάω n. λακξω (aor. čháKnoa) puk

nout, prasknour (Sk 1,18) [1]
λακτίζω (αοτ. ἐχάκτισα) (ο vzdorném

zvíře: I přen.) kopat (Sk 26,14) [1]
λαλέω (fut λαλήσω, ἀοτ. ἐλάλησα, μ΄.

χελάληκα, ρΡ848.χελάλημαι, σι. ρᾷς. λα
χηθήσομαι) 1. πιέμνέι(τινί ἡπρός τινα π.
ušTá T1ivocs kým, ke komu), hovořit, po



λαλιά

vídat; vydávat zvuky 2, ((w.)říci; předně,
proslovů; sdělit, zvěstovat, hlásat; slíbit 3.
(pas.) být řečen! vyprávěn; říkat se, vyprá
νῶι 56} ὃ ἐκοίησεν αὕτη λαληθήσεται
(Mk 14,9) bude se „. vyprávět 0 tom, cO Vy
konala [296]

λαλιά, ac, m řeč: mluva, způsob řeči[3]
Aagpá v.l. místo Aepá [0]
Xapfkáva (fur, Aňlu)yopau aor. Xafiov,

Inf. λαβεῖν, ρᾶτγι, Aafióv, opi. 3. sg.
χάβοι, ρ΄. εἴληφα, μᾶς. εἴλημμαι. 3. 58.
εἴληπται, δοτ. ρ85, ἐχήμφθην) 1. ὀγάι
{τ}, νζῇ (51}:οὐνΠῖ zmocnit se (1 čeho) II
(často jen jako funkční sl., např.)
Koiua A. být odsouzení potrestán 1 ὑπό
μνησιν A. vzpomínat si | ἔκστασις
Faafev Snavrac (L 5,26) všechnypojal
úžas 2. přijmout, dostat; získat (258)

Λάμεχ, ὁ (πε5Κ}.)Lámech (otec Noemův
v Ježíšově rodokmenu: L 3,36) (1)

λαμπάς, ἄδος, 1 1, pochodeň2. lampa,
svítilna [9]

χαμπρός, a, Óv zářivý. lesklý,světlý,spy
tivý; skvělý, nádherný (9]

λαμπρότης, πτος, Ň lesk,iřpyt,jas (k
26,13) [1]

λαμπρῶς (adv.) nádherně, skvěle, velko
lepě (L 16,19) [1]

λάμπω (ἴυιϊ.χλάμψω, 2ογ. ἔχαμψα) (χα)γά
řit, svítit; nechat zazářiíř(I přen.) [7]

λανθάνω (aor. EXaBov, Inf. LaBetv) 1.
být skrytý, býí neznámý; uniknout (rí
Tiva co komu) ἢ ἕν δὲ τοῦτο μὴ λαν
θανέτω ὑμᾶς (2 Ρι 3,8} toto jediné však
ať vám neunikne n, toto jediné však ne
smilé přehlédnout 2. být v nevědomosti,
nevědět | ἔλαθόν τινὲς ξενίσαντες
ἀγγέλους (Ζὰ 13,2) někteří příjali jako
hosty anděly, aniž to věděli (6)

λαξευτός, ἢ, v vytesanýve skále (hrob:
L 23,53) [1]

Λαοδίκεια, ας, ἧ Laodikeia, Laodícea
(město ve Frýgii na řece Lykos) [6]

AaoĎikeVa, šaac, Ó Laodičan, obyvatel La
odiceje (Ko 4,16) [1]

λαός, οὔ, Ó lid; lidé, zástup, dav; národ;
(Boží) (id Wdův „ λαοῖς Ἰσραήλ (Sk
4,27) s izraelským lidem n, lidmi z Izraele
[142]

λάρυγξ, γγος, ὁ hrdlo (Ř 3,13)(1)
Aagaia, ac, 1 Lasaia (město na Krétě:

Sk 27,8) 11]
λατομέω (δοτ, ἐλατόμησα, ρμΐ.ρας. λελα

TÓUNKAVĎvytesat (v kameni, ve skále
apod.) (2]

Aarpsta, ac, ň bohoslužba,bohopocta[5]
λατρεύω ([υϊ. λατρεύσω. οτ, ἐχάτρευ

oa) sloužit (Deí$ Bohu), i abs.) sloužií
Bohu, konat bohoslužbu [21]

Aáxavov, ov, TÓ zelenina, zahradní rosili
μα [4]

"-áym konj. aor. od λαγχάνω
Aaxdv part. aor. od Layxávo
Λεββαῖος, οὐ, č Lebeur (vl. Mr 10,3; Mk

3.18) (0)
Λεββεβαῖος, οὐ, Ó viz předch. (vl. Mt

19,3) [0]
λεγιῶν, dvoc, mlegie,pluk [4]
λέγω ((υι. ἐρῶ, aor. eŤnov n. efna, inf.

elneiv, pí. etonka, plpf. eipůkstv, pí.
pas. εἴρημαι, δότ, pas. ČopéBny, part.
ῥηθείς)1. ξέοϊ(τινίἡπρός τινα komu,
περί τινος π.εἷς ἡπρός)ἐπί τινα
© kom), pravit | Tě ÓNnBévn, τὸ εἴρημέ
vov co bylo řečeno, výrok 2, tvrdii; myslet,
mínit 3. odpovědět 4. zeptat se 5. přikázat
6. vyprávět 7. pojmenovat, nazvat | ὃ Xe
vóptvoc zvaný, nazývaný 8. přeložit I JÉ
γξται znamená, překládá se [2353]

AeTuga, T0g, TÓ zbytek (Ř 11.5) [1]
λεῖος, a, ov rovný, hladký (L 3,5) (1)
λείπω (aor. čAutov 1 čAstya) 1. chyběl,

scházet | Tě λείποντα ro, co schází 2.
(pas.) zdostávar (Ev Tiv. v čem), míí ne
dostaiek (tivóc v čem, čeho), potřebovat
(rivóc co) [6]

λειτουργξω (δοτ. ἐλειτούργησαλ νγκοπά
vat službu, stoužit, konat bohoslužbu (3]

λειτουργία, ας, ἡ služba,bohoslužba(6]
λειτουργικός, ἡ, ὄν sloužící, služebný



λειτουργός

(Žd 1,14) [1)
Revrovpyós, 00, Ó služebník (Boži), kněz;

pomocník (5)
Mety lízar (v.1.L 16,21) (0)
Λέκτρα, ας, ἧ Lekira (Onezlforova

žena: v.1. 2 Tm 4,19) (0)
λεμα, Atjiá (aram. „proč?“) lema [2]
AÉvrtov, Ov, TÓ (z lat. límeum) iněné plát

no, zástěra (J 13,4.5) [2]
λεπίς, 1806, 1 slupka, šupina (Sk 9,18) (1)
λέπρα, ας, 1 malomocensiví(aje patrně

v širším sm. o kožních chorobách) [4]
Aexpóc, d, Ov malomocný | O X malo

mocný (člověk) [9]
λεπτόν, οὐ, TÓ drobná mince,haléř (31
Asvi, Ó (neskl.) Levi (syn patriarchy Já

koba: Žd 7,5.9) (2)
Λευίε)ΐ n. Aguic, Ó (ak. (e)iv) Levi (čas

tější židovské jméno) (6)
Λευίτης, οὐ, ὁ ἐενία [3]
Λευιτικός, ἡ, ÓVleviiský(Žd 7,11) (U
λευκαίν (Δοτ. ἐλεύκανα, Inf. AEvká

va) vybělir, vybílir (2]
λευκοβύσσινος, ἡ, ov (jsoucí) z jemného

bílého plátna (v.l. Zj 19,14) [0)
λευκός, ἤ, Óv bílý; bělostný; lesklý, zářivý,

sřpytivý [25]
λέων, οντος, Ólev (i přen.) [9]
AT8n, 16, zapomenutí I JÁdmv λαβεῖν

tivóc zapomenout nač (2 Pt 1,9) (1)
λῆμψις, εως, A příjem (Fp 4,15) [1]
An(4)yopat fur.οὐ χαμβάνω
ληνός, οὔ, Ólis (na víno) [5]
λῆρος, οὐ, ὁ ρονίδάπί, prázdné řeči,žvásí

(L 24,11) [1]
λῃστής, οὗ, ὁ lupič,bandita; zločinec[15]
λῆψις - λῆμψις
λίαν (ἄν. většinou v postpozicl) vefmi,

vělice; zcela (X. ἐκ περισσοῦ úplně [12]
ifa ak.sg.οὐχίψ
Aifavog, ov, 0 kadidlo (2]
AuBavwTóc, 00, 0 kadidelnice, nádoba

s kadidlem (2) 8.3.5) (2)
Αἰιβερτῖνος, οὐ, ὁ (Ζ 181.řibertinus) liber

sinec, propuštěnec (příslušník skupiny

λογικός

ΖΙαὰ ν Jeruzalémě: Sk 6,9) [11
Aufpůnm,ng, 7 Libye (území v severní

Africe: Sk 2,10) [1]
λιθάζω (ἀοτ, ἐλίθασα, ρ45. ἐλιθάσθην)

kamenovai [9]
λίθινος, m, ov kamenný(3)
λιθοβολέξω (δοτ, ἐλιθοβόλησα, ἔυι. ρ85.

χιθοβοχηθήσομαι) ἠάζει kameny, kame
ποναι [7]

A(Bog, ov, kámen (i přen.); drahý kámen,
drahokam (59]

ABóoTEewTOV, ov, TÓ dláždění, dlažba.
mozaika (J 19,13: možné chápal 1 jako
84},χιθόστρωτος, ον) [1]

XiKpám (ful. Xikuůce) rozdrtit, roztlouci,
rozmačkat (2)

λιμήν, ἕνος, 0 přístav($k 27,8.12bis) (3)
λίμνη, 16, T 1. jezero 2, močál [11]
λιμός, οὔ, ὁ 1 ἢ Alad: hladomor 4 Auoi

καὶ λχοιμοΐ hlad a mor [12]
Atvov, 00, FÓ 1. knot 2. iněné plátno: Iněný

šat (2)
Alvos, ov, Ó Linus (neznámý křesťan: 2

Tm 421. podle tradice nástupce apo
štola Petra v Římě) [1]

Aurapos, á, óy drahocenný CZJ18.14 [1]
λίτρα, ας, m říbra(váhová jednotka: asi

328 g) (J 12,3; 19,39) [2]
Aly, AuBoc, 0 (ak. AíBa) jihozápad (Sk

271211)
Roycia, ac, 1 sbírka (1 K 16,1.2) [2]
λογίζομαι (8οτ. ἐλογισάμην, ρ85.ἐλογί

σθην, ἔυι. ρας. χογισθήσομαιλ 1, ροξέίαι,
spočítaí; připočítat (μετά τινος Κα Κο
mu; eig 11 Jako co, k čemu), započítaí
(τί τινι οο komu) ἢμετὰ ἀνόμων ἐλογί
σθη (EL22,37) byl připočítán k zločincám
2. pokládají. považovat (elc τι zač, tivů
Čs va koho za koho), hodnozisí(6Tc τι
jako co) I χογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νε
κρούς (ἢ 6.11} ροναξμ}ίε se za mrivé 3,
zvažovat; μναζοναί, přemýšlet; zamýšlet d.
domnívat se (+ ak. s Inf., 011 že), myslet,
mít za to [40]

λογικός, ἢ, ὄν 1. promyšlený. rozumný;



λόγιον

duševní 2. duchovní; pravý (2)
Adytov, ov, TÓ (v NZ jen pl. Aóyta) vý

rok, slovo (4]
Aóytoc, ia, tov výmluvný,učený, vzdělaný

(Sk 28,24) [1]
λογισμός, οὔ, Ó uvažování, myšlenka; zá

měr, nápad £2)
kovopaxsm vésí slovní poryčky,přít se (2

Tm 2,14) [1]
Rovopaxia, ag, m slovní pře/hádka (1

Tm 6,4) (1)
Xóyoc, ov, Ú 1. slovo I 614 Aóyov ústně I

μόνον εἰπὲ λόγῳ (Mr 8,8) řekní jen
slovo (sr. 1 významy pod 2.) 2. („slovo“
Jako:) výrož: řeč; kázání; příkaz, při
kázání; prorociví: vyprávění: zvěst; kniha,
dílo; pověst (negi τινος o kom), otázka;
předmět (hovoru), záležitost, věc; stížnost,
obvinění, případ || ne OGἐρεῖ λόγον εἰς
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (1, 12,10) kaž
dému, kdo řekne σἰονοῖπέσο prot Synu
člověka 3. účet, počet; zúčtování; poměr,
vztáh 1 Boúvot ἡ. ἀποδοῦναι (τὸν)
Aóvyovvydat počet (τινός ἡ. περί τινος
z čeho) 4. důvod, příčina I katů λόγον
odůvodněně, právem | Tívi Aóyux proč? 5,
Slovo,Logos ij. v pozdější terminologii:
druhá božská osoba) [330i

Róvyn, 16, 1 kopé(J 19,34) [1]
λοιδορξὼ (aor. ELoišópnaa) urážet, tupit,

hanobit; osopit se (Tivů, na kobo) [4]
λοιδορία, as, Ú nadávka, urážka, pomlu

va; tupení, poiupa [3]
λοίδορος, ον, Ó pomlouvač, roukač (1 K

5,11; 6,10) [2]
Ross, o, Ó mor, (nakažlivá)nemoc (i

přen.) (o člověku:) škůdce [2)
λοιπός, ἢ, Ov zbývající. zbylý: jiný, dru

hý: (v pl) ostatní li (jako adv.) (T6) Rot
xÓóvostatně; nadále, napříště; proto | τοῦ
Aowrob nadále, pro budoucnost, konečně,
posléze [55]

Λουκᾷς, G, Ó Lukáš (Pavlův spolupra
covník) (3)

Δούκιος, οὐ, Ó Zukios, Lucius (I L. z Ky

λυτρόομαι

rény: $k 13.1: 2. neznámý křesťan: Ř
16.21) [2]

Aovrpóv, o, TÓkoupeli přen.) [2]
Aoúw (δος. ἔλουσα, pf. pas. λέλουμαι ἱ

λέλονομαι 1. (o)mýt (vyjkoupat Ci
přen) I čXovocv ἀπὸ τῶν πληγῶν (5Κ
16.33) vymyl rány (oď Řrve) 2. (med.)
koupat se, umýt se! si (5)

Avěša, ac, 1 (ak. Aú65a) Lydda (město
na cestě z Joppe do Jeruzaléma: Sk
9,32.35.38) (3]

Avěla, ac, f Lýdie, Lydie (obchodnice
s nachovým! látkaml: Sk 16,14.40) [2]

Avkaovia, ας, ἧ Lykaonie(území upro
střed Malé Asle: Sk 14,6) [1]

Αὐυκαονιοτί (Δάν. Jykaonsky(místní día
lekt Sk 14,11) 11)

Avkía, ac, % Lykie. Lycie (pobřežní
území Malé Asle: Sk 27,5) [1]

AÝKOG,04, 6 vík (i přen.) [6]
Aupaivopat ničit,pustašit (Sk 8.3) [1]
hvarém (aor. dXůrnoa, pf. λελύπηκα, δοτ,

pas. ἐλυπήθην) 1, (4Κε.) zarmomir 2.
(pas.) býr zarmoucen, zarmoutit se, ze
smutnět, posmutnět | (préz:) AuneToBar
být smutný | (aor.:) λυπηθῆναι stár se
smuiným, zesmutnět [26]

λύπη, ἧς, Ď zármutek, smutek; soužení |
χύπην ἐπὶ λύπην (Ερ 2.27) zármutek na
zármutek [16]

Avcavíag, ov, Ó Lysaniáš, Lyzanias (te
trárcha Abllény: L 3,1) (1)

Avolac, ov, Ó Lysias (velhel: Sk 23,26;
24,22) [2)

λύσις, εως, ἧ odloučení; (v manželství:)
rozvod, rozluká (1 K 7,27) (1)

Avoirském prospivat || (neos.) λυσιτελεῖ
prospívá, je užitečné, je lepří (L 17.2) (1)

ΛΔύστρα, ἡ n. Tá (dat. AoToote, ak. Aů
στραν n. Aťaroa) Lystra (město v Ly
kaonil) [6]

AÚTOOV,00, TÓ výkupné (2]
λυτρόομαι (αοτ.ἐλυτρωσάμην, ρ45.ἐλυ

τρώθην) νγζουρὲ(ἀπόἐ(ἔκ τινὸς Σ ζε
ho); osvobodit, zachránit (3]



λύτρωσις

AVTPEVIG, £aG, Ť vykoupení; osvobození
1 ποιέω χύτρωσιν - χυτρόομαι [3]

χυτρωτῆς, οὔ, ὁ νγζιρέιεί, σαρἠγάποε(5κ
7,35) [1]

Avyvía, ao, m svícen; podstavec (pro lam
pu) (12]

λύχνος, οὐ, Ó lampa, svítilna (Lpřen.) [14]
λύω (aor. ἔλυσα, pí. pas, λέλυμαι, δοτ.

φαβ. ἐλύθην, σι. ρᾳ5, λυθήσομαι) 1.

μακάριος

μνοίμμ, rozvázat, odvázat (i přen.) 2.
osvobodit, propustit 3. zrušit (ἐντολήν
přikázání), zničit, zbořit (I přen.) 4, (pas.)
(o shromáždění) rozpustit se, rozejít se;
borčit se (42]

Λωΐς, δος, ἡ Lois(Timoiejova babička:
2 Tm 1.5) [1]

AT, (neskl) Lor(Abrahámůvsynovec,
příklad spravedlivého) [4]

js“ (číslice:) 40 (v.L.Sk 10,44) (0]
Máa8, ó.(neskl.) Maat (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3.26) [1]
Mayašáv, ἢ (neski) Magadan (místo

u Genezarétského jezera: Mt 15,39)(1]
Mayčalá, Ň (neskl) Magdala (v Mt

15,39) [0]
Mayčoinvů, fis, 1 Magdalénská,Magda

lena, z Magdaly přívlastek Marle, po
cházející zřejmě z Magdaly u Geneza
retského jezera) [12]

Maysšáh vlz Μαγδαλά
paysta, ag, f čarodějství, kouzelniciví;

(pl.) kouzla, čáry (Sk 8,11) (1]
paytbw provádět kouzla (Sk 8,9) (1)
μάγος, ον, ὦ 1. mág,madre, (perský) astro

log 2. kouzelník [6]
Mayúy, Ó (neskl.) Magóg (jméno národa

nepřátelského Bohu: Zj 20,8) (1)
Μαδιάμ, Ó (neskl.) Miďjan, Madian (arab

ský národ: $k 7,29) [11
μαζός, οὔ, Ó prsní bradavka (u muže).

(pl) mužská hruď (v.1.Z) 1,13) [0]
“μαθεῖν Inf. aor, od μανθάνω

μαθητεύω (δΔοτ.ἐμαθήτευσα, Ῥ85. ἐμαθη:
TEÚDNV)1. býr učedníkem (Twvi koho) 2.
(tr.) získat za učedníka, učinit učedníkem
3. (pas.) stát se učedníkem (tTivi koho.
čeho) býí vyučen(Tiví v čem) [4]

μαθητῆς. οὗ, ó 1. učedník. žák 2. ná
sledovník (Kristaj: křesťan[261]

μαθήτρια, ας, Ú učednice; křesťanka (Sk
9.36) [1]

Μαθθαῖος {4 Ματθ-), ov,
Čeden z apoštolů) [5]

MaBBár, Ó (neskl.) Mathat (v Ježíšově
rodokmenu: L 3,24.29) [2]

Madůlac, ov, Ó Matěj. Mathias (zvolený
místo Jidáše; Sk 1,23.26) (2]

Μαθουσαλά, Ó (neskl) Metuzalém, Ma
rusolem (děd Noemův v Ježíšově rodo
kmenu: L 3,37) [1]

μαίνομαι“ει, býrŠílený/pomatený/blá.
zen!bez rozumu [S]

μακαρίζω (fuu μακαριῷ) δίαλοείαν!ι
velebit [2]

μακάριος, α, ον (Κοπιρ.μακαριώτερος;
Šťastný,blahostavený, blažený (50)

ó Matoui



μακαρισμός

μακαρισμός, οὔ, ὁ ὀίαλμοείανεπεινί|| NÉ
γεῖν τὸν μακαρισμόν τινὸς ργολίαξοναι
za Šťastného! blahoslavit (koho) (3]

Μακεδονία, ας, Makedonie (římská
provlnele v severní části Řecka) [22]

Μακεδών, ὄνος, ὁ ῥίαζεάομες, Makedo
ἤαπ [5]

μάκελλον, οὐ, τό (masný) trh, (masná)
tržnice (i K 10,25) (1)

pakpáv (adv.) daleko (na olázku kde? |
kam) IIcí etc paxpáv (sc. ὁδόν) di,kteří
jsou daleko (10] .

paxpoBev (adv.) z dáli, z dálky, z daleka II
ἀπὸ μακρόθεν z daleka [14]

μακροθυμέξω (βοτ. ἐμακροθύμῃσα) δ): ἐν
pělivý, vyčkávat, čekat; být shovívavý, mít
trpělivost (ění Tiv1i s kým), dávat si na
čas (grí tit u koho), necharčekat (ění
Tivi koho) [10]

μακροθυμία, ας, f 1. irpělivosí,vytrva
lost 2, shovivavosi, velkoduťnosi [14]

μακροθύμως (ἀν) irpělivě, klidně (Sk
26.3) [1]

paKpós, á, Óv 1. dlouhý I naxvá (adv.)
diouho 2. vzdálený, daleký (4]

μακροχρόνιος, ον dlouhověký,
dlouho (Εἰ 6.3}1}

μαλακία, ας, slabost, choroba, nemoc
(Mt 4,23; 9,35; 10,1) (3] :

μαλακός, ἤ, ὄν 1. (o věcech) měkký;
jemný 2. (člověk) změkčilý; (pasivně) ho
mosexuální (tak asl 1 K 6,9) (4)

Μαλελεήλ, ὁ (neskl.) Mafeleel,lél (v Je
žíšově rodokmenu: L 3,37) (1)

μάλιστα (βάν: Ξυροτ]!.od adv. páka,
které se v NZ nevyskytuje) nejvíce;
především, nejspíše, zvláště, hlavně (12)

μᾶλλον (αν. komp, od udála) I. více;
raději | nOXMĎ u, ninohem více | nóoow
u. čímvlce! spíše 2. spíše; namísto toho 3.
(s kompar.) tém (nepiogóTepov více) I μ.
čě ale spíše, přesněji řečeno | (pleona
sticky:) πολλῷ μ. κρεῖσσον mnohem
lepší [81]

Μάλχος, οὐ, 0 Maichos, Molchus (vele

žijící

μαρτυρέω

knězův sluha: J 18,10) (1)
μάμμη, ης, ἣ (ρῶν. „máma“) babička

(2 Tm 1.5) [1)
Hapmvác, G, Ó (dat. -ᾷ) vlastniciví, maje

tek, mamon [4]
Mavaův, Ó (neskl.) Manahen, Manakem

(jeden z proroků učitelů v Antlochil:
Sk 13,1) [1]

Μανασσῆς, ἢ, ὁ (ak. -1j) Manasse (I.
v Ježíšově rodokmenu: Mt 1,10bls; 2. je
den z Izraelských kmenů: Sk 7,6) [3]

pavBáva (a0r. čuo9ov, Inf, uadsTv, pí.
uenádmka) 1, učit se, naučit se (T1 čemu,
co); poučit se (Sv Twvi na kom) 2. do
zvědět se 3. osvojit si, navyknout si | čo
γαὶ μανθάνουσιν (1 Τιῇ 5.13; νἱοΣ asl
elvav navykají si ζαῤάϊφι[25]

μανία, ac, 1 šílenství(Sk 26,24) [1
μάννα, τό (neskl; z hebr. ale možná

ovlivněno řeckým ἡ μάννα „zrnko“)
mana, nebeský pokrm [4]

pavretopat věšti, předpovídar,proroko
vat ($k. 16,16) (11

papalvopat (fut papavBýcona: zvad
nout, zahynout, zmizet (Jk 1,11) [1]

papáva Bů (aram. „[náš] Pane, přijď!“)
maranatha, přijď, Pane!, (jiné dělení
a chápání: papův adů = náš Pán přišel)
(1 K 16,22) [1]

papyacitns, ov, Óperia (i přen.)[9]
Mác8a, ac, 7 Marta (sestra Marilna [L

10,38nn.) a Lazarova [J 11,1nn.)) 113]
Μαρία, ας, 1 1 Mapiáu, Ů (neskl.)

Maria (1. matka Ježíšova; 2, M, Magda
lena; 3. sestra Marty a Lazara; 4 matka
Jana Marka: Sk 12,12; 5. Marle Kle
ofášova: J 19,25; 6. matka Jakubova a
Josesova: Mk 15,40; 7. křesťanka v Ří
mě: Ř 16,6) [27 a 27]

Μᾶρκος, ου, ὅ Marek (Jan M., spolupra
covník ap. Pavla i Petra) [8]

μάρμαρος, οὐ, ὃ mramor(Zj 18,12)[1
μαρτυρέω (ἔσυι,μαρτυρήσω, δοτ. ἐμαρτύ

φῆσα, pí. μεμαρτύρηκα, pas. μεμαρτῦ
ῆμαι, ἀοτ, pas, Čpaprvpý9dmv) 1. fakt.)



μαρτυρία

svědčit, být svědkem; dosvědčit, vydat svě
dectví, potvrdit: dál (dobré) vysvědčení,
přisvědčit {τινί komu) ᾿ μαρτυρεῖτε
avtoto (M1 23,31) dosvědčujete si (uj.
proti sobě), sami poivrzujete 2. (pas.) být
dosvědčen; dostat (dobré) vysvědčení n.
uznání, být doporučen (76)

μαρτυρία, ag, Ď svědeciví, dosvědčení;
vysvědčení, dobrá pověsí [37]

μαρτύριον, οὐ, TO svědectví; důkaz U ň
σκηνὴ τοῦ paOTVPÍOVLsánek svědec
tví/ smlouvy [19] .

μαρτύρομαι (8ο1.ἐμαρτυράμην) 1. vydat
svědectví, dosvědčit; slavnostně prohlásit,
ujistit (taví koho) 2. zapřísahat, snažně
žádat [5]

μάρτυς, μάρτυρος, ὁ (dat, pl. μάρτυσιν)
1. svědek (noůc tiva před kým) 2. svě
dek krve, mučedník [35)

padáopat kousaí,hryzat | ἐμασῶντο τὰς
máagac aúrův (Zj 16,10)kousalise do
jazyka [1]

μασθός Ξ-μαστός
μαστιγόω (fut. μαστιγώσω, Δοτ.ἐμαστί

γωσα) bičovaí, mrskat, Šiehat; (přen.)
trestat [7]

μαστίζω bičovai(Sk 22,25)(1)
μάστιξ, vyog, Ď 1. bič; (pl.) bičování 2.

(přen. o nemoci) metla, neduh, utrpení (6]
paaTóg, 00, Ó prsní bradavka. prs, prso;

(pl.) hruď, prsa [3]
patatoAoyia, ac, 7 prázdnémluvení,pla

ná řeč (1 Tm 1.6) [1]

ματαιολόγος, οὐ, ὁ mluvka, žvanit (Ti
1,10) [1]

pavetóopat (a0r. čparatádny) projevit
se jako marný, být k ničemu, ukázat se ja
kopošetitý(Ř 1210

páTa10s, día, OVmarný, prázdný, zbyteč

ný [6] ,
ματαιότης, NTOG,Ť marnost, pomíjivost,

zbytečnost [3]
půrny (adv,) zbytečně,nadarmo [2]
MaT8- viz také MaB8
MarTBáv, 0 (neskl) Marijan (v Ježíšově

μεθιστάνω

rodokmenu: Mít 1,15bis) [2]
MarraBůá, ὁ (neskl.) Matarha, Manath

(v Ježíšově rodokmenu: L 3,31) (1)
MeorraJíac, ov, Ó Maratiáš, Matarhias

(v Ježíšově rodokmenu: L 3,25.26) [2
μάχαιρα, HG, 1 1. meč (pův. malý, ale I

bez tohoto význ,) 2. (přen.) válka; zadi
tí; moc potrestat, potrestání | TŮV yu.0
peTy nosit meč,mít trestní pravomoc (29)

μάχπ, πς, Ý boj; spor, hádka ku. νομικαί
spory! hádky o zákon [4]

půxopat bojovat; přít se. být ve sporu
(npóg T1va s kým) [4)

peyalavyém vychloubatse (v. 3k 3,5) [0]
prygActov, ov, TÓ dobrodiní, veliký čin.

mocný skutek (Sk 2,11) [1]
μεγαλειότης, ητος, Ť velkoleposi.vzne

šenost, sláva [3]
utyahonpexs, G vznešený,velkolepý(2

Pi 1,17) [1)
peyakůva (aor. ἐμεγάχονα, μᾶς. ἐμε

γαλύνθην) 1. zvěršovat II μ. τὸ ἔλεος
prokázat vělké milosrdenství (JET TUvoG
komu) 2. veřebit, vyvyfovar 3. (pas.) být
oslavován; vzrůsí, zvětšit se [8]

μεγάλως (ϑδάν.)velice, velmi (Ep 4,10) (1)
μεγαλωσύνη, ns, 1 vznešenost,velkole

posi, velebnost (3)
něvac, peyčin, péya (komp. pelťev i

petlÓTE00G, superl. μέγιστος) velký;
obrovský, značný; dospělý; významný; vel
kolepý, podivuhodný; vychloubačný, na
ὀμδέείν ᾿ ὃ μείζων ὑμῶν největší z vás
οἵ μεγάλοι (ML 20,25) mocní, panovníci |
οὐ μέγα οὖν (2 ΚαὶI1I,15) není tedy nič
zvláštního [243]

pěyeBog, ovg, TÓ velikost (Ef 1,19) [1]
μεγιστάν, Avoc, Ó významná osoba, hod

nostář (hL v pl.) (3)
“μέγιστος, ἡ, OVsuperl. οὐ μέγας
pedropnvsbw překládat,umočit I ὅ ἐστιν

μεθερμηνευόμενον což (v překladu) zna
mená (8)

μέθη, ns. Mopilost: (i v pl.) pítka (3)
μεθιστάνω viz násl,



μεθίστημι

μεθίστημι μεθιστάνω (δος.μετέοτη
σα, par. KETAGTŮOJAC, AOr, DAS. UETE
oTádnv, konj. petaoraBů) 1. přemístit,
přenění i přen.) 2. odstranit, zbavit (8x
TG olkovouloc správcovsiví) 3. svést,
přivést k oďpadu [5]

μεθοδεΐα, ac, A prohnanosi: lest, lstivost;
(pl.) nástrahy (Ef 4,14; 6,11) [2)

μεθόριον, ου, τό hranice, hraniční území
fv. Mk 7.24) [0]

μεθύσκομαι (οι. ἐμεθύσθην, οοἕ πέκι.
5ΡΟΪΟ ς μεθύω) opit se (vil n. ἔκ
Tivog čím) [5]

péBugos, ov, Ó opilec, pijan (1 K SIL
6.10) [2]

μεθύωῳ (Jen préz. a Impf.. někt. však sem
počítají i tvary a0r. čpeBůgBnv) být
podnapilý, být opojený [5]

jevy“viz iy
“ειζότερος, G, OYvar. komp. od LÉvAG
pellav, peTlov (gen. ptíčovoc, ak. pel

ζω, μεῖζον) Κοπιρ.οὐ μέγας
“μεῖναι, μεῖνον ἰη]. 8 Imp. a0r. od uéva
μέλας, μέλαινα, μέλαν, gen. avoc, ai

νης, ανος ζεγπῦἢ τὸ μέλαν inkousí[6]
MeAcá, Ó(neskl.) Melea (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3,31) [1]
MÉAEL(neos: s dat osoby) starat se. mít

σίαγοδι{τινός/ ntepí TIVOGO koho, oč),
dbát (něpi vwvoc nač): vodit I pů σοι
uEhéTm nedělej si starosti, netrap se (tím)
[10]

μελετάω přemýšlet, uvažovai; připravovat
si (v myšlenkách); osnovat [2]

μέλι, ιτος, τὸ med[4]
μελίσσιος, ον νδε!ζ] μελίσσιον κηρίον

plástev medu (ν.1. 1, 24,42) [0]
Μελίτη, ης, Meřite, Malia (ostrov ve

Středozemním moři: Sk 28,1) [1]
μέλλω τρῖ, ἔμελλον 1 ἤμελλον, fut.

μελλήσω) 1. (5 1πἴ|.préz., aor. n. fůt)
chystar se, hodlai, chtíj, mít v úmyslu,
zamýšlet, (slouží také k vyjádření bu
doucího času) IIἐσήμανεν .. λιμὸν με
γάλην μέλλειν ἔσεσθαι (5κ 11,28)

μὲν

předpověděl —„že nastane velký hlad |
προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρα
odtu (Sk 28,6) čekali, 26 οἱεῦε ᾿ἤμελλεν
τελευτᾶν (1. 7,2) byl blízko smrii! umíral
Ι τὸ μέλλον budoucnost | uéXA4mv,Ova,
ov budoucí 2. muset, mil povinnost; mít
(co dělat apod.) k "HXíac ὁ μέλλων ἔρ
xeo8a1 (Mt 11,14) Eliáš, který má přijít
3. zdráhat še, otálet, váhat τί μέλλεις;
(Sk 22,16) co (ještě) váháš? [109]

μέλος, οὐς, TÓ 1. (1ělesný) úď 2. (osoba)
úd, člen I ἀλλήλκον μέλη (Κ 12,5) ἠάγ
vůči sobě navzájem (34)

MeXyL Ó (neskl.) Meichi (v Ježíšově ro
dokmenu: L 3,24.28) [2]

Μελχισέδεκ, ὁ (neskl) Melckisedech,
Melchizedech(král Salernu v Abrahámo
vě době) [8]

péke víz péket
“μεμάθηκα ρ΄.οὐ μανθάνω
μεμβράνα, ης, ἡ (α ἴλι. σιεπιδγαπα ,Ὀ]ἅ

na“) pergamen (2 Tm 4.13) [1)
“μεμενήκεισαν ρἱρί. 3. pl od uéva
“μεμίαμμαι γί. μ45.σὰ μιαίνω
“μέμνημαι ν΄. οα μιμνήσκομαι
μέμφομαι (αοῖ. ἐμεμψάμην) kárat (11

vá /twví koho), plísnit, hanět, tupit, vytý

kat {τινά n, vyví komu) [2]
μεμψίμοιρος, ον nespokojený(Ju 16) [1]
μέμψις, εως, ἡ ἀἠνοί stížnosti,výtka (v.l.

Κο 3.13) [0]
μέν (část.) 1. opravdu, sice, (často se ne

překládá) I pěv .. δέ n. ἀλλᾷ π΄.πλὴν
(n. druhý člen je třeba domyslet) sice —
ale | (bez přeložení:) ἐγὼ μέν εἴμι Παύ
Rov, yd Bě "An0226 (1 K 1,12) já jsem
Pavlův, aťle) já Apolův 2. (stojí u prv
ního členu ve výčiu) 0c/6 uěv „. 0G/Ď
δέ jeden —druhý | ὃς μὲν .. καὶ Uk
Roc/Étepoc jeden .. druhý 1ἄλλος μὲν
οἱἄλλος δέ jeden —druhý t TOĎTO UĚV <
τοῦτο 8déjednak „ jednak | D58 pév .
ěxeT BÉ zde „. sam, v jednom případě .
v druhém případě (však) 3. (s jinými
část.) učěvoúv (shrnuje to, co bylo Fe



Mevvá

čeno n. uvádí něco nového v návaz
nosil na to, co předchází; zř. protiklad)
tedy, pak; ale, však n. se nepřekládá
[180]

Mevvá, ὁ (neskl.) Menna (v Ježíšově ro
dokmenu: L 3,31) £1)

MEVOĎY(část) ovšem; ano, spíše; naopak (L
11.28) [1]

pevobvys (část) ovšem; nebo spíše | ČIRÁ
pevoVvvye (Fp 3,8) ba ještě víc [3)

μέντοι (čásl.) 1. vskutku, zajisté 2. však,
avšak, nicméně, přesto [8]

μένω (fut. jev, aor. Epeiva, imp.
usTvov, Inf. uetvat, plpf. penevýketv)
1. (inir.) zůstat, trvat, Selrvai; eXisto
vat! žít! platit dál; mít trvání; bydlet (kat
ἑαυτόν (Sk 28,16) soukromě. sám) || οὐχὶ
μένον σοὶ Enevev (Sk 5,4) cožpak nepa
sřito tobě, když jsi ho (= pole) měl (ij.
zůstávalo neprodáno) 2. (ir.) očekávat;
čekat (Tivá na koho) [118]

μερίζω (δος. ἐμέρισα, ρέ, μεμέρικα, pas.
μεμέρισμαι, 8οτ. ρᾶ5.ἐμερίσθην) 1, ἀξίϊε,
rozdělit 2. udělit, přidělit [14]

μέριμνα, ἢς, ἢ σίαγοσί(τινός οἱ»[6]
μεριμνάω (fut. μεριμνήσω, δοτ. ἐμε

οίμνησαλ starat se, mít starost (T1/T1
νίἡ περί τινος oč),dělatsi starosti[19]

μερίς, ίδος, ἦ 1. dil. část; podil: účast I
τὴν ἀγαθὴν μερίδα (L 10,42) lepší po
dii'úděl 2, oblast, okres (5)

μερισμὸς, οὔ, Ó I. rozdělení, dělení 2.
udělení, přidělení (Žd 2,4, 4.12) (2)

μέερισ τῆς, οὔ, ὁ γοκαδιοναιεὶ, γοτβοαξί
(o dědickém podílu: L 12,14) [1]

pépoG, 0VS, TÓ 1. část, díl, podíl; kus, kou
sek || ἀνὰ μέρος každý zvlášť | dně pé
oove zčásti | arů uépoc jednotlivě| K
μέρους částečně, nedokonale; jednotlivě |
τὸ ἐκ LÉDOVECOje nedokonalé | LÉOOGTL
částečně, zčásti 2. podil, misto; osud; zále
žitost, věc, případ; obor, řemeslo 1 čv μέ
ρει ČopTijc ohleďnělkvůli svátku 3. τὰ
μέρη Árajina, území: strana, bok [42]

μεσάξζω být uprostřed (v, J 7,14) [0]

μετά

μεσημβρία, ας, ἧ 1. ροίεάπαᾳ2, μα (δκ
8,6, 22.6) (21

μεσιτεύω (δοτ, ἐμεσίτευσα) ὄδι prostřed
nikem, zprostředkovat: zaručil 56 (ὅρκῳ
přísahou: Žd 6,17) [1]

pECiTNG, OV,Ó prostředník (6600 Kai v
Oponav mezi Bohema lidmi) [6j

μεσονύκτιον, οὐ, τό μάϊπος[4]
MeooxoTania, ag, T)Mezopotámie(úze

mí mězi řekami Eufratem a Tigridem:
$k 2,9 2.2) [2]

pcag, 1, ov prostřední, střední I uáGoc
αὐτῶν (L 22,55) (doprostřed) mezi ně,
k nim | TŮ pěcov střed; půlka | KaTů
μέσον τῆς νυκτός (Sk 27,27) kolem půl
noci, o půlnoci | v (1) néGw (+ gen.)
uprostřed, před | sic (TO) uédov dopra
střed, mezi ) ĚK uÉgOV (+ gen.) zle), od l
ἀνὰ nécov znezí,uprostřed | pégov (adv,)
uprostřed [58]

PEGÓTOLYOV,OV, TÓ dělicí stěna, mezistěna
(Ef 2.14) [1]

μεσουράνημα, τος, τό střed nebe,vrchol
oblohy, zenit (3)

μεσόω být ve středu, dospět do středu (J
7.14) [1]

Meooiag, ov, Ď Mesiáš. Pomazaný, Kris
tus KJ 1,41; 4,25) (2)

μεστός. ἢ, Ov plný: naplněný (nivóc čím)
Ι ὀφθαλμοὺς .. μεστοὺς μοιχάλιδος (2
Pr 2,14) oči (jen) pro cizoložnici [9]

jteoTóm (pf, pas. μεμέστωμαι) παρί πὲ {τι
vůg čím; $k 2,13) (1]

μετά (předl.) 1. (s gen.) se), u, při, mezi;
vůči, pro, Anstr.), (dat.) (I μετὰ Boa
χίονος ὕψηλοῦ (Sk 13,17) zdviženou
paží. mocným zásahem ὃ μετὰ τῶν
νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ (ΜΚ 14,62) na
nebeských oblacích | LETĚ. TOB TPOGÁEOV
τινός před někým|Ó ποιῆσας τὸ ἔλεος
μετ αὐτοῦ (1 10,37) sen, který mu
prokázal milosrdenství — sr. σύν 2.
(s ak.) po, za (čas i místo) I peTů TŮ et
nvioaí po večeři| μετὰ δὲ τὸ δεύτερον
καταπέτασμα (Ζά 9,3) ἃ χα druhou opo



zrafatvo

nou [468+1]
:ταβαίνω (ἔυι. μεταβήσομαι, δοτ. μετ
ἔβην, ἱπιρ. μετάβα Ι μετάβηθι, ρδεῖι.
neTafBác, pí. pETABÉByka) 1. přejít, pře
místic se, přesídlit 2. odejit (12)
ταβάλλομαι (part. aor. μεταβαλόμε
voc) změnit názor (Sk 28,6) [1]
:Táyw (aor. peTýVATOV) zaměřit jiným
směrem, změnit směr; řídit, ovládat (3k
3.3.4) (2]
IvaŠÍčOM (par. STAŠŠVÝC, A0r. pETÉ
Soka, konj. μεταδῶ, Imp. 3. sg. μετα
BótTo,Inf. ueračobva předar,odevzdat,
dár. sdělit [5]
ἐτάθεσις, εὡς, ἡ přenesení: přeměnění,
změna [3]

rralpe (aor. perou) odejít (Mi 33,53,
19,1 [2]

BTAKGÁÉORAL(a0r. NETEKÁAEO) zavolat
k sobě, pozvat [4]
ἐτακινέω | Odstraní, odvěsí, odvrátit;
(pas.) nechat se odvrátit (Ko 1,23) (1)
ἐταλαμβάνω (δοτ. μετέλαβον, |πἴ. με
Ta2afeTv) dostat podíl (Tvvóc na čem),
účastnit se (vvvůc čeho); dosáhnout; obdr
žet; najít (kaipóv čas) Au. tpog7c (pok
jíse(7
ἐτάλημψις, εὡς, ἢ účasí,podíl; užívá
ní, požívání (1 Tm 4,3) [1]
PTGAAGGGW (a0r. uETÍAVALa) vymění,
zaměnit (1 EŤG 11 n. T1 ἔν τινι οὐ 282)
(Ř 1,25.26) [2]
ἐταμέλομαι (βοτ,μετεμςλήθην, fut. μὲ
ταμεληθήσομαι) 1. μόνοι (λΌς.)2. změ
nit své rozhodnutí [61

εταμορφόομαι (Δότ:.μετεμορφώθην, PF.
μεταμεμόρφωμαι!) ρέπιδπι! δε, změnit se;
být změněn, být přetvářen (ti v co), nechat
se přetvářet [4]
ἑτανοξω (a0r. μετενόησα) změnit smý
štení; konat pokání, obrátit se (dnó/ ἔκ
TtvoG od čeho), mít lízosi (ění wwwkvůli
čemu) [34]

ετάνοια, ας, 1] pokání, obrácení; odyrá
cenilse (ěxó vivoc od čeho), lítost [22]

μετοικίζω

peTaší 1. (adv.) uprostřed; následně I elc
TO perašů oábfŘarTov (Sk 13,42) příští
sobotu | év T peraků mezitím | a. X
AňAwv mezi sebou, navzájem 2. (předl,
s gen.) mezi; uprosiřed [9]

μεταπέμπομαι (αοΙ. μετεπεμψάμην,
imp. μετάπεμψοι, ρδς. μετεπέμφθην) 1.
poslat (rivá. pro koho). nechat přijít 2.
(pas.) býi pozván, být nechán zavolat [9]

"μετασταθῶ Κοπ) aor. pas. od peBí
στημι

“μεταστήσας ρᾶτί. δοτ.οὐ μεθίστημι
μεταστρέφω (a0r. ULTÉOTOLYA,PAS. ME

TEOTPÁENV, fUL. pas. HETAOTOGEŇOO
uaw) L přeměnit; (přen.) převrátit. pře
kroutůi 2, (pas.) být změněn, změnit se [2]

μετασχηματίξω (fut. μετασχηματίσω,
A0r.μετεσχημάτισα) 1. »ξείνο", ρἔεπιξ
nit 2, (v myšlenkách) přenést, vztáhnous
(eTe viva na koho) 3. (med) přervařovat
se,vydávatse (sic/ ὧς viva za koho)[5]

μετατίθημι (a0r. peTÉBnka,pas. μετετέ
nv) L. přenést (jinam) 2. proměnil, pře
měnit 3. (medď.)odvrátit se, odpadnoui [6]

pETATPÉRE (imp. aor. pas. 3. sg. META
TOUKÝTE)změnit, obrátit (IK 4,9) (1)

PETUPVTEČY přesadit (v.L.L 17.6) (0)
-peTĚBNYa0r. od peTAPaívo
METÉNELTA(adv.) poiom, pak; později (Žd

12,17) [1]

"HETÉOTYCAa0r. Od peBiornpi
μετέχω (80T, HETÉONOV,pf, μετέσχηκα)

mít podíl, podílet se, mít účast (tvvóg | EK
Tivoc na čem); ροξίναι (τινός ς0) Ππᾶς
γὰρ ὃ μετέχων γάλακτος (Ζα 5,13) ἀαξ
dý toliž, kdo pije mléko [8]

μετεωρίζομαι být neklidný!úzkostlivý,
znepokojovat se (L 12,20) (1)

-pernAAaka a0r. od ueTaAAádow
“μετῆρα a0r. od nETGÍDY
μεταικεσία, OG,1 vysídlení, deportace |

μ. Βαβυλῶνος babylonské zajetí (Mt
1.11.12.17bis) [4]

μετοικίζω (fur. LETOLKIĎ,A0F. HETÉKI
aa) přesídlit. vysídlit. přestěhovat (Sk



μετοχή

7.4.43) [2]
μετοχῇ, ἧς, ἧ společenaví (rivi Kaí T1v1

čeho s čím), podíl, (společná) účasí (2 K
6.14) (11

μέτοχος, OVúčasten, účastný H u. účast
ník, společník, druh (6)

μετρέω (δοτ. ἐμέτρησα, fuUL.pas. μετρη
Bůcopan 1. (ziměřů, vyměřit 2. (přen.)
naměřil.vyměřit,udělit; hodnotí (il)

μετρητῆς, οὔ, ὁ πιΐγω,metreles (antická
dutá míra = asi 39 1). vědro (3 2,6) [1]

μετριοπαθέω býr mírný/souciný (τινί
vůči komu), γι! soucir, spolucátit (τινί
s kým; Žd 5,2) [1]

perTpÍmE (adv.) mírně I 0Ď μετρίως πειπᾶ
lo, značně (Sk 20,12) [1]

μέτρον, OV, TÓ míra; měřítko; měřidlo 1
οὐκ ἐκ μέτρου (} 3.34) δὲΣ οἀπιξξονάπϊί,
hojně, bez míry [14]

“μετῴκισα 80ο:.οἀ μετοικίζω
μέτωπον, οὐ, τό čelo[8]
μέχρι 1 (jen před samohl) ušypig 1.

(předl. s gen.) až do. až k 2. (spojka)
dokud ne, až I (většinou:) uéxot ob (čv)
dokud ne, až [17]

μή (záporná část. a sp.) 1, (záporka ve
spojení s jiným způsobem než ind.) ne.
ne- | vpáge (J 19,21) nepiš (tj. tak to
nemá býu) | ó uň Exwovkdo nemá | ἵνα
μὴ κριθῆτε (Με 7.1) abyste nebyli
(od)souzení | (1 s ind.) ὅτι μὴ πεπίστευ
κεν (1 3,18) proiože neuvěřil 2. (v otázce
při očekávání záporné odpovědi) copak,
cožpak (n. se nepřekládá), (v nepřímé
otázce:) zda ne Il μὴ oů vyjadřuje oče
kávání kladné odpovědl 3. (sp.) aby ne,
(po slovesech obavných také:) že I B2é
πετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ (Μι 24,4:
Mk 13.5) dávejte si pozor, aby vás někdo
nesvedl | uň mov aby nikde; aby nikam 4,
οὐ μή (9 konj. aor, méně často s Ind,
fut) aikterak, vůbec ne — vlz těž οὗ ἢ μὲ
γε viz násl. (1043)

pňyE v NA psáno zvlášť (pů ek Jen ve
spojení et č uú ye jinak; ne-li [0]

μῆτι

pněapůz (adv.) naprosto ne, nikterak, vů
bec ne (Sk 10,14; 11,8) [2]

μηδὲ (sp.) a ne; ani, ani ne Munčě „ unšé
ani .. ani [56]

μηδείς, μηδεμία, μηδέν 1. žáďný 2.
nikdo,nic| pněěv αἵροτς εἰς τὴν δδόν
(L 9,3) nic si na cestu neberie 3. (adv.)
μηδέν nikterak, vůbec ne [89]

PNŠÉTOTE(adv.) nikdy (2 Tm 3,7) (1
pryšxo ještě ne (Zd 11,7)(1)
Μῆδος, ου, ὁ Μέά (obyvatel kraje v Ma

lé Asil: Sk 2,9) 11]
μηθὲν Ξ-μηδέν (Sk 27,33) [1]
PYKÉTIuž με ἢ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γέ

vnrTat (ML21,19) ať se na tobě už neurodí
ovoce (22]

přiKOG, 0VG, TÓ délka [3]
μηκύνομαι prodloužit se, vyrůst (do délky)

(Mk 4,27) (1)
μηλωτῆ, G, 1 ovčíkůže (Žd 11,37)[1]
μήν (část. v NZ jen ve spojení:) εἰ μὴν

zajisté, vskutku (Žd 6,14) (1)
μήν, μηνός, ὁ 1. (kalendářní) měsíc| ka

τὰ μῆνα ἕκαστον každý měsíc 2. (Ga
4,10 možná:) novoluní [18]

μηνύω (δοτ. ἐμήνυσα. ρᾷς. ἐμηνύθην)
oznámit, ohlásit; ukázat, naznačit (4]

PřizoTE 1. (sp; s konj. n fur) aby nell pů
TotTečatat (Žd 3,12) aby nebylo (sc. srd
ce) 2. (tázací část.) zda snad, snad | uf
ποτε αὐτὸς tin Ó Ko1oTác (L 3,15) zda
Snad on není Mesiáš 3, nikdy | uňnore
ἰσχύει (Žd 9,17) zemá platnost [25]

μήπου - μή που
μήπωῳ (Δάν. ῥεξεξ ne [2]

μήπως -μή πως
μηρός, οὔ, ὃ Ξ:εὐπὸ(21 19,16) [1]
μῆτε o ne, ani || μήτε .. MÁTEani —ani

(oproti unčé se Jedná o členy podobné
ho rázu) [34]

μήτηρ, τρος, Ú maža (1přen.) (83]
μήτι 1. (μή [21] + 11) cožpak?, snad? n. se

nepřekládá; vyjadřuje očekávání zápor
né odpovědí 2. ei pýna (av) jestlize ne,
leda(že) UpýTi yt vlz násl. (18)



μήτιγε

μήτιγε = uňu ye (jedno slovo v GNT)
nemluvě o, čím spíše (1 K 6,3) (0 n. 1)

μῆτρα, ας, Ť (mateřské)lůno. (mateřský)
Ζίνοι [2]

pnTpOoÁdaG, 0V, Ó vrak matky, matkovrah
G Tm 1,9) 01]

μητρόπολις, £wG, T hlavní město (sub
seriprio 1 Tm) [0]

μία νὶχ εἷς, μία, Ev
μιαίνω (aor. Euiova, pf. pas. μεμίαμμαι,

a0r. pas. EkiávBnv) 1. poskvrnit (οσάρκὰ
tělo), pošpinit (morálně n, kulucky) 2.
(pas.) poskyrníi: se, nár se nečistým; být
nakažen, nakazii se (5]

bladpa, T05, TÓ poskvrna, hanebný čin (2
P 2,20) [1]

μιασμός, οὗ, Ó poskýrnění. poskvrna;
(mravní) nečistota (2 Pt 2,10) [1]

plypa, TOG,TÓ směs (J 19,39) [1]
μίγνυμι (δοτ, ἔμιξα, ρ΄. μᾶ5. μέμιγμαι)

smíchat, smísit (μετά τινὸς ᾿ ἔν τινι ἡ.
τινΐ 5 ἔίπι) [4]

μικρός, Ú, Óv malý (1 postavou), nepatrný;
mladý, mladší I (1č) umkpóv kousek; ma
ličko; krátce, chvilku, okamžik 1μικρόν τι
trochu | (komp.) piKPÓTEDOGmenŠÍ, nej
menší [46]

Μίλητος, ου, Ú Milér (město nedaleko
Efesu) [3]

μίλιον, οὐ, τό zníle(římská = asi 1478 m;
M1541) [1]

μιμέομαι (δος. ἐμιμησάμην) παροάοϑοναι,
následovat (čí příklad) [4)

μίμητῆς, 08, Ó napodobovatel, následov
ník (6)

μιμνήσκομαι ({υνι. μνησθήσομαι, λοτ.
ἐμνήσθην, imp. pvňoBmti, pf. μέμνη
vat) 1. vzpomenout si. upamalovat se
(nvóc na koho, nač) 2. (pas. význ.)
nebýí zapomenut (Evěmov TOVL.Deo
před Bohem) [23]

μισξω (ρξ. ἐμίσουν. ἴυϊ. μισήσω, δοτ.
ἐμίσησα, ρὲ, μεμίσηκα, ρ85. μεμίσημαι)
μεμάνιαδι, οὐκ νη si; (podle hebr.) méně
milovat, klást na druhé místo [40]

μνημόσυνον

μισθαποδοσία, ας, A odplata; odměna,
mzda3)

μισθαποδότης, οὐ, Ó odplatitel; ten. kdo
odměňuje (Žd 11.6) [1)

pígBros, ov, Ó nádeník. námezdní dělník
(L 15,17.19) (2)

μισθόομαι faor. ἐμισθωσάμην) najmous
si, najmout (pro sebe) (M1 20,1.7) [2]

μισθός, οὔ, Ó odměna (zoxdc hojná), od
plata; mzda (29)

μίσθωμα, T0G, TÓ nájem; najatý byt (Sk
28,30) (1)

pioBorác, 00, Ó námezdní dělník. náde
ník; najatý člověk [3]

Μιτυλήνη, 19, 7 Mirylene,Miryléné (hl.
město ostrova Lesbos: Sk 20,14) [1]

Μιχαήλ, Ó (neskl.) Michael (archanděl:
Ju 9; Zj 12,7) [2]

vá, Go, Tjmína (řecká mince = 100 dra
chem = 1/60 talentu) (volně:) Ařivna(L
19,13-25) [9]

pváopat dvořit se ženě I part. pf. μεμνη
opévn zátnoubená (vl. L 1.27) (0)

Mvácgwv, wvog, Ó 4inason (křesťan z Ky
pru: Sk 21.16) [1]

pvzta, ac, 7 vzpomínka(xvvóg na koho)
(vzpomínka a) zmínka | uvtíav ποιεῖ
o8a1 pamatovat (Tivóc na koho, nač) [7]

μνῆμα, τος, τό ἡγοῦ[8]
μνημεῖον, ου, TÓ Arob,náhrobek; pomník,

památník [40]
pvýpn, 16, T vzpomínka, půmátka IIp. 10

eTodBa: přípominat si (rtvóc co) (2 Pt
1.15) [1]

μνημονεύω (a0r. čuvnpóvevoa) 1, vzpo
mínaj, pamatovat si, myslet (TVvócn. VÁ,
τι ἢ. περὶ τινος πᾶ koho, nač) 2, zmínit
46 (τινός ὁ ΚοπΊ) [21]

pynpógvvov, ob, TÓ vzpominka, památka
(Tivóc na koho) II cí προσευχαΐ σου
καὶ αἵ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἷς
μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ (5Κ
10,4) tvé modlitby a almužny vystoupily
jako pamětní oběť k Bohu (podle hebr.
NAM) n... vystoupily k Bohu a on na ně



“μνησθήσομαι

pamatuje (ti. přijal je) (3)
“μνησθήσομαι ἔυι.οὐ μιμνήσκομαι
“μνήσθητι imp,aor. od ipvňoKopat
μνπστεύομαι (ρῖ. ἐμνήστευμαι π' μεμν-,

δοΓ. ἐμνηστεύθην) δῦ! Ζασπουδεη (τινί
$ kým), sát se nevěstou!snoubenkou [3]

poyikákos, ov odrížně mluvící; němý(Mk
732 (1

póvts (adv.) stěží, obtížně, sotva (L 9,39) —
sr. pókuc [1]

póčvoc, ov, Ó nádoba, vědro, modius (míra
na obilí = asi 8,7 1) 13]

poiyakís, (oc, 1 cizoložnice:(přen.)ne
věrností || (jako ad). μοιχαλὶς, ©)Ὑενεὰ
μοιχαλίς pokolení nevěrné(7)

poryáopat cizoložit,dopustit se cizoložství
(ění viva vůči komu) (4)

potysia, ac, T cizoložství[3]
μοιχεύω (ἴυτ.μοιχεύσω, 8οτ. ἐμοΐχευσα,

pas. čpovysúBnv) 1. dopustir se εἰχοϊοῦ
ství, cizoložit (tvvá n. μετά τινος ς Κύπι;
i přen.) 2. (pas, o ženě:) být svedena
k cizoložství, cizoložis [15]

LovxůG, OU, Ó cizoložník A přen.) [3]
póAug (adv.) stěží, obrížně, sotva [6]
Mólox 1 Mokóx, Ó (neskl.) Afoloch(ka

nanejsko-fénické božstvo: 5k 7,43) [1]
μολύνω (aor. šuókuva, pas. ἐμολύνθην)

1. pošpinii, poskvrnit (i přen,) 2. (pas)
poskvrnit se [3]

pOAVOROG, 00, Ó poskvrna, poskvrnění (2
K 7,111)

poppÝ, fis, Ů stížnost, výrka (Ko 3,13) [1]
nový, Tic, A příbytek, obydlí; přebývání 0

14,2.23) (2J
μονογενής, ÉGjednorozený: jediný (9)
μονόομαι (ρῖ. μεμόνωμαι) být bez příbuz

ných, žít osamoceně | uspoveopévn 080
mocená, osamělá (1 Tm 5,5) (1)

óvos, T, OV 1. jediný. samotný, osamo
cený, sám || KaTŮ pÓVOC sám, oramocen |
τὰ ὀθόνια póva (L 24,12) jen pruhy
plátna 2. μόνον (a Jako adv.) jenom, je
dině,pouze| οὐ ἡμὴ μόνον .. ἀλλὰ Kal
nejen „ale i(115]

Μυσία

povůoBaAuo, ov jednooký[2]
μορφή, fic, Podoba, svar, vzhled: způsob

byti: (7) přirozenost (3)
μορφδω (a0r. pas. ἐμορφώθην) urvářer,

připodobnit I ÉxE1G OL LODEVBTIKot
στὸς ἐν ÓuTv (Ga 4,19) dokud nebudete
připodobnění Kristu n. dokud ve vás
Kristus nenabude podoby (1)

μόρφωσις, εὡς, ἧ 1. χιξίεσπξηΐ,ztvárnění,
pravý výraz 2. vnější podaba, zdání (2)

μοσχοποιξῶ (a0r. ἐμοσχοπόιϊιησα) Ζἤοιο
vit tele (jako modlu) (Sk 7,41) [1]

BÓGXOG, OL, Ó sele, býček [6]
μουσικός, οὔ, Óhudebník (Z3 18,22) (1)
póx90G, 0v, Ó námaha, těžká práce [3]
μυελός, οὐ, ὃ σιογεὰ(Ζά 4.12) [1]
μυέομαι (ρῖ. μεμύημοαυ) býr zasvěcen, být

(důvěrně) obeznámen, naučit se (+ inf.)
(Fp 4,12) (1]

LV80g, ov, Ó bájťe), báckorka, povidačka,
smyšlenka [5]

μυκάομαι řvát (Z) 10,3) [1]
μυκτηρίζω zesměšňovaí,vysmívat se (11

vá komu); (pas.) nechat se posmíval (Ga6.7]
pvÁtKóS, T, Óv mlýnský II λίθος μ.

mlýnský kámen (L 17,2) [1)
pÚAvvoc, T, ov mlýnský (Z3 18,21) 01
póAos, ou, Ó Lomlýn 2, mlýnský kámen IIu.

dviKóc velký (dosl. „osti“) mlýnský ká
men [4]

μυλών, ὥνος; ὁ místo, kde je mlýn; mlýn
(vl. Mt 24,41) [0]

Můpa, «v, vá Myra (město na pobřeží
Lycle: Sk 27,5) [1)

μυριάς, ἄδος, ἡ myriada, deset tisíc;
(obrovské) množství (8)

μυρίζω (aor. Epúoioa) pomazaí(τὸ σῶμα
tělo) (Mk 14.8) (11

μύριοι, αι, α Zeser tisře(Mt 18,24) (1)
Koploz, a, ov nesčerný; (v pl, také:) tisíce

(1 K 4,15; 14,19) [2)

μύρον, OV,TÓ vonná mast; vonný olej [14]
Μυσία, ας, ἧ Mysle(kraj v Malé Aslí: Sk

16,7.8) [2)



μυστήριον

LUGTŤELOV, OV, TÓ rajemsiví; skrytý vý
znám; tajná nauka || LaROUuEv BEOUGO
plav šv pvorTnole (L K 2,7) mluvíme
o tajuplné Boží moudrosti n. o tajemství
B. moudrosti (28]

MorAývy viz Mirvlývn
μυωπάζω δὴν krátkozraký, vidět krátko

zrace (i přen.) (2 Pi 1,9) [1)
μώλωψ, 06, Ópodlitina.jizva,rána (1

Pe 2.24) [1]
μωμάομαι (βοτ, ἐμωμησάμην. pas. Ču

uňbnv) 1. zesměřnir, znevážit; (možná:)
podezřívat 2. (pas.) býr znevážen; ztratit
dobrou pověst (2 K 6,3, 8,20) (21

νεανίας

pÓpoG, ou, Ó nedostatek, vada: skvrna, po
skvrna (4 přen.; 2 Pc 2,13) [1]

μωραίνω (a0r. ἐμώρανα, pas. ἐμωράν
mv) 1. usvědčit z pošetilosti, ukázat jako
pošetilost 2. pokazit, učinit nepožívatelným
3. (pas.) stár se pošesilým; ztratit chuť, stát
se nepožívatelným [4]

popola, ac, A pošetilost, bláznovství [5]
μωρολογία, ας, ἧ Aloipé řeči, pošetilost

Ef 5,4) [1]
μωρός, 4, ÓVpošetilý, bláznivý, hloupý: ne

smyslný |Ó p. blázen [12]
Maořic víz násl.
Μωῦυσῆς,ἕως, ὁ 6215 [80]

(neskl.) Naason, Náson
L4bisi L

Ναασσών, ὁ
(v Ježišově rodokmenu: Mi
3.32) [3]

Ναγγαΐῖ, Ó (neskl.) Nagaj, Nagai (v Ježí
šově rodokmenu: L 3,25) [1]

Načapá n. Načapét (i -péB),1 (neskl)
Nazaret Ježišův domov) [12]

Načapnvós, 00, Ó Nazaremský(Ježíšův
přídomek) [6)

Načepatosg, ov, Ó (pro autory nz. knih
asi týž význ. jako předch.) Nazorejský,
Nazaretský [13]

Nadáji, Ó (neskl,) Natham (Davidův syn
v Ježíšově rodokmenu: L 3,31) [1)

Ναθαναῆλ, Ó (neskl.) Natangel (Ježíšův
učedník) [6]

vaí (část.) ano; zajisté [33]
Natpáv, č (neskl) Náman (velitel syr

ského vojska: L 4,27) (1)

Natv, 1 (neskl.) Nain, Naim (místo v Ga
Uleji:L 7110]

ναός, οὔ, 6 chrám (i přen.); model chrámu;
(vnitřní čásl chrámu:) svatyně (45)

Ναούμ, Ó (neskl.) Nahum (v Ježíšově ro
dokmenu: L 3,25) (1]

νάρδος, ov, Ť nard, nardový olej (2]
Nápxtodoc, ov, Ó Narcisus (římský křes

tan:Ř 16.11)(1)
vavayím (aor. ἐναυάγησα) ziroskotát

(s lodí; přen.: necí T1v čem) [2]
vaÚKÁnDPOG,ov, Ó loďař, rejdař, kapitán

(Sk 27,11) (1)
ναῦς, νεώς, Tj (ak. vabv) loď (většinou

větší; Sk 27,41) [1]
vaúrns, ov, 0 lodník,námořník[3]
Nexmp, (neskl.) Nachar(v Ježíšově ro

dokmenu: L 3.34) [1]
veavtac, Ov, O mladý muž.mladík (3)



γεανίσκος

νεανίσκος, OV,Ď 1. mladik, mladý muž 2.
sluha, služebník [11]

Νέα Πόλις (skloňuje se souběžně) Nea
polis. Neapol (město na pobřeží Make
donle: Sk 16,11) (1)

νεῖκος, ους, τό νὶζνῖκος
νεκρός, ů, ÓVmrivý (i přen.) (᾿ὃ νεκρός

mrivý člověk, mrtvý | Ěxi vekpoTe v pří
padě smrti, po smrti | Čoň čK vekpův (Ř
11,15) Život ze smrti, oživení mrtvých
[128]

VEKDOV)(a0r. ČvÉKOAOG, ρᾶτι. DÍ. Pas. VE
νεκρωμένος) | umrívovat, usmrcovat (i
přen.) [3)

γέκρωσις, εὡς, ἥ 1. umírání, odumírání
(i přen.); odumření 2. neplodnost [2]

γεομηνία, ac, 1 nový měsíc,novoluní (Ko
2,16) [1)

νέος, a, ον (Κορ. νεώτερος) Nový;
čerstvý; mladý | Ó výoc mláďenec, mladík,
nováček | ní vat mladé ženy | Ó VEÚTE
00G víóc mladší syn | ol vebtEBOL mladí
muži, mlaďíci | © νεώτερος (L 22.26)
nejmladší, nejmenší (24)

v£OTNG, TC0G, Ť mládí | ěx veótnT0G od
mládí (4]

νεόφυτος, ον (,πονᾷ zasazený“) nově
obrácený (na křesť. víru) (1 Tm 3,6) [4]

γεύω (δος. ἔνευσα) Cývar,pokynoui, nazno
ἔμ [2]

γεφέλη, nS, mrak, oblak II dyéveTo v.
objevil se oblak 125]

NepBaXíjp, 0 (neskl.) Nejialim, -Jím Azra
elský kmen) [3]

γέφος, ους, τό mrak, oblak; (přen.) velké
množství(Žd 12, [1]

vegppůg, OÚ, Ó ledvina; (přen. o sídle my
šlenek) ledví, svědomí (Zj 2,23) (1]

νεωκόρος, οὐ, ὁ Urážce chrámu (čestný
titul; Sk 19,35) [1]

νεωτερικύς, ἥ, ὄν mladistvý mladý
(2 Tm 2.22) [1]

vý (část. stvrzovací s ak,) zajisté (při), (je
to jisté) pří. na základě (1 K 15.31) (1]

výše přísi[2]

"VLK

vymáčw býr dítětem, být jako dítě (1 K
14,20) [1]

γήπιος, (a, 10V nedospělý, maličký I ó v.
dísě (15)

Νηρεύς, Ewa, Ó Nereus (římský křeslan:
Ř 16,15) [11

Nnpí, Ó (neskl.) Neri (v Ježíšově rodo
kmenu: L 3,27) (1]

VYJÍOV, OL, TÓ ostrůvek (Sk 27,16) [U]
γῆσος, 00, Ť ostrov[9]
νηστεία, ας, ἢ ρὰει[5]
νήστεις αἰ.Ρ!.οὐ νῆστις
νηστεύω (οι. νηστεύσω, Aa0r. ἐνή

στευσα) posiit se [20]
víjavic, gen. 10g n. 160g (ak. pl. výote1c)

lačný, hladový [2]
vnpaktoc, n, ov střízlivý(v pisí) (v.l, mí

Sto násl) [0]
νῃφάλιος, α΄ ov zdrženlivý v puí, střídmý,

střízlivý U přen.) [3]
výpa (imp. aor. 2. pl. výyate) být

střízlivý (přen.) (6]
"výyaTE imp. 40r. 2. pl. od vůýgw

Νίγερ, Ó (neskl) Niger (přídomek pro
roka Simeona: Sk 13,1) (1]

víBw viz výdw
Νικάνωρ, ορος, ὁ Nikanor (jeden ze

sedmí diakonů: Sk 6,5) [1]
γικάω ([υἱ(.νικήσω, 20r. ĚvíKNOG, pf. VE

νίκηκα) 1. (z)větězit: porazit, přemoci 2.
(pas,) nechat se přemoci "ὶμὴ νικῶ ὑπὸ
τοῦ κακοῦ (Ř 12,21) nenech se přemoci
zlem [28)

víkn, 16, A vírězství (1 J 5,4) 2]
NixKOĎnHOG, OV, Ó Nikodém (člen vele

rady) i5]
Νικολαΐτης, οὐ, ὁ Nikolgia, Mikulášo

vec (přívrženec Mlikulášův, člen jeho
sekty: Zj 2,6,15) (2)

Νικόλαος, οὐ, ὁ Mikuláš(proselyta a je
den ze sedmi diakonů: Sk 6,5) [1)

Νικόπολις, εως, Ýj Nikopolis, Nikopole
(město v Epiru: Ti 3,12) [1]

VTKOG, 0VG, TÓ vítězství [4]
“ικῷ préz. | sg. a imp. pas. 2. sg. (< vt



Νινευή

κἄᾷ-ου)οὔ νικάῳ
Nevevý, 1 (neskl) Nizive(νἃ. 1, 11.32)[0]
NwsvÍTNE, OV, Ó Ninivan, obyvate! Ninive

(h), města asyrské říše) [3]
νιπτήρ, Tj00G, Ó umývadlo (I 13,5) (1)
νίπτω (ον. Švrya, med. imp. vípai) 1.

umýt (TOC Róšac nohy), omýr 2. (med.)
umýt se; γι. οἱ(τὰς χεῖρας ruce) [17]

νοξω (οι. Evónoa, pf. vevůnka) 1. po
znar, rozlišil; chápat, rozumět (11 černu) 2,

zamyslet se; mysle, vymyslet;
představit sí [14]

vónjta, T0g, TÓ 1. myšlenka 2. rozhodnutí,
záměr, úmyst (6)

voBoc, m, Ov nemanželský, nezákonný (
přen) (Žd 12.8)[1]

νομῇ, ἧς, 4 1. pasiva 2. zakusování (se) I
vopův Fyriv (2 Tm 2.17) zakusovai se,
šířit se (2)

vopíle (aor. čvópiaa) domnívatse. myslet
(+ ak. s Inf, že), znít 22 to; mít ve zvyku I
ὡς ἐνομίζετο (L 3,23) jak se mělo za fo,
jak se lidé domnívali [15]

νομικός, ἥ, ÓVI. rýkající se zákona I pá
zal voutKaÍ spory/hádky © zákon 2. č
νομικός znalec zákona, právník; učitel zá
kona, zákoník (9)

vopíhuwe (adv.) podle pravidla, podle zá
kona, zákonně; správně, řádně (2]

νόμισμα, TOG, TÓ mince, peníz (104 Kův
σον daně: Mi 22.19) (1]

νομοδιδάσκαλος, OV,Ó učitel zákona, zá
koník, vykladatel zákona [3]

vopoBecia, ας, 1 zákonodárství,zákon (Ř
9.4) (1

νομοθετέω (pf. pas. vevopoBérnucu) I.
dár zákon, vydat zákon; nařídit zákonem
2. (pas.) dostat zákon, být určen zákonem
(Žd 7,11: 8.6) [2]

νομοθέτης, οὐ, 0 zákonodárce (o Bohu:
Jk 4.12) [1)

vójog, ov, Ó 1, zákon; (mojžišský) Zákon;
Písmo 2. pravidlo. princip, zásada [194]

νοσξω býr nemocen; míli nezdravou touhu
(Repi T1 po čem) (1 Tm 6.4) (1)

uvážit;

+

vvě

νόσημα, τος, τό πεσιος(ν.1.1 5.4) [0]
γόσος, οὐ, ἧ πεπιος.choroba (11)
γοσσιά, ἃς, ἡ (vylihanié) hnízdo, líheň:

(hromadně:) kuřárka (L 13,34) [1]
VOgOTOV,OV, TÓ mládě; kuře. kuřátko (Mi

2337) 8)
voggóc, OU, Ó (< veoo0Óc) práčátko, (pta

čí) mládě | vooooi neptaTtoĎdY holou
bata (L 2,24) [U

γοσφίζομαι (ϑοτ. ἐνοσφισάμην) Ζργοπε
věřit: přivlastnit si, ponechal si (Am 14
τιμῆς něco z výrěžku) [3]

νότος, οὐ, Ó 1. jižní vítr 2. jih I ně
vóTov oď jihu: na jihu, k jihu 3, jižní
země [7]

vovfecia, ag, T napomenaii,varování [3)
νουθετέω (nor. čvovBérnoa) zapomínai,

varovat; poučovat [8]
γουμενία -- νεομενία
νουγεχῶς (Δάν.) rozumně(Mk 12,34) [1
voÚc, vodo, 0 (dat. voť, ak. vobv) 1. ro

zum, chápání; πιγοὶ Π σαλευθῆναι ἀπὸ
T0Ď voĎc býr vyveden z míry, nechat si
poplést hlavu 2. smýšlení, myšlení: myšlen
ka, myšlenky [24]

Νύμφα, ας, 1 Nymja (pozdravovaná kře
sťanka: Ko 4,15) [1]

Nupepác, G, č Nymfas (možné mužské
Jméno místo Nůuga: Ko 4,15) [0]

νύμφη, 16, T 1. nevěsta 2. snacha [8]
vopplac, 04, Óženick[16]
vopgdv, dvoc, 0 svatební síň/sál | ol

vlo r0D vuppůvoc svatební hosté [3]
VUy (adv.) L. nyní, teď; právě || vův ŠÉ nyní

však. ale nyní 2. nuže, za těchto okolnossé ||
νῦν δέ σαtak 3, (jako adj.) nynější I Ó
νῦν αἰῶν nynější věk | (subst.) τὸ νῦν
přítomný čas, nynějšek 1 τὰ νῦν nynější
okamžik, nyní [147]

vvví (zesílená forma vóv) nyní: nuže; je-li
tomu tak || vvvi ŠÉ (časově) nyní však;
(logicky:) a tak [20]

vbĚ, vvKTÓG, TI noc (i přen.) I vykTÓG N.
νυκτί η. διὰ (τῆς) νυκτός ἡ. ἐν (τῇ)
νυκτί ν oci | výKTA(přes) noc [61]



νύσσω

γύσσω (δος. ἕνυξα, ρᾶ5, čvůjmy) šťouch
nout, vrazit (11 do čeho), (pro)bodnout (J
19,39) [1]

vvorTáče (a0r. ἐνύσταξα) 1. ροάξίπιοναι,
být ospalý 2. být líný [2]

voyBdýjepov, ou, TÓ (dosl. „noc a den“)

Ἑαίνω ἔσεαι (νίπμ) (v1. Mu6,28) [0]
ξενία, ας, ἥ L.pohostinnost 2. pohostinka,

pokoj pro hosty, najatý byt [2]
Zeviče (aor. čévica, pas. ἐξενίσθην) 1.

přijmous jako hosta, ubytovat 2. udivoval,
překvapovar || Zevílovtá Tiva | podiv
ně! překvapivé věci 3, (pas.) býr ubytován,
bydier (nacá Tit u koho) 4. (pas.) divů
se, být překvapen (tiví n. Ěv Tiv1 čím)
[10]

ξενοδοχέω (λοι. ἐξενοδόχησα) prokázal
pohostinnosí, přijmout jako hosta (1 Tm
5,10) [1]

Bévoc, 1, ov cizí; neobvyklý IIδ ξένος εἰ
zinec, pocestný; hostitel [14]

ξέστης, ου, 0 (z lat, sexiarius = nádoba
s obsahem asi 0,5 L)džbán (Mk 7.4) [1]

Enoaiva (aor. ččňoava. pf. pas. čEňoau
pa, aor. pas. čEnpávěny) 1. vysušit, se

ξύρω

den a noc (2 K 11,25) (1j
Náje, Ó (neskl.) Noe, Noé (sz. patriarcha,

typ spravedlivého) [8]
γωθρός, ú, Óv říný,lenivý; (přen.) nedoslý

chavý (Žd 5,11; 6,12) (2)
vbr 05, ov, Ózáda (Ř 11,10) (1)

žehnour 2, (pas.) uschnout, vyschnoui; do
zrát: ochrnout; stát se strnulým, Sirnoui,
ztuhnout (15%

ξηρός, ἀ, ὄν 1. suchý,vysušenýtj Enoá
souš 2. ochrnulý [8]

EÓAuvoc, m, ov dřevěný [2)
ξύλον, ou, TÓ 1. dřevo; (dřevěná) hůl, kyj;

(břevno) křížle) 2. sirom (20)
ξυράω n. Evpěm (pf. pas. čťůpnuat, Fur.

med. čvgňoopau a0r. med. ἐξυρησά
unv) 1. ostříhat, oholí 2. (med) nechat si
ostříhat! oholit (Tův κεφαλὴν hlavu) 3.
(pas.) býí ostříhán; nechat se ostříhat I
čEvonnévn ostříhaná [3]

"Zópaobat inf, a0r. med, od čýcu (v ně
kterých edlcích v 1 K 11,5)

"ZopaobauInf.med./ pas.od šupám
ξύρω --ξυράω



©

ὁ, ἥ, TÓ(určhý člen) 1. obecně vyjadřuje
určenost podst. jména a nepřekládá se J
Tě důpá pov (Mk 14,22) moje tělo | č
*"InooVcJežíš 2. někdy vytváří vok. I Tě
κοράσιον, ἔγειρε (ΜΚ5,41) ἀδνξε, vstaň!
Ι οἱ ὑπὸ νόμου θέλοντες εἶναι (Ga
4,21) vy, kteří chcete být pod Zákonem 3.
zpodstatňuje i jiné slovní druhy II(ad)
τὸ ἀγαθόν ἀοόγο Ι τὸ ČvTác vnitřek | oi
ĚKETlidé ram, tamější lidé | τὰ Καίσαρος
co je císařovo | O Baxrilov křritel|
(s jnf. ve všech pádech) ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ
nETÉXSL S nadějí na získání podílu | τοῦ
+ inf. odpovídá: a) prostému Inf., b)
účelové větě (aby), ©) účinkové větě
(takže, že) | šv vd) nopeÚLoBat na cestě,
cestou | elc TO otTavpůdout k ukřižovění,
aby (ho) ukřížovaji 4. Ó uěv „. Ó É jeden
„ druhý Ló SÉ on však: a on| (ve funkcl
zájm.) τοῦ γὰρ γένος ἐσμέν (Sk 17,28)
jsme z jeho rodu [19857+6]

óyšojkovTa (čisl) osmdesát (L 237
19,7) (2]

dyčo0g, 1, ov osmý[5]
GyKoG, 00, Ó zátěž; (přen.) překážka (Žd

12,1) (1)
08£, Hčr, TÓBE(zájm. ukazovací) tento, ra

ro, tota | ele TývěE rýv náživ (Jk 4,13)
do takového a takového města [10]

ὁδεύω (aor, ÓčEvOu) cestoval. putovat, jít
(L 10,33) [1]

ódnyke (ut. δδηγήσω, δοτ. ὡδήγησα)
vést, řídit; uvádět (šv Ti činěkía do
pravdy) [5]

ὁδηγός, οὔ, 0 průvodce, vůdce[S]
ošovtopém (a0r. ὡδοιπόρησα: cestovat,

být na cestě (Sk 10,9) [1]
ὁδοιπορία, ας, cesta.pouť[2]
ὁδοποιέω razit cestu(v. Mk 2,23) [0]

Óšóc, ob, 1 1. cesta: οἰῶ ἢ κατὰ τὴν
ὁδόν (L 10,4) na cestě, cestou | dgabBůTov
Ó. sobotní cesta (tj. así 800 m) 2, způsob
života, jednání 3. (přen.) směr, cesta, uče
ni, nauka [101]

očobec. ÓdóvToG, Ó zub [12]
ὀδυνάομαι (2. sg. ὀδυνᾶσα!ι) ροείέοναι δο

lest, trpět (bolestí), trápit se [4]
ὀδύνη, 16, 1 bolest, trápení [2]
dšóve pociťovatdotesí (v.I. Ř 8,22) [0]
ὀδυρμός, οὔ, Ónaříkání, nářek, pláč [2]
Ὀζίας, οὔ, ὁ Uziják,Uzijáš (judský král

v Ježíšově rodokmenu: Mt 1,8.9) (2)
ὄζω páchnou, zapáchat (J 11,39) F1]
OBEv1. (zájmenné adv.) odkud: (a) odzud;

kde 2. (sp.) (a) proto, tudíž [15]
čdóvy, 15. Ň plátno, prostěradlo (Sk 10,11;

11.5) [2]
ὀθόνιον, oV, TÓ Zus/ pruh plátna [5]
οἶδα (pf. s význ. préz.: 3. pl. ořšaow i

ἴσασιν, ᾿πὶρ. 2. pl. [také ind.] vote,
konj. el, inf. eldčéva,part. elěg, el
Švia, plpf. [s význ. Impf.] řěerv, fu.
elšýcem) L. věděr, znát I TÍ ofšac .. et
(1 K 7,16) víš snad .. zda 2. měl, rozu
měl; rozpoznat, poznat I ofdev κύριος
εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ δύεσθαι (2 Ρι
29) Pán dovede vysvobodit zbožné ze
zkoušky 3, uznávat, otír (318)

«οἰέσθω ΤΡ. 3. 55.οὐ οἶμαι
οἰκεῖος, οὐ, O člen (jedné) domácnosti,

rodinný příslušník (i přen. společník;
(jako adj.) domácí £3)

οἰκετεία, ας, ἢ otroci jedné domácnosti,
služebnictvo (M1 24,45) [1]

ČiKÉTNG, OL, Ó příslušník domácností: slu
žebník, otrok [4]

οἰκέω (δοτ. ᾧκησα) bydler, přebývat (čv
τινι ἑτι ν ἔς) [9]



οἴκημα

οἴκημα, τος, τό πιΐσεποσι;(5Κ 12,7: οὐ[6
mismus) vězeňská cela [3]

olkyTÁOLOV, oV, TÓ bydliště, obydlí, pří
bytek; sídlo [2]

οἰκία, ας, ἡ 1. dům,obydlí I Bv(T) olkla
doma, v domě 2. společenství (v domě); ro
dina [93]

οἰκιακός, οὔ, Ó člen domácnosti!rodiny
úv š. sm), příbuzný; služebník || cí olx1a
Koi aůrTob jeho příbuzní! blízcí / lidé (ML
10,25.36) (2]

OlKOŠETNOTĚMvés /spravova: dům (1 Tm
5,14) (1)

olkošeanóvnga, ov, Óhospodář,pán domu
Ι οἱ,τῆς olkiac (L 22,11)hospodář/ pán
domu [12]

οἰκοδομέω (fut. oÍKOčOUŮOG, δοτ. AKO
Sóunoa 1 olkočóunoa, pas. olkobouů
Bnv n. $kKOčouýBnv) 1. stavěr, budovat
(ění Tivoc/Tuvi/ 11 na čem) (l přen.) 2.
posilovat, vzdělávar [40]

οἰκοδομή, fig, 1 1. stavbu, budova (i
přen.) 2. (duchovní) budování, vzdělává
ní [18]

οἰκοδόμος, οὐ, ὁ stavitel (Sk 4,11) [1]
olkKovopém spravovat, býr správcem (L

16,2) (1
oiKovopia, ag, T) 1. správa; správcovství

(i přen.) 2. plán (spásy); výchova/ vedení
(ke spáse) (9]

olkovópog, 00, Ósprávce; úředník (10]
οἶκος, οὐ, Ó 1. dům, obydlí; palác | kaT'

οἶκον doma, soukromě, v domě | xatů
τοὺς οἴκους po domech | čv (18) olKY
doma; v domě (nvóc koho) | tic οἶκον
domů; doma 2. obyvatelé domu, rodina (|
přen.) 3. potomstvo, rod 4. majetek 1114]

οἰκουμένη, ἢς, ἡ 1. (obydlená) země,svět
2, lidstvo 3. římská říše [15]

οἰκουργός, ὧν udržující dům,starající se
o domácnost (Tu 2,5; zde lze chápat | ja
ko subst. (= haspodyně) s násl. adj. áya
Bai) [1]

οοἰκτιρήσω ἴυι. οὐ οἰκτίρω
olkKovpůc, Óv domácí, zůstávající doma;

ὀλίγος

střežící dům (v.1. Te 2,5) [0)
οἰκτιρμύός, οὔ, ὁ (1 ν Ὁ]. νύΖη, sg.) smí

lování, slitování, soucit; milosrdenssví |
OTXÁdKYZYGOÍKODKOUmilosrdné/ soucitné
srdce [5)

olKTIOLOY, OVmilosrdný [3]
oUKTÍPY (ful. olkU1pÁ0w) mít soucit, sti

Jovat se (vá nad kým: Ř 9.15 bis) [2]
otpat (nestaženě; ovouau imp. 3. sg. ot

éoBew,par olónsvoc) mínir, domnívat se
(+ ak. s inf.) [3]

οἰνοπότης, ου, ὁ pijan (vína)[2]
oTvog, 00, © víno (i přen.) [34]
olvopivyla, ag, Ť opilosti,pijáceví (1 Pi

43) [1]
otopat viz οἶμαι
οἷος, a, ov (vc vztažných větách) jaký |

č ačrěc .. oloc stejný „. jaký l οὐχ οἷον
čě Br1 (Ř 9,6) ale není tomu tak, že (14)

οἱἷοσδηποτοῦν - οἷος δήποτ᾽ οὖν ἀιε
rýkoli, jakýkoti (vl. 1 5.4} [0]

«οἴσω ἔυϊ. οἂ φέρω
ČKvěm (aor. Ókvnga) váhat (Sk 9,38) [1]
ὀκνηρός, ἀ, ὃν 1. líný, lenivý 2. nudný, ob

těžující, nepříjemný [3]
ὀκταήμερος, OVosmiďenní, (konající se,

osmého dne (Fp 3,5) W)
ÓKTW(čísl.) osm (8)

OALBproG,ov zhoubný (v.I. 2 Te 1,9) (0)
ὄλεθρος, οὐ, ὃ γάζα, záhuba, zhouba

smrtí; zničení [4]

ὀλιγοπιστία, ας, ἧἥ malověrnost, mali
víra (Mi 17.20) [1]

ČAvyómgT0g, OVmalověrný, majicí malou
víru [5]

ὀλίγος, πη, ov 1. (pl) málokreří: málo
několik málo, několik (+ pen.) 2. malý, ne
patrný; kráiký (časově); (sg.) málo, trochu
I (v adverblálních vazbách:) (τὸ) čXí.
γον irošku, trochu; málo; kráiký čas | Čv
ὀλίγῳ zakráčko, brzy; skoro, málem,
snadno | Kai ἐν ὀλίγῳ καὶ ἔν μεγάλῳ
(Sk 26,29) ať dříve čí později | naĎ<
ὀχῖγον nakrátko, na krátkou dobu | 81
ὀλίγων krárce, stručně (40)



ὀλιγόψυχος

čktyáyvxog, oV malomystný: báztivý (I
Te 5,14) [1]

ὀλιγωρέω zanedbávaí, podceňovat (11vóg
co) (Žd 12,5) [1]

ὀλίγως (Δάν.) sorva (2 Pt 2,18) (2)
dAOBpevTňo, 00, Ó ničitel, zhoubce (1 K

10.10) £1]

ὀλοθρεύω ničí, hubit W 6 ὀλοθρεύων
zhoubdce(Žd 11,28) [1]

ὁλοκαύτωμα, τος. τό χἀραϊμάoběť,celo
pal (3]

ὁλοκληρία, ας, r) úpinosí,celistvost,nepo
rušenosi; úplné zdraví (Sk 3,16) [1]

ὁλόκληρος, ον úplný, celistvý, nepo
rušený; dokonalý (2)

oAokůčm (hlasitě) naříkar (Jk 5,1) [1]
ὅλος, π, ΟΥ(stejný překlad při užití se

členem | bez něho) celý, úplný; všechen,
všecek I GLOvg oTkouG (T4 111) celé ro
diny|ŠAnv tňv ÓuÉpav celý den | TO6TO
ÓXov10všechno| Bi"kov v celku [109]

ὁλοτελῆς, £6 celistvý,neporušený; (jsou
cí!sahající) skrz naskrz/veskrze (1 Te
5.23) (1)

Ὀλυμπᾶς, ἃ, Ó Olympas (římský křes
fan: Ř 16.15) (1]

GAvvBoc, ov, Ó (pozdní, nedozrálý) ik (Zj
6,13) [1]

ὅλως (αἄν.) vůbec[4]
OpPo0G, ov, 6 (silný) déřt, liják, bouřka (L

12,54) (1]
dpeípopat toužit (Tivóc po kom, čem), býr

loskavě nakloněn (tTiwvóc vůči komu?
(1 Te 2,8) [1]

ὁμιλέω (aor. Óplánca) rozmlouvat,bavi
se (neví s kým, πρός ἀλληλούς navzá
jemy; (abs.) mluvir [4]

ὁμιλία, ἃς, společenství,soužití, (spole
čenský) styk; rozhovor (1 K 15,33) [1]

ὄμιλος, ov, Óhouf, skupina, zástup (vl. Zj
18,17) [0]

ὀμίχλη, ης, ἡ mlha, mrákoia, mrak (2 Pu
2.17} Π]

ὄμμα, τος, TÓoko [2]
ὄμνυμι νὶ2 ηά5].

ὁμολογουμένως

ὀμνύω 1 ὄμνυμι ({πί. ὀμνύναι n.
ὀμνύειν, Ὧἀοτ. ὥμοσα, ἰηΐ, ὀμόσαι)
přísahat ČEv τινι n. ἔις 14 přl čem),
odpřísáhnout. zavázat se přísahou (xpóc
Tiva vůčl komu) | ὄσκῳ ὥμοσεν αὐτῷ
(Sk 2,30) pod přísahou mu (slavnostně)
stébil (opis hebr, inf, abs.) [26]

ὁμοθυμαδόν (adv.) jednomyslně, svorně;
společně; hromadně (11)

ὁμοιάζω býr podobný,podobat se (jen v:
Mi 23,27 aj) [0]

úpotomaBůýc, ἐς (jsoucí) stejného druhu,
stejný (tiví jako kdo) (2)

OjOt0G, a, OVstejný, rovný; podobný (T1ví
1τινά Κοπιυ) [45]

ὁμοιότῃς, τος, Aj rovnosi; podobnost II
καθ᾽ δμοιόθητα stejně, podobně (Žd
4.15; 7,15) [2)

ὁμοιόω (fut. ὁμοιώσω, 84οτ. ὡμοίωσα,
pas. ὡμοιώθην, ἔνι. ρᾶ5. ὁμοιωθήσομαι)
1. Σγονμάνα! {τινὰ Tivi koho s kým,
čím). přirovnávat 2. (pas.) rovnat se,
podobat se (twví komu) ἢ ὡμοιώθη ἢ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ (Mt
13,24) království nebeské se podobá
člověku(aor. je zde buď tzv. gnomický
n. odpovídá kebr. pf.) [15]

ὁμοίωμα, τος, τὸ podobnost; rovnost,
srejnost; zobrazení, obraz, podoba | gri
τῷ ÓLOÝHET Stejným! podobným způ
sobem [6]

ὁμοίως (αν. stejně, právě tak; podobně
[30]

dpolecig, £ws, I podobnost, podoba;
soulad (Jk 3,9) (1)

ὁμολογέω (νι. ὁμολογήσω, δοτ. ÁHO
Aóynoa) 1. vyznat, přiznat, doznat; při
znat se (ěv vvi ke komu) I ÓuologeT
Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα
(1 J 4,2) vyznává, že Ježíš Krinux přišel
v děte 2, příslíbii, slíbit 3. dosvědčit, říci
otevřeně4. velebit(ví co) [26]

ὁμολογία, ag, vyznání; vyznávání (11
vóc/ tg T1čeho) [6]

Ópokovovnévac (adv.) jednoznačně, po
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dle úsudku všech, nesporně, nepopíratelně
(1 Tm 3.16) [11

ὀμόσαι ἐπί. δοτ. οὐ ὀμνύω
ὁμύσε (Δαν) na stejné místo; pohromadě,

současně (v.). Sk 20,18) [0]

ÓpÓTEXVOG,oV vykonávající stejné řeme
slo (Sk 18,3) (U

opoÚ (adv.) L. dohromady, společně, po
hromadě ἢ ἧσαν πάντες ὁμοῦ ἐκὶ τὸ
aĎró (Sk 2,1) všíchní byli pohromadě na
jednom mistě 2. současně [4]

OLOPEWY, OV (gen. -p00VOc) svorný, jed
nomyslný (1 Pt 3,8) (1)

ŠLwg Čadv.) přesto, nicméně; (snad:) právě
tak [3]

-ÓvaÍpY|vopt. aor. od Čvívanat
Ovap, Tó (bez nepřímých pádů) sen κατ’

ὄναρ νά “πε [6]
ὀνάριον, ον, τό oslárko, oslík: osel ὦ

12,14) [1]
čvzsšíče (aor. Ovcíštoa) 1, urážet,tupit 2.

činit výtky. vyčítat {τινά τι komu co),
Κάναι [9]

ὀνειδισμός, οὗ, ὁ urážka. potupění, potu
pa; výtka [5]

OvetŠoc, 006, TÓ polupéní, pohana; hanba
(L 125) [1]

"Ovňotsoc, ov, Ó Onezimos,Onezimus (F1
lemonův otrok: Ko 4,9; Fm 10) [2]

"Ovnoipopoc, ov, 0 Oneziforos (Pavlův
společník: 2 Tm 1.16; 4,19) [2]

ὀνικός, ἦ, Óv oslí μύλος dvikóc mlýn
ský kámen (poháněný oslí sllou, tj.
velký, na rozdíl od kamene u ručního
mlýnku) (2]

čvívapat (aor. Avýuny, opt. dvalunv) tě
Šit se, radovat se; mít užitek (rvvóc z ko
bo, čeho) (Fm 20) [1]

ὄνομα, τος, τό 1. jméno; titul, důvod;
(přen.) pověst IIdvópati/ Kat 6. jménem
Ι διὰ τοῦ ὀνόματός τινος skrze čí
jméno, skrze koho | elc TOč. ve jméno, na
jméno, ve jménu | £v (TG) čvóuatu ve
Jměnu,jménem | čv ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ
žate (Mk 9,41) protože patříte Kris

ὅραμα

{μι}[διε Κεϊσιονὶ ἐπὶ τῷ Čvópati ve jmé
πα,Σ οἀνοίάπίπι πα ἱπιῶμο ὑπέρ τοῦ ὀνό
uATOG pro jméno, kvůli jménu 2. osoba:
(pL) čidé (230)

čvopáčm (aor. Avópaca, pas. Úvopá
o9nv) 1. nazvar, pojmenovat; jmenoval,
zmínií, vyslovovat, pronášei, vzývat (18 č
voupa jméno) 2. (pas.) býr jmenován, být
známý; nazývat se, říkar si [10]

ὄνος, οὐ, ὁ n. 1. (m) osel 2, (£) oslice [5]
ÓvTMG fadv.) vskutku, opravdu, skutečně IIÝ

ὄντως Česfi pravý živaí [10]
ὕξος, ους, TÓocet, kyselé víno [6]
ὀξύς, εἴα, 6 L ostrý 2. rychlý [8]
ὀπή, ἧς, díra, otvor,trhlína (2)
Omofev 1. (adv.) zezadu: vzadu, na zadní

straně (svitku) 2. (předl. s gen.) za (τοῦ
"Inaot Ježíšem) (7)

ὀπίσω 1. (adv.) vzadu; dozadu 4 elc τὰ ὁ,
zpět, dozadu 2. (předl. s gen.) za (místně;
přen.), po (časově) Ildrxi0e pov za mnou,
za mne, po mně | Ó. GaOKOÓCza (ělesností
-- νἱ ιξξ ἀπέρχομαι [35]

ónAlčopas (aor. ÓnAigáuny) vyzbrojit se
(přen.: 1 Pr 4,1) [1]

ÓjrAav, ov, TÓ nástroj; zbraň A přen.) [6]
Ómotoc, a, ov (zájm. korelativní a tázací

v nepř. ot.) jaký, jakého druhu I T101
oúTog .. Ó.takový—jaký! jako (5)

ÓmótE (sp. časová s ind. minulého děje)
když (v. 1 6,3) 10]

Šitov 1. (adv.) kďe, kam I ὅπου ἄν 1 ὅπου
ἐάν tdekoli, kamkoli 2. (sp.) poněvadž,
protože: zmímco, když 182]

ὀπτάνομαι κἐάζαιse, zjevit se (Sk 1,3) [1]
ὑπτασία, ac, Ň zjevení,vidění14]
ὑπτός, ή. óv pečený(L 24,42) (1]
ὀπώρα. ας, Ť ovoce(Z 18,14)[1]
Onwg 1. (adv.) jak || ὅπως τε παρέδωκαν

arTóv (L 24,20) a jak ho vydali 2. (sp. ve
větách účelových a přacích, v NZ
$ konj. zř. Šnwc čv) aby || šejBnte ..
dxme šovárac čeffážn (L 10,2) proste
„= aby poslal dělníky (53)

Óvajm, T06, TÓ vidění, zjevení [12]



ὅρασις

ὅρασις, £(dG, 7 1. vidění, zjevení 2.
vzhted, podoba 14)

δρατός, Ť, ÓVviditelný (Ko 1,36) [1]
ὁρόω (impf. ἑώρων, υϊ. ὄψομαι, 801.

εἶδον 1 εἶδα, ρατι. ἰδών, Ιπιρ. ἴδε, 2. Ρ].
ἴδετε, ρὲ, ἑώρακα 1 ἑόρακα, δοτ, πιρά.
ὠψάμην, ρμ45.ὥφθην, ρϑτ:ι, ὀφθείς. [υἱ,
Β85.ὀφθήσομαι) 1. vidět, dívat se (τινά,
Ti na koho, nač), spatřit 2. střežit se,
chránit se (ůnó TivoG před kým, čím) li
ὅρα ný (doplň: rotďng) siřez se τὸ
udělat, nedělej to! | ÓEdTE UŇĎKaTAEOO
vůonTE (Mi 18,10) mějte se na pozoru,
abyste nepohrdali 3. poznai I ců Oyn (Mi
27,4) sám poznáš, to je tvá věc 4. (pas)
ukázat se, 2jevit se; (ve fut. možná také
(Sk 26,164) ukázar [454]

ὀργή, ἧς, ἢ hněv (1 přen: ví proti
komu); (Boží) soud, odplata (36)

čoylčopau (aor. AoyloBnv) Aněvatse (τινί
ἢ. ἐπί Tiv1 na koho) [8]

ὀργίλος, m, ov Aněvivý,náchylný ke hněvu,
prchlivý (Τὸ 1.7) [1}

ὀργυιά, ἄς, ἡ sáh (délková míra = asi
1,8 m; Sk 27,28bis) [2]

dpévopat roužir, dychtir (τινός po čem),
usilovat {τινὸς οἷ) [3]

ὀρεινῇ, ἧς, ἧ pahorkatina, hornatá kra
jina, krajina v horách (L 1,39. 65) [2]

ὄρεξις, εωὡς, Ť chtivost, žádostivost, vášeň
(Ř 1270)

ὀρθοποδέω pevně/přímo kráčet (ngóc u
k čemu), správně žít (10Óc u podle če
ho) (Ga 2,14) [1]

čpBos, 1, ὄν vzpřímený; přímý, rovný [2]
dpBoropém| přímo/správně rozdiler/ří

dir! zvěstovat (2 Tm 2,15) [1]
ὀρθρίζω býr časně vzhůru, časně odcházet

(L 21,38) [1]
ὀρθρινός, ἢ, ὄν časný,ranní | yevóueva

doBpivaí (2 24,22) byly časně ráno (se.
ženy) (1]

ὄρθρος, οὐ, 0 (časné) ráno, úsvit I Odo0v
Padýcoc časně ráno | ὑπὸ τὸν ὄρθρον τὰ
svítání, časně ráno [3]

o

dpBác (adv.) správně(4)
ὁρίζω (aor. Óoida, pf. pas. ὥρισμαι, δοτ.

pas. ὡρίσθην) určit, stanovi ustanovit,
dosadit [81

Óetov, OV, TÓ Aranice; (pl.) území (12)
ópklče zapřísahaí (τινά Tia koho při

kom) [2]
Ó0K0G, OV, Ó přísaha; předmět přísahy I (i

pl o jedné přísaze:) ótě. TOůG BpKouc
(Mt 14,9) kvůji přísaze [10]

ὁρκωμοσία, ag, 1 přísešné prohlášení.
přísaha (Žd 7,20bis.21.28) (4]

ÓppÁáM(207. Honda) vránouí se (ční Tiva.
na koho), řiti: se [5]

ὁρμῆ, ἧς, podnět, odhodlání, rozhodnutí,
úmysl, váře || γίνεται ὁρμή τινος ηξκάο
pojímá úmyst [2]

ὅρμημα, τος, τό «ἴα, prudkosi, ráz (Zj
18,21) [1)

ὄρνεον, ον, τό μιάκ[3]
ὄρνιξ, ιχος, ἧ slepice, kvočna (vw. L

13,34) [0]
ὄρνις, ιθος, Ú slepice, kvočna(Mt 23,37. L

13.34) [2]
δροθεσία, ας, ἡ Aranice, rozhraní (Sk

17,26) (1)
ὕρος, ους, TÓ (gen, pl. čpémv) hora IITĚ

ὄρη kory, pohoří; (7) pustina [63]
Špog, ov, Ó Aranice (v.1. Mk 16.14) [0]
ὀρύσσω (δοτ. ὥρυξα, ρᾷ9. ὠρύγην π.

doúxBnv) žopaí. νγέοραι (γῆν n. v T
vň [v zemi) jámu) [3]

dopavós, Tj,Óv osiřelý [2]
ὀρχέομαι δος. Hoxnoápnv) tancovat[4]
ὅς, ἥ, ὅ 1. (zájm. vztažné) který, jenž IIXe

πτὰ δύο, ὅ ἐστιν κοδράντης (ΜΚ 12,42)
dvě drobné mince, to jest kvadrans ἡὃ δὲ
Cň, C 16 Beů (Ř 6,10) když však žije,
žije pro Boha | (konstr. podle sm.)
πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽οὖς (Sk 15,17) všech
ny národy, na které | (auracilo:) τῶν
dvapiov Óv žmácate (J 21,10) ryě,
které jste chytili | Oc ἂν n. 86 čův který
koli, kdokoli 2, (zájm. ukazovací) OGpěv

ὡς ὃς δέ jeden „. druhý | OG 8é on/íen



ὁσάκις

však [1377]
ὁσάκις (aóv.) kdykoliv(zpravidla ve spoj.

s část. čáv) [3]
Ga10g, a, ov zbožný. bohulibý; svatý: čistý I

τὰ Šota (Boží) přísliby (B]
ὁσιότης, 1T06, Ď zbožnost,svatoss[2]
ὁσίως (adv.) zbožně, nábožně, svatě (1 Te

2,10) [1]
ὀσμή. ἧς, j vůně: (zájpach I dopů εὐώ

δίας příjemná vůně (6)
000G, n, ov (korelatlvní zájm.) jak velký,

jak dlouhý, jak četný, jaký; (pl. také:) ko
ΠΕ ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ (2) Κα
1,20) neboť všechna Boží zaslíbení | Ráv
τα 6oa Fye1 (Mi 13,44) všechno, co má|
ἐφ᾽ ὅσον (χρόνον) η. ὅσον χρόνον ρο
kud, dokud | Baov Šgov zcela málo [110]

Oozep, Ep, Ojtep (právě ten,)který (v.L.
Mk 15,6) (0]

ὀστέον, οὔ, stažené (např. J
ČETOĎY, OU, TÓ kosí [4]

ὅστις, ἥτις, ÓTt (zevšeobecňujicí zájm.
vztažné) kterýkoli; každý, kdo; všechno,
co; (akový.) který | Začčovkata —of.
TiveČ Afyougiv (Mk 12,18) saduceové,
kteří říkají | NAANBŮOETAKÍ001 8 TÍ σε
δεῖ roteTv (Sk 9,6) bude 1i řečeno, co
mář dělat | (čv n. čáv zesiluje ne
υχξίτοςι) πᾶν T1 čáv (Ko 3,17) všechno,
co; cokoliv [147]

ÓGTEÁKYVOG, M, OV Aliněný; (přen.) křek
ký (2)

ὄσφρησις, £ag, Tj čich. sídlo čichu (1 K
12,17) (1]

ὀσφῦς, ὕὅος, Ň bok. bedro (1 přen., také
Jako sídlo plození) [8]

Órav (= Gre čv — časová sp.. většinou
s konj,) (pokaždé) když; (tehdy) když, až,
jakmile; dokud: (jako vztažné adv.) kdy ἢ
εἰ μὴ ὅταν dokuď ne, až | Švav vá0 d
oBevů (2 K 12,10) neboť když jsem slabý
Ι (5 Ἰη4.) ὅταν ἤνοιξεν (Ζ] 8.1) ζαγξ οἱε
νεῖ ἐγοχίονι 1 ὅταν ἀκαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν
ὁ νυμφίος (Μκ 2,20) ἀάγ δέσειδμάς ženich
vzat (123)

19,36):

οὐδαμῶς

ÓTE (časová sp. s Ind.) (rehdy.) když, jak
mile; (jako vztažné adv.) ἀάγ καὶ ἐγέ
νετὸ ὅτε ἐτέλεσεν ὅ Ἰησοῦς (Μι 7.28)
(a stalo se.) když Ježíš ukončil | ἥμέραι
Šre EnBupňoeTe (L 17,22) dny. kdy bu
dete toužit (103)

ὅτι (sp.) 1. že I οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν
ὃ υἱὸς ἡμῶν (ἡ 9,20) víme. že je to náš
Φ}π| τί ὅτι ργοῦῦ 1 τί ἐστιν ἄνθρωπος
ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ; (Ζ4 2.6) co je
člověk, že na něho pamatuješ? (někt. zde
vidí óu konsckutivní) 2. protože: neboť
(rozdíl podřadného a souřadného spo
jení není vždy jednoznačný) I 611 aů
τῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
(Mt 5.3) neboť jejich je nebeské králov
stvé 3. tav. „rěcitativum“: nabrazuje
dvoječku a uvozovky před přímou řečí
a nepřekládá se I eŤnev n προφήτης
čotiv (J 9,17) řekl: fe to prorok“ 4. (z 1i
éonv 611)proč? (1297)

Órav (gen. od 6 11, užívané v platnosti
adv. ve spojeních:) Eoc ÓTov až, dokud
ně; zatímco, dokud (5]

οὗ (Δάν) kde: kam; viz též ἄχρι ἃ ἕως
[54]

0Ď (samostatná záporka, hl. v odpovědi)
ne, nikoliv IIἀπεκρίθη: οὔ (J 1,21) odpo
věděl: Neljsem) [17]

OĎ,před samohl. K, Ody 1. (záporka ve
větách s ind.) ne, ne- | oů uf s koni. n.
fuL. vyjadřuje zesílený χάρο bu
ἀουςίπο ἀξ]ε: οἵ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
napĚXdwomv (ML 24,35) ale moje slova
nepominou 2. (tázací čásí. naznačující
očekávání kladné odpovědi.) copak
ne(?), ne- i v tomto sm. někdy též 0Ů ný
s konj. [1606]

oúa (cllosl. vyjadřující údiv a popř. pos
měch) ó", ha, hleď me! (Mk 15,29) [11]

óvat (citosl,) běda! I dvai Óuív běda vám |
(zpodstatnělé:) (ἦ) ὀυαΐ (neskl,) běda,
hrůza, neštěstí [46]

odčapůe (adv.) nikterak, naprosto ne, vů
bec ne (Mt 2,6) 11



οὐδὲ

oĎŠE, zř. před samohl, obě" (sp.) a ne, raké
ně, ani; ani ne || odšě oĎrec (Mk 14,59)
aní v tomto připadě | oúbě ToDdro čv
éyvoTe (L 6,3) ani to/níkdy jste nečetli
[142]

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδὲν (ιοκό: οὐθεῖς,
οὐθέν) žádný; nikdo,nic || oděeic roopů
της (ἃ, 4.24) žádný prorok | odšejc aů
Tv (L 4,27) žádný z nich | odšíva ἢθε
Atv vvůvat (Mk 7,24) nechtěl, aby se to
někdo dovědět | odBév nic; nikterak, vůbec
πε} οὐδέν διαφέρει (ἃ 4.1) ν ničem se
neliší [227]

oÚšámoTE (adv.) nikdy, ještě nikdy [16]
οὐδέπω (ἀν. ještě ne 1 οὐδέπω οὐδείς

ještě nikdo (předtim) [4]
οὐθείς - οὐδεὶς[7]
οὐθὲν - οὐδέν -- νῖχοὐδεῖς
OĎKÉTI (adv.) už ne, již πεῚ οὐκέτι οὗ μὴ

ním (Mk 14,25) už (nikdy) nebudu pit )
οὐκέτι οὐδεῖς až nikdo [47]

οὐκοῦν (čáse.) tedy (přece) (v otázce: J
18,37) (11

odv (část. a sp.) tedy; tudíž, proto; (návaz
nost:) pak || μὲν οὖν (J 20,30) vskutku,
zajiné | ol učv obyv ovveXdóvrec (Sk
1,6) sč.kteří se seď sešli [499]

oŠTE (adv.) ještě ne I oděelc obdro ještě
nikdo (předtím) | 6 ŠAAOGODtO ἦλθεν
(Zj 17,10) druhý ještě nepřišel (26]

οὐρά, ἂς, i ocas(5]
oúpáviog, OVnebeský, (jsoucí) v nebi, po

cházející z nebe [9)
odpovůBcv (adv.) z nebe (1). od Boha, i

v š. sm., Sk 14,17; 26,13) (2)
oúpavóc, 00, Ó nebe (ve význ. fyzickém I

teologickém); (také:) nebe = Bůh II (též
pl. ve význ. sp.) oÍ oúpavol nebe, nebesa
Ἰ ἐν (τοῖς) οὗ. ν πεδὲ 1 ἐκ τοῦ οὐ. 2 ἐξ
οὗ, ἀπ’ οὐ. z nebe [273]

Oúopavog, 00, Ó Urbanus, Urban (římský
křesťan: Ř 16.9) (1)

Odpíac, ov, 0 Uriáš (manžel Batšeby: Mi
16) [1]

οὗς, ὦτός, τὸ ucho; sluch (1 přen.); vní

ὄφις

ρμιάπίἢ εἷς τὸ οὖς ἀκούειν Slyřer šep
tem!potají [36]

οὐσία, ας, ή („to, co existuje“) majetek,
jmění (L 15.12.13) [2]

οὔτε 1. α πε, ani I oĎre -. ore ani ani|
οὔτε ... καί ani —a; (jednak) ne „ a (jed
nak) 2. (jako v.l.) = οὐδέ [87]

OĎTOG, aÚTY, TOBTO (zájm. ukazovací)
tento, tato, 10to; (oslabeně) ten; (pej.) ten
Ale | TOúť EGtTv 10 jest, to znamená | aV
τη ἐστὶν ἔρημος (δκ 8,26) Ig (cesta) je
pustá!vedepustinou| Óč ÚKopgivac.
οὗτος σωθήσεται (ΜΚ 13,13} ζάο (νξακ)
vytrvá .. (ten) bude zachráněn | ToĎTO pěv

.. TOTO ČÉ nejen „ ale i, jednak „ jednak
Ι δία τοῦτο proto | τοῦτο αὐτό (2 Καὶ2.3)
(právě) proto [1387]

obre n, oÚrwe (adv.) tak, takto; prostě;
(také někdy v přísudku ve význ. adj.)
takový; (ve význ, TO100TO)něco takového,
taková věc; v tomlo případě (208)

oĎyí (zesílená záporka 0) L. ne, ne- 2.
(v olázce, když se očekává kladná od
pověď) co(ž)pak ne [54]

ὀφειλέτης, οὐ, Ó dlužník: viník, provini
lec, hříšník [7]

ὐφειλή, ἧς, 1. dluh 2. povínnost(3]
dp:(Anga, T06, TÓ 1. dluh 2. hřích, provi

nění, yina [2]

ὀφείλω ἀπιρί. Apeiov) 1. dlužit, býr dlu
žen 2. mít (povinnost), muset; (se zápor
kou) nesmět 3. provinit se, hřešit (rivi
proti komu) [35]

ὄφελον (část. z aor, sl, Špelk) kéž, nechť,
kdyby ὄφελον ψυχρός ἧς (2) 3,15) ἀέξ
bys byl studený [4]

ὄφελος, ους, τὸ užitek,prospěch [3]
ὀφθαλμοδουλία, ας, Ť službana oko (2)
ÓpBaApós, 08, Ooko (i přen,); zrak IKať

dydalpovc před očima | ČEBUXučc x0
ντιρός zlé oko (1). morálně nemocné),
(proto snad:) závisí [100]

ὀφθείς ρμᾶτι,ἀοτ. pas. od ÓDácm
-OpBýcopat fur. pas. οὐ ὁράω
ὄφις, εὡς, 0 had: (přen. také) dábel [14]



ὀφρῦς

ὀφρῦς. ὅος, ἢ (pův, „obočí“) okraj (srá
zu), svah, sráz (L 429) [1]

čystóc, 00, Óstoka (v. Mk 7,19) (0)
čyhm rrápit, obrěžovat(Sk 5,16) [1]
čyAomotm (a0r. Oxhonoinoa) dár dohro

mady dav, srotit zástup (Šk 17,5) (1)
dyAoc, Ov, Ó zástup, množsiví (lidu), dav;

lid; (pl) lidě, obyvatelé Ἡ ὄχλοι πολλοί
velké! četné zástupy [175)

"Oxočíac, ov, Ó Ochoziáš, Achazjáš (jud
ský král) (v.l.) [0]

ὀχυρός, ά, Óv silný, pevný (I o řecl; vl. L
11,15) [0]

ὀχύρωμα, τος, τό pevnosi,opevněnémí

παιδίσκη

sto(2 K 10,4) [1]
Óyrádmov, ov, TÓ ryba (jako pokrm) [5]
dě 1. (adv.) pozdě; večer 2. (jako předl.

8 gen.) po (časově) [3]
dyla, ac, Ď večer[14]
ὄψιμος, οὐ, 6 pozdní; (Jk 5,7 jako subst.)

pozdní děšť (11
Oyptos, a, Ov pozdní, večerní (Mk 11,11) —

sr. dyta [1]
ὄψις, εως, A 1. vzhled, (vnější) zdání 2.

tvář, obličej [3]
-Opoa ful.odδράω
dyv1ov, ov, TÓ (A v pl.) žold; odměna,

mzda; odplata [4]

zayibeúu (aor. dnayičeuge) nastražilléč
ku, chytit (jako do léčky) (v Aóym za
slovo: M1 22,15) [1]

παγὶς, δος, ἡ léčka, past, smyčka (i
přen.) l Ac x jako léčka, neočekávaně [5]

“παθεῖν ἱπὲ,δοῖ. οἂ πάσχω
πάγος νἱζΑρειὸς πάγος
πάθημα, τος, τὸ 1. μιγρεπί, soužení; ne

Štěstí 2. vášeň [16]
naByTóc, 1, ÓVschopný utrpení, podrobe

ný utrpení (Sk 26,23) (1]
máBoc, ovG, TÓ vářeň [3]
«παθών, παθοῦσα ρδτί, πὶ8 ἴ aor. od ná

σχω
maěnymyóc, OĎ, Ó (antický) pedagog,

vychovatel (byl to zpravidla otrok, který
vodil dět a dohlížel na ně, ale dochá
zelo i k přiblížení význ, k παιδευτής),
dozorce [3]

matěáptov, ov, TÓ chlapec, hoch, mladík,
mládenec (1 6,9) (11

maěsía, ac, Ú výchova;vzdělávání: kárá
ní; kázeň [6]

παιδευτής, οὔ, Ó vychovatel,učitel; kara
tel2)

παιδεύω (δος. čnaíševoa, pf. pas. nemaí
δευμαι, aor. pas. ŠrTa:šsú9nv) 1. vycho
vávat. vzdělávat 2. naprávovat, kárat 3.
trestat, bičovaí 4. (pas.) bu vychováván;
učit se [13]

x. týž význam (Mk 9,21) [1]
παιδίον, ov, TO dírě (obojího pohlaví,

malé | větší: i přen.) | uj παιδία γί
νεσθε ταῖς φρεσίν (1 K 14,20) nebuďte
fuz) jako děti svým uvažováním [52)

παιδίσκη, ἡς, Ď služka, služebná; otroky
ně[13)



παιδόθεν

παιδόθεν (Δᾶν.) od děrství (vl. ΜΚ 9,21:
5τ, παιδιόθεν) [0]

παίξω (δοτ. ἔπαινξαλhrát si, bavil se, tan
covat (1 K 10,7) [1]

παῖς, παιδός, ὁ « ἢ 1. ó na1c: 1, chla
pec, hoch, mládenec 2. syn 3. služebník,
otrok; dvořan 11. zalc: dívka, děvče
[24]

mailu (aor. Enaiga) bít, zranit; udeřit; pí
chat, bodat (5)

Πακατιανός, ἢ. Óv pakaránský (patřící
k částl Frýgle; subscripilo 1 Tm) [0]

πάλαι (6ἀν. 1. dříve, kdysi, dávno Wai
πάλαι ἁμαρτίανδύναιίέἐminulé/dřívěj
ši hříchy 2. už dlouho (7)

makatůc, á, ÓVstarý (i přen.) [19]
παλαιότης, ητος, Ý1stáří; starý způsob

(Ř 76) (1)
παλαιόω (pf. nerakaímKa, a0r. pas.

ἐπαλαιώθην. ἴυι. μᾶς. παλαιωθήσομαι)
1, učinit starým, prohlásit za zastaralé 2.
(pas.) stárnout, opotřebovávat se, rozpa
dat se (4]

πάλη, ng, Mboj. zápas (Ef 6.12) [1]
παλιγγενεσία, ag, %znovuzrození[2]
mákiv (adv) 1. zpět, nazpět 2. opěi, znovu,

zase || eig TO nákiv zase, znovu 3. dále,
nadále; také 4. na dnihé straně, (a) přece |
πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν (Ἰ
J 2.8) a přece vám pišu nové přikázání
(141)

maprAnBrí (adv.) všichni dohromady (L
23.18) [1]

πάμπολυς, πόλλη, πολὺ velmívelký
(v.L Mk 8,1) 0]

Παμφυλία, ας, 1 Pamfylie(kraj na jihu
Malé Asle) (51

mavšoyetov, ov, TÓnocichárna,ubytovna,
hostinec £L 10,34) {1}

Favěoytůc, E06, Ómajitel noclehárny,ho
stinský (U 10,35) (1)

TAVŇYVPIG. EWG, M slavnost, slavnostní
shromáždění (Žd 12,22) [1)

πανοικεῖ n. TTAVOLKÍ(adv.) s celým do
mem ($k 16,34) [1]

παρά

mavorAia, ag, ň (plná) výzbroj (1 přen.:
rob 9600 Boží) [3]

stavovoyía, ag, fj lest, prohnanost, vychy
tralosi [5]

πανοῦργος, ΟΥ V̓stivý,vychytralý, prohna
ný (2 K 12,16) [1]

mavvaxi (adv.) všude ($k 21,28) [1]
πανταχόθεν (adv.) odevšad(vl. Mk 1,45;

91.πάντοθεν) [0]
KAVTAJXOV(adv.) všude (na otázku kde? i

kam?) (7j
παντελής, ἔς úplný,dokonalý;srvalý, věč.

ný II elc TO navTekéc navždy, na věky;
úplně; vůbec | uň Šuvauévn dvakKúvat
εἷς τὸ navrekéc (L 13,11) neschopná se
úplně vzpřímit n. vůbec neschopná se
vzpřímit [2]

πάντῃ (adv,) vluďe: každým způsobem,
zcela (5k 24,3) [1]

πάντοθεν (adv.) odevšad, ze všech stran;
na všech siranách. úplně [3]

παντοκράτωρ, 000G, Ó (o Bohu) Vše
vládný, Vševládce, Všemohoucí [10]

MÁVTOTE(adv.) vždďylcky),státe (41]
mavTaG (adv.) L. každopádně, určitě, jistě

2. alespoň, vůbec 3. (se záporkou) nápros
to, vůbec I 0Ď πάντως νῶδες πε [8]

rapá (předl.)L (s gen; původ, autorství,
příslušnost) od | nů napá Tivoc maje
tek/dary od koho | ὧν παρὰ τοῦ θεοῦ
( 6,46) ten, kdo je od Bohal ἣ παρ᾽ ἐμοῦ
διαθήκη (ἃ 11,26) moje smlouva | ol
παρ' αὐτοῦ jeho známí/příbuzní TI.
(s dal.) I. «, při, vedle; mezi; v domě!do
domu (tivóc koho) IIma" ÉavTů (u sebe)
doma | 2, (přen.) podle soudu, v očích (11
vóc koho před I xapů *Tovšalotc (Mt
28,15) mezi židy 1,παρὰ κυρίου ὦ Ρ
211) před Pánem III. (s ak.) 1. ke), na;
u, při, vedle, na okraj; podél 2. proti, na
vzdory I xag' šiníBa (Ř 4,18) proti na
ději 3. víc než; (po komp.) ve srovnání
s(e), než; přes, za; namísto, jiného druhu
než 4. měně, bez 5. kvůli, pro | zao
Toto proto [194]



παραβαίνῳω

παραβαίνω (aor. παρέβην) 1. σάσιομρᾷ,
odejít: opustit (Axó TivoG koho, co) 2.
zanedbávat; přestupovaí (Tňv ĚvroAňy
přikázání) (3]

παραβάλλω (aor. Tapébakov) 1. srovnat
(v.1. Mk 4,30) 2. (lntr.) připlouí, přistát
(etc vfe); $k 20,15) [1]

παράβασις, £g, Y přestupek,přestou
pení (Tov vópov zákona), provinění [7]

mapahárns, ov, Ó přestupník;provinilec,
ten, kdo porušuje (zákon) [5]

mapafkáčopsat (aor. xapeBiacáuny) na
léhat (rvvá na koho), nudit[2]

παραβολεύομαι (βοτ,παρεβοχευσάμην)
vydávat (ν nebezpečí), riskovar, dávat
v sázku (1) wóxn živor; Ep 2,30) [1]

παραβολῇ, ja, 1. podobenství;přirov
nání 2. přísloví; tajuplný výrok; po(na)
učení 3. vzor, typ, předobraz [50]

mopufovkevojc nedělaisi starostí,neza
kládat si (Twvína čem) (v.l. Fp 2.30) [0)

παραγγελία, ας, ἡ příkaz, rozkaz, naří
zenl; pokyn, ponaučení [5]

Ξαραγγέλλω (δοτ. παρήγγειλα, μᾶτι,
παραγγείλας. ρὲ, ρ85. παρηγγέλμαι)
přikázar, nařídit: zakázat (+ násl. uň
s Inf.)|| παραγγελίᾳw přísně/výslovně
nařidit (31+1]

παραγίνομαι (a0r. nageycváunv, konj
παραγένωμαι, ρἱρί. 3, ἐ5.παραγεγόνει)
1. přijít, dostavit se; přistoupit, vypravit
se (ěrí viva na koho) 2. vystoupit, obje
vit se 3. pomoci, podpořit (tvvi koho) [37]

παράγω ((πιρί. παρῆγον) 1. jír kolem.
přejít; jít dál; pominour; odejit 2. (pas.)
pominout, přejít, mizet [10]

παραδειγματίζω (δοῖ.παρεδειγμάτισα)
(veřejně) zesměšnit, vystavit posměchu (Žd
6.6) [1]

παράδεισος, οὔ, ὁ ráj, nebe[3]
mapaltxopa: (a0r. παρεδεξάμην, pas.

napěešExmv) 1. přijmour, uvítaí 2, uznat,
potvrdií 16]

παραδιατριβῆ, ἧς, M zbytečná zába
va/čínnose(v. 1Tm 6,5) (0)

παρακαθέζομαι

παραδίδωμι (konj. préz. 3. sg. napašišů
ι καραδιδοῖ, Inf. zxaoačišovat, parl.
apabičoúc. jmpf. 3. sg. παρεδίδου, 3,
pl. napešišovy i παρεδίδοσαν, [υὑ{.πα
ραδώσω, οί. παρέδωκα, 3. pl. za
oéšukav | napéšodav, konj. 3. sg. ta
vašů 1nagašoť, inf. a0r. καραδοῦναι,
part zagašoúc, pí. napačéčeka, part.
παραδεδωκώς, plpf. 3. pl. παραδεδώ
κεισαν, γῇ. ρ85, παραδέδομαι, 80r. Pas.
παρεδόθην, Κοη!.παραδοθῷ. ἰηξ.παρα
šofijvat, part. napačoBeic, fur, pas. xa
oašodůcouc) ILodevzdat, předat; nasa
dit (τὴν ψυχὴν živoD 2. zajmout
zatknout; vydat, zradit 3. dát. svěři; (zá
vazně) odevzdat, přikázai; učit 4, dovolit,
být zralý I BTa.v8ě napačoT ὃ καρπός
(Mk4,29)kdyžvšak plod dovoli/ je plod
zralý (119)

xapáčoboc, ov neočekávaný, neobvyklý;
podivuhodný (L 5,26) [1]

nagášovis, 86, T podání,tradice; (pře
dané) učení [13]

„Tapaše konj. aor. 3. sg. od napačišout
παραζηλύω ({ἱ. παραζηλῴσω, δος. πα

ρεζήλωσα)podníritk závisti/žárlivo
sti /Aněvu [4]

napadakůootog, a, ov přímořský,ležící
u moře (Mt 4,13) [1]

“παραθεῖναι Ιηἱ.ἀοτ,οὐ παρατίθημι
παραθεωρέω přehlížer, zanedbávat (Sk

6,1) (11

παραθήκη, nS, ň svěřený májetek/ po
klad (přen. o nauce) [3]

“παραθήσω ἴυι.οὐ παρατίθημι
“παράθου Imp,a0r. med. od παρατίθημι
mapatvém (impf. 3. sg. ratývsv radit (x1

vá, komu), napomenout, povzbudů, vyzval
(Sk 27.9.22) (2]

napairéojat (impf. παρπτούμην, a0r.
naonrnoápnv, pí. παρητήμαι) 1. vy
prosit si, vyžádai si 2. omluvit se 2. od
mítat: zdráhat se [12]

παρακαθέζομαι (a0r. παρεκαθέσθην)
posadit se ἢ. σεάδι (πρός τι νεά]ε λυ ξε



παρακαθίζω

ho: L 10,39) (11

παρακαθίζω sednou si (vedle) (v.l. L
19,39) [0]

“παρακαλέσαι [ηἴ, ἀοτ, [ ὁρι. a0r. 3. sg.
οὐ παρακαλέω

παράκαλξω (λοι. napexákeoa, pf. pas.
παρακέκλημαι, AOr. DAS.παρεκλήθην,
[ut. pás. rapaxAn94ňjcopat) 1. zavolat,
přízvat, pozvat 2. napominat, vybizei 3.
prosit, žádat, vzývat παρεκάλεσα ὅμᾷς
ἰδεῖν (Sk 28,20) přál jsem si vás uvidět 4,
povzbuzovat, těšit 5. (pas.) být potěšen;
nechat se těřit; těšit se, radovat se (109)

TapaKakůxT( (part. pf. pas. TaDaKEKA
Avupévoc) skrýr, schovat, zahařit (nó 11
voc pro koho, komu; L 9,45) (1)

mapaxaraBýky, 16. % („skrytá věc“)
poklad (v.l. místo rapaBýxn) [0]

mapěksipa býr pohotově,být po ruce, být
(rwví u/ vedle koho) (Ř 7,18.21) [2]

παράκλησις, ξεως, A L. napomenutí, po
vzbuzení 2. žádost, prosba | pstTů πολλῆς
παρακλήσεως (2 K 8,4) 3 velkou naléha
vostí 3. útěcha: pomoc (100 čylovu πνεύ
naToc Ducha svatého) [29]

παράκλητος, ου, ὁ (ο Ὀυσπυ εν. n.
o Krlstu) zastánce, pomocník, přimluvce;
utěšitel (5)

παρακοῆ. ἧς, 1 neposlušnost,neuposlech
nutí [3]

παρακολουθέω (ἴυι. καρακολουθήσω.
δΔοι.παρηκολούθησα, pí. παρηκολού
θηκαλ 1. μάφίεαοναι,ἀοργονάξει (τινί ko
ho, co) 2. (duchem) sledovat, chápat; pro
zkoumai (Twvíco); věrně zachovávat (τινὶ
ςο) [4]

παρακούω (a0r. rapůkovoa) 1. zaslech
noui, (nahodile) vyslechnout;| přeslech
nout, nedbai (Ta nač) 2. neposlechnouí (U
vóg koho), odmítat postušnost [3]

παρακύπτω (a0r. rapéKvyn) 1. naklonit
se (dopředu, dovnitř), sklonit se 2. pozo
rovai, zahledět se (εἴς n do čeho), na
hlédnou: (5)

παραλαμβάνω (ἔυι.παραχήμψομαι, 8οτ.

,
παραπλξω

παρέλαβον, 3. ΡΙ. παρέλαβον ἱπαρελά
βοσαν, ἐπῆρ.παράχαβε, ἕυς, pas. καρα
χημφθήσομαι) 1, νέ! k sobě, přijmout,
vzří (si) stranou 2. převzít, dostat 3, připu
stit, přijmout, uznat; přivírat [49]

nmapakéyopat obeplout, plout kolem! podél
(n čeho; Sk 27,8.13) [2]

παράλιος, οὐ, Ť (mořské) pobřeží, po
břežní území (L 6,17) (1)

παραλλαγῆ, ja, h změna.proměna (Jk
1.19) [1]

παραλογίζομαι (ἀοτ, παρελογισάμην)
podvádět, klamat [2}

παραλυντικός, ἢ, ÓVchromý, ochraurý IIÓ
x. chromý!ochrnutý (člověk) [10]

παράλυτος, ον ochromený,chromý (v.l.
Mk 2,9) [0]

παρολύω (pf. pas. παραλέλυμαι) uvolnit
(konzistenci údů), ochromi, | oslabit
(4 přen.) 1 Ó xapaXslupévoc chro
mý!ochrnutý (člověk) [5]

παραμένω (ίυι. παραμενῶ, ἀο:. παρέμει
va) zůstal, vytrval (n0Óc Tiva /TUVÍu ko
ho) [4]

παραμυθέομαι (Δοτ,παρεμυθησάμην) tě
ši, povzbuzovat, pobízet; projevit sou
strasi (tivá komu) [4]

rapapvĎía, ac, m útěcha,povzbuzení (1 K
14,3) [11

παραμύθιον, ου, τό útěcha, povzbuzení
(Fp 2,1) (03

παράνοια, ας, ἡ šílenství,bláznovství(v.l.
2 Pr 2.16) [0)

xapavojím přestoupitzákon, jednat proti
zákonu (Sk 23,3) [1]

xopovoula, ag, 1]nezákonnost,nezákonný
čin, bezpráví, zločin (Ž Pt 2,16) (1)

TAPpamiKpaÍva (a0r, TGPERÍKOUVA)VZe
přít se, vzbouřit se; být! stát se vzpurným
(Ζ4 3,16) [1]

παραπικρασμέός, οὔ, ὁ νερόμγα,νζδομέε
ní se (Žd 3,8.15) [2]

παραπίπτω (λοι. παρέπεσον) ῥσάπομι,
zhřešit,odpadnou (Žd 6,6) (1)

παραπλέω ([πἴ.ἀοτ. παραπλεῦσο!) ρίομι



παραπλήσιον

kolem (a čeho; $k 20,16) [}]
napamkýjwov (adv,; ak. od adj.) blízko,

skoro u Čtiví čeho) 4 AadÉvno:v napa
naňotov Bavárm (Fp 2,27) onemocnělna
smrt [1]

mapanAnoiws (adv.) podobně,právě iak,
stejně (Žd 2,14) (U

maparopebona: přejít (kolem), projít
(διά τινος čím) [5]

παράπτωμα, τος, τό ρξετιμρεῖ,provině
ní, hřích [19]

Tapappém (kon). a0r. pas. napaovů) 1.
obtéci, odtéci: uplavat. uniknout 2. (pas.)
býl stržen proudem. (přen.) minout se
(5)citem (Žd 21) [1]

vapapvégtv konj. a0r. pas, 1.pl. od Ta
ραρρέω

παράσημος, OV označený (znakem, so
chou apod.) I TO napácnuov znak (Sk
28,11) (1)

παρασκευάξω (ἔυιϊ.πιεά. παρασκενάσο
nat pf. pas. καρεσκεύασμαι) 1. ῥδίργα
vit, přichystat παρασκεναζόντων δὲ
αὐτῶν (ςς. δεῖπινον) (δκ 10.10) když
však připravovali jídlo 2, (med) připra
vit se [4]

παρασκευῇ, ἧς, 1 příprava; den přípra
vy (před sobotou), párek [6]

παράστατις, εὡς, pomocnice (v.l. Ř
16,2) [0)

“παραστήσομαι fur. med.od Rapiotnu!
“παραστήσω ἔμ. οὐ παρίστημι
“παρασχῶν ρϑτι. 8ὸτ.οὐ παρέχω
παρατείνω (δΔοτ.παρέτεινα) protáhnout,

prodloužit (Sk 20,7) (1)
παρατηρέω (a0r. TapETÁONOU)1. Pozo

rovat, hlidai, dávai pozor (tvvá. na koho)
2. (med.) Alídat,dávat (si) pozor (tvá na
koho), dodržovat, zachovávat, slavit (um
vag měsíce) [6)

παρατήρησις, εὡς, ἡ pozorování(L
17.20) 1]

παρατίθημι ({μι. παραθήσω, δοτ. παρέ
mka. Inf. naoaĎstval, aar, med. napE
Béunv. imp. navábov) 1. předložit (jíd

lo; nauku), vyprávět 2. (med) odevzdat,
svěřit (tivů Tivi koho komu); ukazovat,
dekládat (19)

παρατυγχάνω (náhodou) být přítomen,
být při tom (Sk 17,17) (1)

παραυτίκα (Δάν) ν příromném okamži
ku, bezprostředně (2 K 4,17) [1]

παραφέρῳ (δος. παρήνεγκον i napů
νέγκα. ἱπὶρ. παρένεγκε) L. odejmoui.
vzít, odnést; odtáhnout, odehnat 2. (pas.)
nechat se strhnout / zmást [4)

napapinku (inf. neoapiévat) nechatstra
nou,zanedběvat (v, L 11,42) [0]

mapagpovém Šíler, jednat jako pošeti
lý! nerozumný (2 K 11,23) [1]

mapappovia, ag, 1 šílenství; nesmyslné
jednání (2 P1 2,16) [1]

παραφροσύνη, n, 1 šílenství(v.l. 2 Pt
2.16) [0]

παραχειμάξω (δοι. παρεχείμασα, ρΐ.
nacaxeytinakKa) přezimovat [4)

παραχειμασία, ας, ἧ přezímování(Sk
27.12} }}

παραχράομαι (Δοτ.παρεχρησάμην) Ζπε
užívat (1 čeho; vL 1 Κὶ7.31) [0]

παραχρῆμα (adv.) (iJhned, okamžitě; na
místě [18]

πάρδαλις, τως, ἢ leopard, levhart (Zj
13,2) (1)

“παρέβαλον δοτ. οὐ παραβάλλω
“παρέβην 80. οὐ καραβαίνω
“παρεγενόμην δος,οα παραγίνομαι
“παρεδίδοσαν Ιτηρΐ. 3. Ρ!.οὐ παραδίδωμι
-rapešíčov impí. 3. sg. οὐ καραδίδωμι
“παρεδίδουν ἐταρί.3. ΡΙ, οὐ παραδίδωμι
“παρεδόθην δοτ. pas. οὐ καραδίδωμι
“παρέδοσαν δο:. 3. ρΙ. οα παραδίδωμι
παρεδρεύω seděr (Tiví u čeho/při čem),

věnovat :ε (τινί čemu) li οἵ τῷ θυσια
στηρίῳ καρεδρεύοντες ( Καὶ9.13) dí,
kdo vykonávají stužbu u oltáře [1]

“παρέδωκα δος, οὐ παραδίδωμι
“παρεθέμην δοτ. πι68,οὐ παρατίθημι
“παρέθηκα λοι. οὐ καρατίϑημι
“παρειμένος ρᾶτι, ρί. pas. od παρίημι



ἀρεεμι

ἄρειμι (πη. παρεῖναι, ρᾶτι. παρῶν. fot.
3. sg. napěoTav dýr zde/přítomenípři
tom, přijít (ve sm. být přišlý) 1]ἐφ᾽ ὃ
nácE1 (M1 26.50) £ tomu jsi přišel? n,
(udělejlať se stane,) k čemu jsi přišel 34
γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα (2 Ρι 1,9) neboť
kdo to němá/ komu to schází τὰ παρ
ÓvTa majetek. vlastnicíví| T napÓvVpří
tomnosí | nOdE TĚ Napóv v daném okam
žíku [24]
tapetTvat inf. aor. od napínn a inf. od
κάρειμι
apeiávm (fut. napetoáše) uvést,za
vése, přivodit (2 P1 2,1) [1]
GDELCAKTOG,OV (vl. „propašovaný“) ve
třelý, vpllživší se (Ga 2,4) [1]
ἀρεισδύίν)ω (a0r. rapeiéšvoa) vpřížir
se, vloudit se (Já 4) [1]

ἀρεισέρχομαι (δος. πκαρεισῆλθον) νΡὶ
ἡ εΠνϑιουρὰ mimo! dodatečně; vplížit se,
vloudůt se [2]
ταρειστήκειν ρ]ρῇ.οὐ παρίστημι
'ἀαρεισφέρω (φᾶτι. Δοτ. καρεισενέγκας)
vnésí! přinést (navíc) IIπ. σπουδήν νγπά
ložit píli (2 Pt 1,5) (1)

ταρεκλήθην δοτ. ρας,οὐ παρακαλέω
'ρεκτὸς L. (adv.) mimo, mimotoἢ τὰ π.
všechno ostatní 2. (předl. s gen.) mimo,
kromě, vyjma [3]

tapékafov aor. οὐ παραλαμβάνῳω
ταρελεύσομαι ἔμι.οὐ παρέρχομαι
ταρεληλυθέναι Ἰηΐ,γῇ,οὐ παρέρχομαι
ταρεληλυθῶς ρϑτι,ρί, οὐ παρέρχομαι
ταρελθεῖν ἱπί. 807.od napépxopa!
᾿ἀρεμβάλλω (ἔυι. παρεμβαλῷ) zřídit,
zbudovat Čxápaká. t1w1vál proti komu: L
19,43) [1]

᾿ρεμβολήῆ, ἧς. ἡ 1, (opevněný) tábor:
pevnost 2. kasárna; posádka 3. vojsko
přen.) £10

tapéveyKE imp. aor. οὐ παραφέρω
:αρενοχλέξω znepokojit, obtěžovat, zatěžo
vat (tiví koho) (Sk 15,19) [1]

Tapiky fut. med. 2. sg. od napéxe
:αρεπίδημος, οὐ, ὁ οἰχίπες[3]

“παρεπίκρανα δος.od παραπικραΐνω
παρέρχομαι (ἔἴυι. παρελεύσομαι, A0r.

παρῆλθον, [πἴ. παρελθεῖν, ἱπ|. ρ΄. παρ
εληλυθέναι, ραᾶτι.ρ΄, παρεληλυθώς) 1.
přejít (i přen.), pominout i přen.);, zanik
nout; zfa)hynouí; projít (Š1á TWvoc po
čem, čím; Tivá kolem koho); (o čase)
uplynout; vynechat, zanedbat; přestoupit
(ěvrokýv příkaz), neuposlechnout (τι
čeho. co) | παρελθὼν διακονήσει
aůrotc (L 12,37) bude je obcházet a ob
sluhovat | ὥρα ἤδη παρῆλθεν (Mt
14,15) čas už pokročil, už je pozdě 2. při
Jít. přistoupit | παρελθὼν ἀνάπεσς (1
17.7) pojď a zasední ke stolu (29)

πάρεσις, εὡς, ἢ odpuštění, prominutí:
přehlížení (přestupku). shovívavost (Ř
3,25) [1]

“παρέστηκα ρ΄.οὐ παρίστημι
“παρέστην a0r. (inir.) od xapioTnu
LAPÉCTTIOGA01.(tr.) od καρίστημι
"TOPEOTAKŮÁG a MAPLOTŮÝG part. př. od

παρίστημι
παρέχω (ἰπιρί. παρεῖχον, δοτ, παρ

É0x0v, pari. παρασχών, ἱπιρί. med.
naosvyóunv, fu1. med, 2, sg. rapéšn) 1.
poskymom, podat (niorTiv důkaz), proká
zal; připravit, zajistit; nastavit; způsobí: ||
κόπον ἑκόκους παρέχειν τινί ZNepří
jemňovarživorkomu,trápií/ obtěžovat
koho 2. (med.) poskytnout; vyhovět; uků
zar (čavróv v se jako co) [16]

“παρήγγειλα 201.od παραγγέλλω
παρηγορία, ας. % útěcha,povzbuzení (Ko

4,11}{1]
“παρῦλθον a0r, οὐ παρέρχομαι
-παρήνει impf. 3. sg. od κπαραινέῳ
-„mapfigav Impf. 3. ρ]. οὐ πάρειμι
“παρῃτημένος ρᾶτι. pí, οὐ παραιτέομαι
“παρῃτούμην impf. οὐ παραιτέομαι
παρθενία, ας, ἢ panenství | ἀπὸ τῆς

xapSevioc ačríc (L 2,36) od svého!po
svém panensiví (1)

παρθένος, ου, 1 i Ó 1. f panna (i přen.)
2. m panic (i přen.) [15]



Πάρθοι

Πάρθοι, ὠν, οἱ Parthové (Sk 2,9) [1]
παρίημι (inf. a0r. παρεῖναι, γί. pas. xa

osTpat, part. xapeipévoc) 1. vynechat,
opomenout, zanedbat 2. pominout, ochad
nout, polevit | napeuévoc ochablý[2]

rapiovávé (novějšítvar k:)zapioTrHL
(fu. napacTýdm, a0r. L [tr.] nap
ἔστησα, a0r. 2 [Intr.) παρέστην, ρὲ.
παρέστηκα, ρᾶτι. καρεστῶς ἱ παρεστη
κῶς, plpf. καρειστήκειν. ίυϊ, τηρᾷ,
παρᾳστήσομαι!) 1. (τι; préz., Impf., fot.,
aor. 1) připravi; dát k dispozici, poslat;
představit, předvést; přinést (τι θυσίαν
co jako oběť), propůjči: učinit {τινά
Tiva koho kým); dokázat 2. (intr.. aor. 2,
pf., plpť. a meď.) přistoupit {τινί Κα Κο
mu), předstoupit (tiví před koho), ob
jevit se (tiví před kým), pomoci, přiíspěr:
(pf., plpť.) stát vedle, být přítomen | nao
ἑστῆκεν ὁ θερισμός (ΜμΜκ4,29) nasta
ty! jsou tady žně | napěgrnoav (aor. 21)
οἷ βασιλεῖς τῆς γῆς (δκ 4,26) pozvedli
se n. (podle hebr. impť.) pozdvihují se
králové země [41]

Παρμενᾶς, a, 6 (ak. -dv) Parmenas (je
den ze sedmi diakonů: $k 6,5) [1]

mápošoc, ov, Ú přechodI čv ravóše při
přechodu, na cestě, zběžně (1 K 16,7) [1]

παροικέω (a0r. napýKnoa) bydles/být
v cizině, být cizincem! poutníkem; přesídlit
(eic do) [2]

παροικία, ας, A pobyt v cizině!na cizím
místě (i přen.) [2]

πάροικος, OV,Ď cizinec (1 přen) M (jako
48}.}πάροικος. ov cizí [4]

παροιμία, ας, ἢ 1. přísloví, rčení 1 T
τῆς ἀχηθοῦς παροιμίας (2 Pt 2.22) co
říká pravdivé přísloví 2, obrazná řeč. po
dobenství [5]

πάροινος, OVopilý; milující víno I 6 m.
pijan [2)

παροΐίχομαι (pí. napwxnuav) přejít, po
minout (o čase) || naowynnévoc minulý
(Sk 14,16) (1)

mapopoiáče podobarse, rovnat se (ví

πᾶς

komu, čemu; M1 23,27) (1)

παρόμοιος, ov podobný(Mk 7,13) [1]
“παρὸν ρδτί. η οὐ πάρειμι
napokóvopa: nechat se vzrušit, rozčílit se,

rozzlobit se [2]
παροξυσμός, οὗ, Ó 1. podněr, povzbuzení

(ἀγάπης £ lásce) 2. vzrušení; napětí,
spor, rozladění (21

napopám (part. a0r, rapiddvy) přehlížet,
nedbar (v. Sk 17,30) [0]

παροργίζω (ἔυι. παροργιῶ) rozhněvat,
rozziohii, popouzet ke hněvu (2)

παροργισμῦς, οὔ, ÓAněv(Ef 4,26) [1]
mapoTpůvw (a0r. TapÝTEvVA) podnítit,

rozvášnit, poštvat (Sk 13,50) (1
παρουσία, ας, Ť 1. přítomnost2. příchod

(τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας δοξδίμοἀπε) [24]
παροψίς, 1606, fj miska, mísa (pro po

chutiny), talíř (Mt 23,25) [1]
παρρησία, ας, ἡ 1. οἰενῥέποσί(v ústním

projevu), Meohroženosí;(blíží se někdy
k význ.) pravomoc 2. veřejnost 3. svobo
da, volnosi: důvěra (před Bohem) 4. (8v)
παρρησίᾳ svobodně, bez zábran; neohro
ženě, s důvěrou; veřejně | £v παρρησίᾳ
εἶναι být veřejně známý | uetů παρρη
glag otevřeně,s odvahou (31]

παρρησιάξζομαι (Δοτ.ἐπαρρησιασάμην)
1. mluvit neohroženě/bez zábran (čni τῷ
kvolo kváli Pánu, s důvěrou v Pána) 2.
odvážit se. dodat si odvahy (9]

“παρών, παροῦσα, παρόν ρετι. od Ká
οβιμι

“παρώτρυνα λοι. οὐ παροτρύνω
“παρῴχημαι ρ!, οὐ παροίχομαι
πᾷς, πᾶσα, πᾶν, ξεη. παντύς, πάσης,

παντὸς L. (bez členu) každý: (pl)
všichni (je zdůrazněn plný počet) I náv
Sévěpov každý sirom | závra všechno
(obecně n. absolutně) | čtů Tavtůc stále,
vždy, neustále | xod návrav především,
zvláště|tic návraἡἐν πᾶσι)κατὰzáv
Ta v každém ohledu | 0ůK ,. xa0a cápě
žádné tělo (= žádný člověk, nikdo) 2. (se
členem n. určeným subsí.) celý: (pl.)



πάσχα

všichni (je zdůrazněna Jednota) I RaGa
ἡ Ἰουδαία οεἰῷJuďsko | náca "Iepoaó
Luua celý Jeruzalém | naga1 al yevení
všechnapokolení (která byla jmenována)
Ἰτὸν πάντα χρόνον (Sk 20,18) celou do
bu |čiů navrěc T00 Cv (Žd 2.15) po
celý žívot | ol návtec ἄνδρες všichni
muži (dohromady) | Tá návTa všechno,
vesmír| nác Ódkovwv každý,kdo slyší|
(l bez členu:) πᾶσα οἰκοδομῇ (ΕΓ 2,21)
celá stavba [1242+1]

πάσχα, (neskl.) TÓ 1. pesach, paseka, (žl
dovské) Velikonoce 2. velikonoční berá
nek WBúciv T0 m zabíjei velikonočního
beránka3, velikonočníhostina!večeře(29)

mTácym (aor. Exudov, Inf, zadeTv, part.
nadBův, pf. néxovBu) 1. trpět, vytrpět;
sněst 2. zakusli, prožít (42)

Πάταρα, ὧν, τά Patara (město v Lycii:
Sk 21,1) £1]

πατάσσω (fu1. πατάξω, 301. ἐπάταξα)
bít; udeřit, zasáhnou [10]

TaTĚM (fut, RATÁCL, 20r. ŠNÁTNOG,pas.
čnarň9nv) 1. (tx.) šlapat (11 po čem: Tňv
Anvóv v lisu), rozšťapaí, pošlapai; způsto
šit 2. (intr.) Jlapai, chodit (návu TvóG
po čem) 3. (pas.) býtpošlapáván/ šlapán ||
ěnatňůBn i Anvóc (Zj 14,20) v lisu se
šlapalo, lisovalo se (ve sm. lisování bylo
provedeno, podle aor.) [5]

πατήρ, πατρός, ὁ (vok. πάτερ N.Ď KU
TňO) orec (i přen.y; (o Bohu:) Otec I of
πατέρες rodiče; předkové,olcové [413]

Πάτμος, οὐ, A Patmos (ostrov v Egej
ském moři: ZJ 1.9) [1]

πατριά, ἂς, ἧ žmen;rod; národ[3]
πατριάρχης, ου, ὁ ργαοιεε[4]
πατρικός, Ýj, ÓV oicovský, (zděděný) po

předcích (Ga 1,14) (1)
πατρίς, ίδος, domovina,vlast, domov (i

přen.) [8]
Narpofpac, a, Ó Patrobas (římský křes

čan: Ř 16,14) [1]
TavTpoXwag, Ov, Ú otcovrah, vrah otce (1

Tm 1,9)[11

φείθω

πατροπαράδοτος, ov zděděný!/přejatý
po oici/ předcích (1 Pr 1,18) [1]

πατρῷος, α, OVvícovský,zděděný!přeja
rý po otci! předcích (3]

IMavAog, ov, © Paulus, Pavel (1. Pavel
z Tarsu; 2. prokonzul Sergius Paulus [Sk
13.2) (15B]

παύω (401. ἔπαυσα, πιοᾶ, ἐπαυσάμην,
ἔυϊ, πιοά. Taúoouau) 1. zastavit, zadržet;
zdržovat (T1 nó TivoG co od čeho),
chránit (t1 ŘxÓ twog co před čím) 2.
(med.) přestat, ustat, skončit | (Tivóc
s čím); utišit se | (vazba s part.) ἐπαύ
oavto TůRTOVTEC(Sk 21,32) přestali bír
3. (pas.) být prostý (rivóc čeho) [151

Πάφος, οὐ, 0 Pafos (město na záp. po
břeží Kypru: Sk 13,6.13) [2]

παχύνομαι (δοτ. ἐπαχύνθην) ztučněl.
ziloustnout; otupět, znecitlivět (i přen.) [2]

πέδη, 15, / pouto(nanohy) [3]
πεδινός, ἢ, ÓVrovinatý, rovný (L 6,17) [1]
πεζεύω jít pěšky, cestovat po souši (Sk

20.13) [1]
mteCíj(adv.) po souši, po zemi, pěšky [2]
πεζός, ἡ, dv (jdoucí) pěšky!po souši (v.l.

Mt 14,13) (0)
πειθαρχέω (δος. ἐπειθάρχησα) ροσίοιι

char (riví koho), býi poslušen [4]
πειθός, M, ÓVpřesvědčivý. přesvědčující I

ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις (1 K 24)
přesvědčivýmislovy moudrosti [1]

πειθώ, οῦς, M(dat. xedoT) přesvědčivost,
přesvědčující sila (vI. 1 K 2,4) 10]

πείθω ({αϊ, πείσω, δοτ. ἔπεισα, Ρ1. πέποι
θα, ΡΙΡΙ͂,ἐπεποίθειν, ΡῬ. μαΞ.πέπεισμαι,
a0r. Ῥᾷᾶξ.ἐπείσθην, [υϊ. ρᾶ5. πεισθήσο
ua1) 2. (mimo pf. a plpf.) a) (akt) pře
svědčovat, přemlouvat {τινὰ περί τινὸς
koho o kom, čem), sváděr, snažit se zis
kat; uklidnit, upokojit, ukonejšít | rei
σομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν (1 1 3,19)
uklidníme své svědomí b) (pas.) nechat se
přemluvů; věřů, být přesvědčen; poslou
chat (Twvikoho) I TávTEc Boos žneíBov
τὸ αὐτῷ (Sk 5,36) všichni, kdo za ním šli



Πειλᾶτος

n. všichni jeho přívrženci 2. (pf. [v préz.
význ.) a pipf) a) faki.) důvěřovat, spo
léhatse(nví/ šv tivi/ěníTi nač,8
tova/v Tivi/ění tva na koho) býr
přesvědčen, být sí jist (tu v čem) li néxot
θεν ἑαυτῷ (2 K 10,7) je o sobě pře
svědčen, je si jist b) (pas.) být přesvědčen,
býr si jist Unéneiopat jsem přesvědčen.
jsem si jist [52]

Πειλᾶτος, ου, ὁ νἱΣΠιλᾶτος
+ceTv inf. aor. (místo ieTv) od náv
TmEIVÁM(ul. πεινάσω, ἃοτ. ἐπείνασα)

hladověi U přen: Ti po čem), mír hlad,
(v aor. těž) dostat htad [23]

πεῖρα, ας, pokus, zkouška, zkušenost |
πεῖραν λαβεῖν udělat pokus!zkušenost
(rvóc s kým, čím) (Žd 11,29.36) [2]

meivůče (aor. čreipaca, pf. pas. ποπεί
oacgpa1, a0r. pas. Ereipáodyv) 1. zkou
žeí; pokoušet, svádět | ὃ πειράζων ροκω
širel 2. pokoušet se (+ inf.) [38]

πειράσομαι pokoušer se, snažit se (Sk
26,21) 1]

TELOUOLÓG, OÚ, Ó zkouška, pokušení (ak
tivní I pasivní) [21]

-“πεισθήσομαι ἔἴυι.ρ85. οὐ πείθω
χιεισμονή, ἧς, přemlouvání,přesvědčo

vání; získání (přesvědčováním); věc, která
přesvědčila (Ga 5,8) [1]

méAayoc, ovg, TÓ (širé) moře; (mořská)
hlubina; (konkrétní) moře(2]

πελεκίζω (pf. pas. nexeXÉKiopau) stál,
popravií (stětím) (Zj 20,4) [1]

πεμπταῖος, α, ον pětidenní| ἤλθομεν
πεμπταῖοι (ν.1. 5Κ 20,6) přišli jsme za
pět dní [0)

πέμπτος, ἢ, ον párý[4]
πέμπω (ἴυιϊ, πέμψω, 8οτ:. ἔπεμψα, 801.

ἐπέμφθην) poslat, odeslat, rozeslal; pro
pustit | něpyac ἀπεοκεφάλισεν nechal
stis [79]

πένης, ητος, ὁ chudý (člověk),chudák,
člověk v nouzi (2 K 9,9) (1]

πενθερά, ἃς, ἡ tchyně[6]
πενθερός, οὔ. Órchán (J 18,13) (1)

Πέργαμος

πενθέω (δοΣ. ἐπένθησα) 1. iruchlit, Ikát,
μαξίξαι 2. (ιτ.) oplakávar, naříkat (11 nad
čím) [10]

zcévBoc, ovc, TÓ nářek, zármutek, pláč [5]
πενιχρός, ἀ, ὃν chudý(L 21,2) (1]
mevrákiG (číselné adv.) pětkrát (2 K

11,24) [1]
πεντακισχίλιοι, αι, α (ζ151.}ρᾶι ιἐείς[6]
πεντακόσιοι, αι, a (čísl.) pěrser[2]
πέντε (ξ1ε1.)pět [38]
πεντεκαιδέκατος, T). OVpatnáctý (ĚrToc

rok: L 3,1) (11

nevTňKovTU (čísl.) padesár | katTů x. po
padesáti (7)

πεντηκοστῇ, ἧς, ἡ (židovský) svátek1ý
dnů, leinice [3]

«πέπεισμαι pf. pas. od πείθω
“πεπιστεύκεισαν ρ!ρί. 3. Ρ].οὐ πιστεύω
“πεπλάτυνται ρ΄.pas. 3. sg. οὐ πλατύνω
“πεποιήκεισαν ρΙρέ. 3. pl. od ToLÉM
“πέποιθα ρέ. οὐ πείθω
πεποίθησις, 866, | důvěra; sebevědomí,

(vnitřní) jistota; důvod důvěry (6)
énovda pl, od Táoyw
“πέπραγμαι př.ρᾶς.οὗ πράσσω
“πεπρακα γί. οὐ πιπράσκω
“πέπραμαι ρΐ. ρ68.οὐ πιπράσκω
“πέπραχα γέ, οὐ πράσσω
“πεπρησμένος ρδ:ι. ν΄.οὐ πίμπραμαι
“πέπτωκα ρ΄.οὐ πίπτω
“πέπωκα ρῖ.οὔ πίνω
Περαία, ἃς, ň Perea (území na východ

od Jordánu: v.L,L 6,17) [0]
περαιτέρω (adv.) nadto, navic. mimoto (Sk

19.39) (11

měpav 1. (adv.) na druhé straně ᾿ὶτὸ πέραν
druhý břeh 2. (ve funkel předl. s gen.)
Ζὰ(τινός čím /co), přes; na druhou stra
nu, na druhý břeh: na druhé siraně, na
druhém břehu (23)

mĚpAg, aTOG, TÓ 1. hranice, končina 2. ko
nec, závěr (d]

Πέργαμος, οὐ, ἥ 1 Πέργαμον, ον, τὸ
Pergamon (maloasijské město: ŽJ L1I;
2,12) [2]



Πέργη

Nlépyn, ng, Perge (město v Pamfylil,
v jižní části Malé Asie) (3]

περί (před). se základním význ. „kolem“)
1. (s gen.) 0, pokud jde o, ohledně; kvůli.
pro, za Mm úuaotTiac (smírná) oběť za
ἀξίοεμ!! τὰ κερί τινὸς záležitoní, okolnosii,
skutečnosti (týkající se koho) | Tů ntepi
ἐμοῦ co je o mně napsáno 2, (s ak.) kolem
(mistně | časově), dokola; ohledně, co se
týče, v(e) | Tá περὶ ἐμέ věci, které se mně
týkají ! moje věci[332+1]

TEpDtáyY (kmpf. περιῆγον) 1. vodit s se
bou, mít u sebe 2. (In) chodit/1ápat ko
lem, obcházet 3. (tr.) obcházet (TůG nó
Jeu Tácuc všechna města), chodit (11 po
čem) [6]

περιαιρέω (inf. a0r. TEDLEREŤY,part, IE
OekWv) 1. odejmout, odsíranií; uvolnit;
zbaviř (tu čeho), přetnout (Tůc ČyKÓDAC
kotvy); (Sk 28,13 možná:) zveďnout korvy,
plout dál 2. (pas) býr odňat; ztrácet se,
mízet [5]

ποεριάπτω (a0r. nema) zažehnout,za
pálit (L 22,55) [13

TEDIGOVEÁNTG (A01.περιήστραψα) οζά
ří Čavá/ Řepi Tivakoho),osvítit;zazá
řit (ová /nepi Tia kolem koho) (Sk
93,226) [2

JTEpUBakETTat Cu. med, 3. sg. od násl.
mepjlákAm (fat. περιβαλῷ, δοτ, περιέ

Balov, pf. ρᾶς. κεριβέβλημαι 1. (akt)
obléci (TÍ viva co komu, tivá koho),
odít: obkličíc (ti Tivt čím koho) 2,
(med.) oblécí se (11 do čeho), obléci si;
být oblečený I neoiBeBinuévoG oblečený,
oděný (n / ἕν τινι ὅο čeho, čím) [23]

περιβλέπομαιτ (βΔοτ. περιεβλεψάμην)
rozhlížet se (avá po kom; + inf. aby),
dívat se kolem [7]

περιβόλαιον, οὐ, τό ρέίκε νέα, závoj.
plášť; schránka (2)

περιδέω (τ΄. pas. nepišéšsopa, plpf. pas.
3. sg. περιεδέδετο) οἰδ)νάζαι, zavázaí,
svázat (J 11,44) [1]

“πεεριέδραμον δ8ογ.οὐ περιτρέχω

περικαθίζω

“περιεζωσμένος ρδτι. ρ΄. ρ85. Od πέρι
ζώννυμι

«περιέθηκα δοτ. οὐ περιτίθημι
“περιρλεῖν Ἰηἴ.Δοτ.οὐ περιαιρέω
“περιελθών part. a0r. οὐ περιέρχομαι
“περιελῶών ματι. λοι. οὐ περιαιρέω
“περιέπεσον δοι. οὐ περιπίπτω
περιεργάζομαι dělat zbytečnosii,míchat

se do nepatřičných věcí (2 Te 3.11) [1]
περίεργος, ὧν L. zvěďavý, všetečný 2. tý

kajicí se čarodějsíví li vů meolcoya kou
zla, čáry [2]

TEMĚPYOHAL(a0r. T20iRBov, part. 0801
EaBv) chodit! putovac/plouc/bloudit (11
kolem čeho); obcházet [3]

“περιέστησαν δοι. 3. pl. od negifoTnui
"EOLEOTŮÝGpart. pf. οὐ περιΐστημι
“περιέτεμον 40r. οὐ περιτέμνω
“περιετμήθην δοῖ.ρᾶβ.περιτέμνω
περιέχω (δοτ. περιέσχον) 1. (o úžasu)

pojmout, zachvátit 2. (o knize) obsahovat
H(neos.) KeotéxeL Ev voayíi (1 Pr 2,6)
v Písmě nojí (2]

περιζξώννυμι i mepičevvým (fut. med.
πὲριζώσομαι, ρᾶ7ι. 8οτ. τιεα, περιζωσά
μενος, part. pf. med./ pas. neotlewogé
νος) L. opásai, přepásat 2. (med.) přepé
sal se, Opásat 16 {τι čím); přepásat si (11
co [část těla]) (61

“περιῆλθον δοτ. οὐ περιέρχομαι
περιηρεῖτο Impl. pas. 3. sg. od Tept

αιρέω
“περιθείς ρᾶτι. δοτ, οὐ περιτίθημι
περίθεσις, εωὡς, ἢ ρῥίνδξεμί (ὁ ἔρετκυ:

1 Ῥι. 3.3) [1]
πιριΐστημι (δοτ. [ττ.}περιέστησα. [{πι|τ.}

περιέστην. [π|ρ. préz, med. 2. sg. negt
ἵστασο, ρβτι. Ρί. negiegTáx) 1. (pf.) stát
kolem 2. (r) obnoupů 3. (měd.) postavit
se kolem; vyhnout se (4 čemu), sranit se
(T čeho) [4]

T:piKdBappa, Loc, TÓsmetí, odpad (1 K
4,13) [1]

περικαθίζω posadit se kolem (vi. L
22,55) 10]



σεερικαλύπτω

περικαλύπτω (a0r. περιεκάλυψα, pf.
pas. TEDIKEKÁXVUUJ) zaÁašit, příkrýt;
zakrýt, zavázat; potáhnout (3)

mEtÍKELLAL(odpovídá př. k περιτίθεμαι)
1. ležer (tví kolem čeho); obžlopovat
(rivi co) 2. nést/ nosit /mí! na (sobě); být
pověšen (neci u kolem čeho). býr podro
ben (u čemu) [5]

περικεφαλαία, ας, mpřílba.přílbice(2]
περικρατῆς, ἐς πιοςπῦ,ovládající {τινός

co; Sk 27,16) (1]
περικρύβω skrýc,schovat (L 1,24)[1]
περικυκλόω (ἔυι. περικυκλώσῳ) οδκίο

pit, obklíčit (L 19,43) [1]
περιλάμπῳ (βοτ.περιέλαμψα) ozářir,za

zářit (tivá kolem koho) [21
TED ÁRÍmopat být ponechán, zbývat, přeží

vat, zůstat (1 Te 4,15,17) [2]
περιλείχω οἰΐζοναι(ν.1. 1, 16,21}[0]
TEDA VITOG,OV velmi smutný/ zarmoucený,

plný zármutku [5)
TEDINÉVA (a0r, Tepiéueiva) očekávat, če

kat (vivá na koho; Sk 1,4) [1]
πέριξ (adv.) okolo,kolem 1 al x xókei

okolní města (Sk 5.16) [1]

περιοικέω bydletv okolí, býj v sousedství
Ἡ οἵ πρριοικοῦντες αὐτούς jejich sou
sedé (L 1,65) [1]

περίοικος,ονὀγαοίvokoli!sousedsuví|
ol nepiorko1 obyvatelé z okolí, sousedé
(L 1,58) [11

TEOLOÚGLOG,OV vyvolený, vybraný; vlastní
(Tx 2,14) [11]

περιοχῇ, ἧς, Ň obsah,(určitý)texi; úryvek
(τῆς γραφῆς Ρίσπια)(δκ 8,32) [1]

περιπατέω (ἕυς.περιπατήσω, δοτ. περι
ἐπάτησαν 1, chodir, procházet se (μετά
τινος 5 Κύη), ἀγάδει 2, (ρἔςπη.)Ζέτ(ἀξίως
důstojně! hodně), vést živoi, chovat se [95)

περιπείρω (δοτ. περιέπειοα) ργοδοάπομι,
způsobit zranění (τινά komu; i přen.)
(1 Tm 0.10) [1]

περιπίπτω (βοτ, NEPIÉNEOOV)padnout
(rví mezi co), upadnout (avi n. sig τι
do čeho), ocínour se (tiví n. εἷς τι

περισσότερος

v čem, na čem), narazi! (eY< T1nač) [3]
περιποιξομαι (Δοτ. περιεπαιησάμην) 1.

zachovat si, zachránit si 2. získat (11 ἕαυ
τῷ Co pro sebe) [3]

MEOLTOÍMOIG, £00G, T] 1. udržení, zachová
ní, záchrana 2. získání, zisk; dosazení 3.
majetek | Xačc slo neoutolnow (1 P
2,9) lid, který je jeho (zvláštním) vlastnic
tvim [5]

περι(ρ)ραΐνῳ (part. př. pas. re01080an
pévoc) pokropit (kolem),potřísnit (v. Zj
19,13) [0]

περιρήγνυμι (ρᾶτι. δοτ. κεοιρήξας) stok
nout (τὰ fpávia šaty), (popř.) nechas
strhnout (Sk 16,22) [1]

TEPLORÓVPALnechai se rozptylovat (neci
1 čím), býj vytižen. být plně záměstnán (L
10,40) [1]

mepwoorÍa, ac, M nadbytek, hojnost. pře
mira [4]

NEDÍJJEVLHA, TOG, TÓ 1. nadďbyrek, hojnost
Ι ἐκ .. τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας
(M1 12,34) čím srdce přetéká, čeho je
srdce plné 2. zbytek | περισσφύματα
κλασμάτων (Mk 88) zbylé kousky, co
zbylo[5]

περισσεύζ ((υς. περισσεύσω, A0. ĚNE
οἰσσευσα, ful. pas. περισσευθήσομαι)
1. přebývat, zbývaí; býj větši (Tvvóc než
kdo, co), převyšovaí (Tivóc co), růst,
přibývat (18 doi8ní$ co do počíu) | Tě
περισσεῦον τῶν κλασμάτων (Μι 14,20)
zbylé kousky 2. mít nadbytek (Tivóc če
ho), mír hojnost; být bohatý, oplývat (Ev
zivi čím) 3, (tr.) zahrnoui (1 £XGTia
čím koho), přidat (tiví komu); Aojně zá
sobovat, obohatit (Tivá, Tiv1 koho čím; Tt
vóG čím) rozhojnií, nechat vyniknout 4,
(pas.) býr hojně obdarován, mít nadbytek
[39]

περισσός, ἤ, Óv přesahující. nadbytečný;
zbytečný; mimořádný || (TO) Nep1oGÓv co
je navíc, nadbytek; výhoda l Ěx κερισσοῦ
nadmíru [6)

περισσότερος, A, OV(komp. οὐ περισ



περισσοτέρως

dóc) větší, hojnější: přísnější (κρίμα
trest) | negiagóTecov (adv.) vícíe) (Tavóg
než coX zřetelněji, jasněji | půlkov ne
οτσσότερον tím více| (jako elativ) zcela
Jasně [16]

περισσοτέρως Čadv.) 1. více, hojněji,
v mnohem větší míře, mimořádným způso
bem 2. zvláště, zvlášť, nadmíru (12)

TEpLODŮE (adv,) 1, velmi, hojně, nadmíru
2. (ještě) vic(e) [4]

περιστερά, ἂς, TIAolub,holubice[10]
περισῴζωῳ (a0r. repiéceou) zachránit(ze

smrti) (v.l. Mk 6,51) [0]
TTEOLTĚJLV(O(a0r. KEDÉTEHOV, If. MEOLTE

μεῖν, ρ΄. pas. περιτέτμημαι, 20T. pas.
περιετμήθην) 1. οδέεζαι (podle židov
ského obyčeje: 1 přen.) 2. (pas) být
obřezán (i přen,); nechai se obřeza: [17]

περιτίθημι (a0r. remébnka, pari. aor.
περιθςΐς) položit/ postavit (TÍ Tww1co ko
lem čeho), nasadir (TÍ TWV+co nač, ko
mu), přehodií (1Í T1v1 co komu); (přen.)
prokázat (nnýv česi) [8]

περιτομή, ἧς, M obřízka, obřezanost (i
přen.) l ol EKπεριτομῆς obřezaní [36]

TEDLEPÉMU změnit, uvést, přivésí (elg pa
νίαν do Šilenství, 1). připravit o rozum:
Sk 26,24) [1]

περιτρέχω (ᾶοι. περιέδραμον) běhar(τι
kolem čeho, po čem) (Mk 6,55) [1)

περιφέρω 1. ποείι (TLco kolem, čv T
OWLOTIAa těle), přinášet 2. (pas) nechat
se zmítat, být zmítán (3)

περιφρονέω ρῥελέΐζει,ροάςεβοναι (τινὸς
Κομο), ρομνγάαι(τινός Κύαν)(Ft 2,15) (11

περίχωρος, OV soutední II Ú TEDÍZAPOG
sousedství, sousední krajina, okolí [9]

περίψημοσ, τος, τό špína, odpad (l přen:
1 K 4,13) (1]

περπερεύομαι vychloubatse, chvástat se
(1 K 13,4)f1)

Περσίς, ίδος, ἧ Persis (římská křes
ťanka: Ř 16.12) £1)

mÉpvot (adv.) loni, minulého roku I dně
népvo1 od loňska! minulého roku (2 K

πιθανολογία

8,10 9,2) (2)
“πεσεῖν π΄. οζτ. οὐ πίπτω
“πεσοῦμαι ἴυϊ.οὐ πίπτω
«πεσῶν part. δοτ.οὐ πίπτῳ
πετάομαι ν.1.πιΐϑιο πέτομαι
πετεινόν, οὔ, τό ρμιάκ̓ τὰ πετεινὰ τοῦ

οὐρανοῦ πεδεξι ptáci = ptáci [14]
πέτομαι ἰειξι,ἰξίαι[5]
πέτρα, UG,T skála (i přen.) skalnatá pů

da [15]
Πέτρος, ουὔ,ὁ Ρεῖν(apoštol) [155+1]
πετρώδης, ες kamenitý,skalnatý ἢ τὸ xe

τρῶδες ἡτὰ πετρώδη skála [4]
“πεφίμωσο |τῦΡ. ρὲ, Ρᾶ5.οὐ φιμόω
Tyavov, ov, TÓrouta (rostlina rura cha

depensis: L 11,42) [1]
πηγή. ἧς, pramen, zdroj (1 přen.); stud

na lý xnyň T00 afpatoc krvácení,kr
votok [11]

AŇYVOJM(aor. činka) zřidir, sestavit, po
stavit (Žd 8.2) (I

πηδάλιον, οὐ, τὸ kormidelní veslo, kor
midto [2]

NT íK06, M, OV(zájm, tázací v přímých I
nepř. otázkách) jak veliký(?), jak výz
namný(?); jaký(?) [2]

THAds, OV, Ó Ařína: bláto, bahno [6]
nýva, ac, Ď talka, mošna[6]
πηρύω (δοτ, ἐπήρωσα. pí. πεπήρωκα)

ochromit, záslepir (i přen.; jen vl. misto
πωρόω) [0]

πήρωσις, £©G, Ý zmrzačení: oslepení, ste
pota (i přen.) (v.1. Mk 3,5) (0)

πῆχυς, 506, Ó (gen. pl. nnxáv) 1. loket
(délková míra = asi 47 cm) 2. (přen.)
krátký čas, chvíle [4]

málu (aor. Šníada, pas. ἐπιάσθην) ολ}
dt, uchopit (TTiGχειρός ζὰ ruku), lovů;
polapit. Ζζαιάπομι(121

«le imp. aor. οὐ πίνω
πιέζω (pf. pas. nerícoua) slači, silači,

natlačit (i přen.; L 6,38) (11
“πιεῖν Inf. aor. od πίνω
“πίεσαι fut. 2. sg. od nÍve
πιθανολογία, ἃς, 0 umění přesvědčovat,



σιθός

přesvědčování, přemlouvání (i falešné:
Ko 2,4) [1]

πιθός - πειθός
πικραίνω (Ful. TAKOVÉ), A0r. pas. Žmi

Koáv9ny) 1. učinit hořkým 2. (pas.) zhoř
knoui; zahořknout, zatrpknout (npóc Tiva
vůči komu); rozAněvat se (RoÓóctiva na
koho) (4)

πικρία, ας, ἢ hořkost,irpkost; zahořklost,
hněv [4)

πικρός, ά, ὄν hořký, trpký; zatrpklý (Jk
3.11.14) [2]

TOKpÓbE(adv.) Aořce, trpce [2]
M1iAGrog, ov, Ó Pilár (nomen genti

lkcium:Pontius; prefekt Judeje v létech
26—36 po Kr) [55)

πίμπλημι (δος. ἔπλησα, ρμᾶτι.πλήσας,
pf. pas. πέπλησμαι, δοῖ. μᾶς. ἐπλήσθην,
ζυι, pas. nAnoBůoouau) 1. plnir. naplnit,
vyplnit (τινός čím; 1 přen.) 2. (pas.) být
naplněn (Tivóg čím), naplnil se, splnit se;
skončit (se) [24]

πίμιτραμαι (ἰηἴ. πίμπρασθαιν) otécí, na
běhnout (Sk 28,6) [1]

πινακίδιον, οὐ, TÓ (psací) tabulka (L
1.63) [1]

πινακίς, IBoc, 1 (psací) tabulka (v.l. L
1.63) [0]

πίναξ, ακος, ©talíř, mísa [5]
πίνω (fut. níopa, 2. sg. nieoau a0r. E

rov, konj. tí, imp. πίε, ἐπί. πιεῖν n.
πεῖν, Ι πῖν, ρ΄, πέπωκα) μέ (τι n.
ĚK/ nó Tivog co, ἔκ τινὸς Ζ ἔφπΠο),νγ
pit A přen.) (731

πιότης, 1TOG, Ů fučnosi; Šťavnaiost(rost
lin; (přen.) boharsiví(Ř 1119 (11

πιπράσκω (ρί. nÉTOGKA,pas. πέπραμαι,
8.0Υ.ρᾶ5. ἐπρά θην) γ»γοδαι; ζαργοάαι [ πε
πραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν (ἢ 7,14)
prodán do moci!otroctví hříchu, zaproda
ný hříchu [9]

TÍNTO (ut. negoÚpat. a0T. ἔπεσα | Ere
gov, Inf, neaetv, pf. nénrTeka, 2, sg. πέ
mTwexEc,3. pl. zénreoKav) padnou: (sic
ἢ. ἐπὶτὴν γῆν 7)ἐπὶτῆς γῆς παΖέπι;πα

πλάνης

ρὰ)πρὰς)εἰςξπὶ τοὺςποδάςἃ no
hám), spadnout, zřítí se A přen.y úpad
Bout; připadnout; propadnout (ὑπὸ κρί
Giv soudu) f90]

Πισιδία, ας, ἢ Pisidie (krajina v Malé
Asii: 14,24) [1]

Πισίδιος, a, ov pisidský(ad) k Πισιδία:
$k 13,14) (11

πιστεύω (ἴυ!.πιστεύσω, δοτ. ἐπίστευσα,
Ρί, πεπίστευκα, ρᾶ5. πεπίστευμαι. δοτ.
pas. ἐπιστεύθην) 1. νόξγι (τινί komu,
εἷςἐἐπί τινα ὶἐπὶ)ξν τινι ν Κοπο;εἷς
TVv CO;Tiví n, τι ἱ ἐπί τινὶ ξεπιυ; ŠT1 n,
ak. s inf. že), uvěřit; důvěřovat; být pře
svědčen| Tva πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον () 3,15) aby každý.
kdo v něho věří, měl život věčný n. aby
každý, kdo věří, měl v něm ž. v. 2. svěřit
(τί τινι ἐο komu) IIzenioTevuat bylo je
mi svěřeno 3. (pas.) dojít víry, být přijat
vírou (241]

πιστικός, ἢ, ὄν (zaručeně) pravý, ryzí,
nefalšovaný [2]

πίστις, εὡς, ἢ 1. víralete /Bni/ πρός)
Tiva n, TivóG v koho: někL. chápou gen.
v Ga 2,16 atd. jako podmětový): důvěra
Ι οὗ ἐκ πίστεως lidé víry, věřící 2. věr
nosi, spolehlivost 3. důkaz (Sk 17.31) d.
víra (jako nauka), nauka viry 5, věřící
(křesťané) [243]

πιστός, ἢ, ὄν 1. νδγπῦ (ἔν τινι, ἐπί τι
v čem, taví komu), spolehlivý; věrohodný
2. věřící (eTc viva I Tiví v koho) [67]

πιστόω (ϑβος.ρα5. ἐπιστώθην) 2. učinit vě
řícím, zavázat vírou 2. (pas.) nechat se
přesvědčit (11 o čem), přijmout vírou (2
Te 3,14) [1]

mAavám (fuL nAavůgw, a0r. ἐπλάνησα,
pí. pas. nemAdvnpat a0r. pas. ἐπλα
vňěnv) 1. klamat, podvádět. svádět 2.
(pas.) zatoulaí se, z(a)bloudit (1 přen.): mý
lis se; nechat se klamat; být sveden (39)

πλάνη, nc, 1 klam, podvod; omyl, blud,
poblouzení [10]

mhávng, nT0g, Ó poutník, bludná hvězda



πλανήτης

(v.L Ju 13) (0]
TAGVÝTNS, OV, Ó poutník, bludná kvězda I

dorTěgec TAavfjtat planety (Ju 13) (1)
TAůvoG, ov klamný, klamavý, podvodný Ló

1. podvodník, svůdce [5]
nAaž, mAakóc, 1 deska (Zákona, smiou

vy) [3]
πλάσμα, τος, τό νγίνογ, tvor. dílo (Ř

9,20) (1)
πλάσσω (ἀδτ. ἔπχασα, ρα5. ἐπλάσθην)

tvořit, vytvořit, utvořit | Ó nadoac tvůrce,
výrobce, autor 12]

πλαυστός, ἢ, Óv vymyšlený,vybájený (2 Pt
2.3)0)

πλατεῖα, ας, Ď široká cesta, (široká) uli
ce: náměstí [9]

πλάτος, οὐς, τὸ Šíře,fiřkaαὶτὸ κλάτος
τῆς γῆς (2) 20,9; výza. ne zcela jistý:)
»ίουοδαζεριᾷ,ξἰγάἐςεἰάzemě[4]

πλατύνω (γί. ρᾶς, πεπλάτυμμαι, 801.
Ρ85. ἐκλατύνθην) 1. γοτῆ δα, τνδιδίς 2.
pas.) rozšířit se, alévřětse i přen.) [3)

MAaTÚs, ETC, Ú široký (M1 7,13) 11]
MAtypa, TOS, TÓ plelenec, spletené vlasy,

účes (L Tm 2,9) (U
„TAETaTOG, T, Ov superl. od xoXÝg
“πλείων, πλεῖον ἡ. πλξον, pen. 0V0G

(pl. mAeiovec mnm.πλείους) komp. od
πολὺς

MÁŠKO (a0r. Exheča, pas, ŠnAáKnv) plést.
splétat, vinout (3)

mAtováče (aor. črAzóvadu, opt. a0r. 3.
sg. Aeovácat) L růsi, množitse, rozhoj
nit se; být v hojnosti; mít víc 2. (ir.) roz
množil, rozhojnit: obohatit {(τενά τινι
kobo čím/v čem) (9)

ITÁEOVEKTĚM(a0r, ἐπλεονέκτησα) pod
vést, přelstít, obelstít; vykořisťovát [5]

πλεονέκτης, οὐ, ὁ Arabivec,chamrivec,la
komec [4]

πλεονεξία, ας, ἢ krabivou, chamsivost,la
komství [10]

πλευρά, ἄς, Asirana ěla), bož[5]
πλέω (παρέ, ἔπλεον, δογ. ἔπλευσα) μίομν,

plavit se (πὰ Ἰο΄]}} ὃ ἐπὶ τόπον πλέων

“τλησθήσομαι

(Zj 18,17: snad:) pobřežní plavec [6]
πληγή, ἧς, 1. rána (úder | zranění),

zranění, jizva I ěritiBevai πληγάς (;)δίκ
2. (životní) rána, neštěstí (22)

A180. ovg, TÓ L. množství,velký počei:
zástup, dav; lid 2. společenství, obec [31]

πληθύνω (fur. nAn9vvě, a0r pas. ŠrAn
9úvěny) 1. rozmnožů, zvětšit 2. (intr,)
(vzjrůst, narůst, zvětřit se, rozmnožit se 3.
(pas.) zvětšit se, narůst, rozmoci se [12]

πλήκτης, οὐ, Órváč,násilník [2]
πλήμμυρα, M5. Ď záplava, povodeň (L

6,48) (1]
MAýv 1. (sp.) avšak, však, ate, leč, nicméně|

πλὴν ὅτι [6π když/že 2. (předl. s gen.)
mimo, kromě [31]

πλήρης, ες (( πεβκι: J 1,14 a v.l Sk 6,5)
plný (tivóg čeho), naplněný (τινός čím),
úplný [16]

πληροφορέω (aor. žnAnoogóonoa, pf.
pás. πεπληροφόρημαι, Δ0τ, ρ65. ἐπληρο
oopňémv) 1. splnit, naplni:, dovršit 2.
pas.) naplnit se; udár se; být naplněn jis
totou, být (pilně) přesvědčen (6]

πληροφορία, ας, ἧ 1. plnosí 2. přesvěd
čení. jistota (4)

πληρόω (ἔυϊ. πληρώσω, δοιΙ. ἐπλήρωσα,
οἷ. πεπλήρωκα, μᾶς. πεπλήρωμαι, 801.
pás, ἐπληρώθην, ρΙρί, 3. ΞΕ. πεπλή
οώκει) 1, splní, vyplní, naplnit {τι
νός “τινί 1 11 čím); doplnit; dovršit, do
končit ἡ ὡς δὲ ἐπλήρου ᾿Ιωάννης τὸν
Špónov (Sk 13,25) když pak Jan končit
své poslání 2. (pas.) být naplněn; naplnit
se (i přen.), splnit se; (o čase též) uply
nout; doplnit počet | emAnod8n ἡ γραφή
splnilo se Písmo [86]

NAňoWpa, TOG, TÓ 1. naplnění, vyplnění;
plnost: plný počet 2. hojnost, nadbytek 3.
obsah li BbBexa κοφίνων πληρώματα
(MK 6,43) dvanácí plných tošů 4. záplata,
kus lásky [17)

«πλῆσας ρδτῖ.ἀοτ. οὐ πίμπχημι
“πλησθῆναι 1ηΐ.οι. pas.οὐ κίμπλημι
“τλησθήσομαι ἔυι,ρᾶς.οὐ πίμπλημι



πλησίον

πλησίον 1. (Δᾶν.) blízko ᾿ ὁ πχησίον
(neskl.) bližní 2. (jako předí. s gen.) ne
daleko, blizko [17]

πλησμονή, ἧς, M nasycení, ukojení |
πρὸς πλ. τῆς σαρκός (Κο 2,22) k na
sycení n. (spíše) proti uspokojení těla [1]

TAÝŮGGw(a0r. pas. ŽIAňynv) Houci, zasáh
nout ČZj 8,12) [1]

πλοιάριον, οὐ, TÓloďka, člun; loď [5]
πλοῖον, οὐ, τό loď, člun k ol dzě 100

πλοίου lodníci| τὰ ἀπὸ τοῦ πχοίου ros
ky lodi [67]

πλοκῆ, fja, Ú upletená věc,splelenina (vl.
l Pt 3,3) [0]

TAobg, Aoóc, ů (ak. πλοῦν) ρίανδα (1ο
dí). cesta po moři (Šk 21,7%27.9. 10) [3]

πλούσιος, ἴα, ον bohatý(I přen., ἔν τινι
čím, v čem, nač) H 6 xA. bohatý člověk,
boháč (28]

πλουσίως (8αν.))bohatě,štědře,hojně [4]
πλουτξω (δοτ. ἐπλούτησα, ρέ. πεκλού

Tnka) býr bohatý (Ev τινι čím, nó /EK
τινὸς 2 čeho), mít nadbytek; (aor.) stál se
bohatým, zbohatnout; (pf.) být bokarý I ví
πλουτοῦντες bohatí [12]

mAhovtíče (a0r. ἐπλούτισα, μᾶς. ἔπκλουτί
σθην) 1. učinit bohotým, obohatit 2. (pas.)
být obohacen, stát se bohatým (ěv navti
ve všem) [3]

TA oBTOG. ou, Ó (v nom. a ak. též: Tě
πλοῦτος) bohalství, hojnost, nadbytek (22)

πλύνω (a0r, ErAvva) umýt,vyprat [3]
mvrÚpa, T0G, TÓ 1. (lidský) duch; duše 2.

Duch (svatý) I Šk T00 KvzúpaTOC αὐτοῦ
δέδωκεν ἡμῖν (11 4,13) ἀαὶ πάπι ροαὶὶ
na svém Duchu 3. dech: dech žívota 4. my
sl nitro; smýšlení, postoj | E0eTo ὃ Παῦ
Rog Bv T mvsůpati (Sk 19,21) Pavel se
(v nitru) rozhodl (někt. zde vidi význ. 2.)
5. vítr 6. duchová bytost (dobrá n. zlá)
[379]

πνευματικός, ἢ, ὄν duchovní| TÁ.κνευ
uarTiká duchovní dary! věci! síly (26)

πνευματικῶς (Δὅν.)duchovně(2]
novém (aor. Ěxnvevda) vanous, foukat, dou 4

ποιητής

ἡ πνεύουσα (ἐς. αὔρα) ναπομοΐ νί(γ [7]
zovtyco (zur. Črviša, pas. ERvívyv) 1. Škr

vir;dusit 2. utopit 3, (pas) utopit se (3)
πνικτός, ἢ, ÓV udušený, uškrcený I Tě

IviKTÓV mase z udušených zvířat, nevykr
vácené maso [3]

πνοή, ŤiG, 1. větr. van, vichr (Sk 2,2) 2.
dech (Sk 17,25) [2]

ποδήῆρης, ες sahající až dolů k nohám U6
nošýong dlouhý Sat,říza (Z 1.13) (1)

TOčovinTÝE, Í|00G, O umývadlo na nohy
(v. J 13,5)[0]

TCOBEv(tázací adv. v přímých 1 nepř, o)
1. οὐξμά ἢ πόθεν ἧμτν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι
τοσοῦτοι ... {Μι 15,33) ἀάε ξεζέπεριε πᾶ
poušti tolik chlebů „2. proč, jak to? | nó
θεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός; (Μκ 12,37) jak to,
ze je jeho syn? n, jak může být jeho sy
nemí(29

TCOLĚC(fVI. ROLŮO, A01, ĚROÍNOG, pf. RE
xoinxa, plpf. rexovýke1v) 1. dělat, činů,
konat; pracovat; způsobit: postaral se
(va /ToÚ+ inf. aby), nechat (+ ak.
s Inf.k stvořil; ustanoviu, vydělat, vynést
dávat, nést (kapnóv ovoce), připravů
(čsTnvov hostinu), vystrojik (yápove
svatbu), strávit (ypóvov čas); vyvést (Eu)
ven), slavit (TÓ ráoxa velikonoční veče
ři vésí (nókeuov válku) splnit, vyplnit 2,
jednat (καλῶς dobře). postupovat 3.
(med., ale | akt. + ak. subst. často odp.
Jedn. sl.) šémnowzotToBat modlit se |
μνείαν μνήμην ποιεῖσθαι ραρταίοναιί
(sí) | ÓBův zoweTv jít čestou n. (snad:) ra
zit cestu | σπουδὴν ποιεῖσθαι snažir se,
mít ν ἀπιγοῖμ 1 ποιεῖν πόλεμον νάϊδι
(μετά τινος 5 kým) 1 ἐκβολὴν ποι
e1odat vyhazovat náklad (lodi) | κοπε
τὸν κοιεῖν irucůlit [568]

ποίημα, τος, τό 4110,výtvor, tvor, co bylo
uděláno! stvořeno(2]

TVÍTO1G, £09G,T činnost, jednání: čín, sku
tek (Jk 1,25) [1]

nowmvYG, OV, Ó 1. básník 2. činitel, vyko
navátel; ten, kda něco koná (6)



ποικίλος

ποικίλος, A, OV L rozmanitý, různý, roz
dičný, pestrý 2. všelijaký, mnohoznačný;
nebezpečný [10]

xo1poíva (fut. ROMAVĚ,δοΥ,ἐποίμανα)
Dásí, střežit; vést; starat se (tvvů o koho),
živů (11)

σποιμῆν, ἕνος, Ó pastýř (i přen.) [18]
Lol vy, 1G, Ý stádo (ovcí, koz, i přen.),

stádce [5]
ποίμνιον, οὐ, τὸ stádo, stádce (i přen.

o lidech) [5]
ποῖος, a, ov (tázací zájm.) 1. jaký? jaké

ho druhu? 2. který? | nolac (L 5,19; sc.
ὁδοῦ) kudy(?) (33)

πολεμέω (ίυιϊ. πολεμήσω, 201. ἐπολέμη
oa) 1. vésí válku, válčit 2. být ve sporu (7)

πόλεμος, οὐ, ὁ 1. válka, bitva; boj 2.
(přen.) spor (18]

πόλις, εὡς, ἣ 1.městoἢκατὰ πόλινἡπό
λεῖς οὐ města k městu, v jednotlivých měs
tech Ι κατὰ τὴν πόλιν (5Κ 24,12) ve měs
tě 2, obyvatělé (města) [163]

πολιτάρχης, οὐ, Ó předsavený/správce
měna, měsiský úředník (Sk 17,6.8) [2]

πολιτεία, UG, T 1. občanství 2. společen
ství občanů, stát [2]

noXíTEVHA, TOG, TÓ stár, obec; vlasí (Fp
3,20) (1

πολιτεύομαι (δοτ. ἐπολιτευσάμην, ρΓ,
πεπολίτευμαι) νέξί svůj Život jistým
způsobem, řídit se určitými pravidly, žít.
Jednar (2]

možívna, ov, Ó 1. občan 2. spoluobčan,
druh (4]

MOXAKG (adv.) mnohokrái, Často, vícekrát
[18]

πολλαπλασίων, ov, gen. ovog mnoho
násobný, mnohokrát větší | Tů ROAkania
olova mnohem více (věcí), mnohem větší
(věci) (L 18,30) (1)

TOXVEOTADYKVOG, OVmilosrdný, bohatý
na milosrdenství (v.I. Jk 5,11) [0]

πολυλογία, ας, ἥ povídavosí, mnoho
mluvnost (Mt 6,7) [1]

πολυμερῷῶς (Δαν.)} v mnoha podobách,

mnohokrát CŽd 1,1) (1
mokunAnbeta, ac, Ú velké množství (v.l,

Sk 14,7) [0]
πολυποίκιλος, Ov velmi rozmanitý (Ef

3.10) (1)
πολύς, πολλῇ, πολύ, ρεη. πολλοῦ,

řjG, 00 I. 1. mnohý, mnoho; černý; velký;
(o čase, hodině) dlouký, pozdní, pokroči
tý 2. (of) noaloi mnozí, mnoho (+ gen.X.
většina | noaxlá mnoho (věci) | (adv.) no
kú /(tů) πολλά mnoho,velmi; často, stále
Ι ἐπὶ πολύ (az) dlouho | et" OĎ KOAŮza
nedlouho | moXlíň uaklov mnohem více
IL (komp.) zitiov, πλεῖον (πλέον),
gen. ovoc 1. početnější, více II(TG) 18T
ον ἡπλέον více, ve větší míře | ἐπὶ πλεῖ
ov dále, déle, ve větší míře 2, oí mhgío
νες ἰπλείους většina; ostarní, další III.
(superl.) nAsTorog, n, ov 1. velmi počet
ný. přemnohý || oj KAETOTOVvelmi mnoho,
vějšina 2. TO nAetoTov (adv.) nanejvýš
[416]

NOAÝgnrAayyvog, ov (velmi) soucitný, mi
tosrdný (Jk 5,11) f1]

TOKVTERÁG, EGvelmi cenný, drahý, draho
cenný [3)

mokýTijLaG, ov velmi cenný, drahý, draho
cenný [3)

πολυτρόπως (adv.) rozmanitě, mnoha
způsoby (Žd 11) (1)

πόμα, τος, τό πόρο;[2]
πονηρία, ας, ἡ ξἔραιποσι,zloba, kříšnosi II

τὰ πνευματικὰ τῆς π. χίΐ ἀμομονέ[7]
πονηρός, ů, Óv zlý, špatný, ničemný; ne

mocný, zkážený; bolestivý (ÉXKoG vřed),
zhoubný | č novnoóc zlý člověk; Zlý Čtj.
ďábe)) | To rovnoóv zlo, zlá věcmyšlen
ka (78] ,

móvog, 00, Ó 1. práce. námaha 2, bolesi,
trápení, soužení [4]

IovrikKóg, M. OV pocházející z Pontu,
poniský (Sk 18,2) [1]

Πόντιος, OV, Ó Pontius, Poncius (gentili
cium místodržitele Piláta) [3]

πόντος, οὐ, Ď (Širé) moře(v.l. míslo τό



Πόντος

noc: Zj 18,17) (0)
Nóvtoc, ov, Ponius (krajina a římská

provlnele na severním pobřeží Malé
Asle) [2]

Πόπλιος, οὐ, Ó Publius (římské jméno
představěného na Maltě: Sk 28,7.8) [2]

πορεία, ας, 7) 1. cesta, pouť, putování 4
ποιέομαι πορείαν Ξ-πορεύύμαι 2. ροά
niklání) [2]

πορεύομαι ({υϊ. πορεύσομαι, 501. ἔπο
ρβύθην, ρέ. nexópevpat) 1. jíl, cestovat,
putovat: odejít 2. (přen,) kráčet. žít (ěv
ταῖς ἐντολαῖς podle přikázání), jednat;
zemřít (153)

πορθέω (δος. ěxópBnoa) ničit, rozvraceí,
pustoší [3]

πορισμός, οὔ, O prostředek/zdroj zisku,
zisk, výdělek (1 Tm 6.5.6) (2]

TlÓpK10G, ov, Ó Porcius (jméno prokurá
tora Festa: Sk 24,27) [1]

πορνεία, ας, Ý smilstvo, smilnění,nemrav
nost; (přen.) modioslužba, odpad od víry
(25)

πορνεύω (a0r. inópvevca) dopoušičí se
smilstva, smilnii; (přen.) oddávat se mo
dlosiužbě [81

πόρνη, nS, Ň nevěstka, prostitutka, děvka
G přen.) [12]

mópvoc, Ov, Ó smilník 110)
πόρρω (αν. daleko I (komp.) πορρώτε

oov (ještě) dál(e) (4]

πόρρωθεν (adv.) z dálky; ὁροδάϊ [2]
“πορρώτερον komp.οὐ πόρρω
KOPEPÝLA,UG, Ť purpurové/ nachové roi

cho [4]

πορφυράπωλις, 1ěog, M. obchodnice
S purpurovými/ nachovými látkami (Sk 16,
14) [1]

TOPEVPOBS, G, OVVpurpurový, nachový |
τὸ πορφυροῦν purpurové roucho (4]

ποσάκις (δΔάν.)kolikrát?, jak často?(3]
MÓGIG,£ioc, Ť pití; nápoj [3]
TMÓGOG,T, OY jak velký?, jak česný?; kolik?

(i ve zvolání) I RŘógov depgíketc. kolik
dlužíš? | κόσῳ οἷ, ἔξ 1 κόσῳ μᾶλλον

πούς

čím spíše | nógov xoóvov; jak dlouho?
(27)

rovajóc, 00, Ó řeka; proud, příval[17]
KOTAHOPÓPNTOG, OV siržený proudem

(řeky)iva aůrňv ποταμοφόρπτον ποι
ňon (ZJ 12.15) aby ji proud řeky sirhi [1]

movartoG, 7, Óv jaký?, jakého druhu?, jak
velký? G ve zvolání) (7j

morTanteg (adv.) jakým způsobem?, jak?
(v. Sk 20,18) (01

mórTe(adv. v přímých i nepř. ot.) kdyl?) I
ÉmGxóte; dokdy?, jak dlouho? [19]

ποτέ (enkl, část) 1. jeďnou: kdysi, dříve;
kdy οὗ .. κοτέ nikdy| ἤδη ποτέ už ko
nečně2, (zevšeobecňující) ὁποῖός ποτε
kdokoli, jakýkoli (29)

MÓTECOV(tázací adv.) zda | x... zda..
nebo (zda) (J 7,17) (1)

KOTTELOV, OV, TÓ kalich, pohár, číše (
přen.) (31)

ποτίζῳ (τοι. ἐπότισα, ρί. κεπότικα, pas.
πεπότισμαι, a0r. pas. ŠKOTÍOBnv)1. dár
pít {τινά TL komu co), napojit (τινά
1/ ĚK Tivog koho čím) 2. zalévat (1
přen.) 3. (pas.) býr napojen (1 čim) pír
U přen.) (15)

Ποτίολοι, ὧν, οὗ Pureoli(dnes Pozzvoli,
město v Neapolském zálivu, 12 km od
Neapole: Sk 28,13) [1]

πότος, οὐ, Ó půi; popíjení, piika (1 Pt
4,3) (1]

MOÚ(tázací adv, v přímých i nepř. 01.) 1.
kde? ž. kam? [48]

TCOv(enkl. adv.) 1. někde || pů ov κατὰ
τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν (5Κ 21,29)
abychom nenárazili někde na úlesy 2. sko
ro, téměř, asi [4]

Πούδης, £vroc, 0 Pudens (křesťan: 2 Tm
421 (1

πούς, ποδός, Ó (dat. pl. rogív) noha
(spodní část dolní končetiny, 1 přen) II
(nínTwaj. sl.) παρὰ) πρὸςἡἐκὶ τοὺς
nošác (padnout a1d.) k nohám (tvvóg ko
ho, komu) | raců Todo πόδας Γαμα
Ama (Sk 22.3) u Gamalielových nohou



πραγμα

(coby žák) [93]
πρᾶγμα, τος, τό 1. νές, záležitost2. sku

sečnosi; událosi 3. úkol, plán 4. (soudní)
spor (900g viva s kým), proces [11]

TKpnypaTEla, ag, T záležitost: zaměstnání
(2 Tm 2,4) (1)

πραγματεύομαι (δοτ. ἐπραγματευσά
unv) hospodařů, provádět obchody (L
19,13) [1]

-JEPOBĚVpart. a0r. pas. n Od πιπράσκω
“πραθῆναι [ηΐ, a0r. pas. od πιπκράσκω
πραιτώριον, OV, TÓ 1. pretorium, vládní

budova 2. císařská garda (8)
TOPÁKTUP,090G, Ó vykonavajel (soudního

nařízení), úředník, zřízenec, biřic (L
12,58bis) [2]

mpášic, wo, m konání, jednání, činnost,
úkol; skutek [6]

πραότης νατ.Κπραὕτης
πρασιά, ἃς, fj (pův. „záhon“) oddil, sku

pína ᾿ὶπρασιαὶ πρασιαί ρμὸ skupinách
(Mk 6,40bls) (2)

πράσσω (ίυς. πράξω, δοῖ. ἔπραξα, ρἵ.
πέπραχα, ρ85, πέπραγμαι, δοτ, pas. 8
noáybny) 1. konai, činii, dělal: páchat;
podnikat: zabývat se (u čim); vybrai (o0v
τόκῳ 5 úrokem), požádovaí 2. (intr.)
jednat, chovat se; mít se, dařit se | vi
noúaatm (Ef 6,21) jak se mám [39]

mpabtalia, ac, fj márnost,tichost,laska
vost (1 Tm 611) (I)

TOGÚs, MEasTa, PaĎ tichý,mírný; pří
větivý [4]

meabrno, nT0g, Ť síchost.mírnost, jem
nosí, laskavost [11]

mpějcm hodit se, slušet se I (neos.) npénet
hodí se, sluší se (zyví pro/na koho, proč,
nač) | noénov čotiv je vhodné, hodí se
(+ ak. sinf. aby) (7]

πρεσβεία, ag, A poselstvo; (hrom.) vy
slanci. paslové (L 14,32; 19,14) [2]

necsoPebu býr vyslancem,býr poslem (Čxép
Ttvoc koho) [2]

πρεσβυτέριον, οὐ, τό 1. (židovská) ra
da/kolegium starších (= συνέδριον) 2.

προασιτιάομαι

(křesťanské) kolegium/ rada starších !pre
sbyterů/ představených [3]

πρεσβύτερος, α, ον (κοπιρ.οὐ πρέσβυς)
starší i přen.) Ποἵ πρεσβύτεροι před
kové,starší1 nosoBůrevustarší/ stará
žena, stařena 1 ὁ πρεσβύτερος starší
(člen žid. velérady n. představený
v církvi), presbyter; stařec (66]

πρεσβύτης, οὐ, ὁ stařec,starý muž[3]
πρεσβῦτις, ιδὸς, ἡ stařena,stará! starší

žena (T1 2,3) [1]

πρηνής, ἔς, gen. 0ÚG(jsoucí) s hlavou do
předu, (padající) ©po | hlavětdopře
du! střemhlav; (*) ateklý (Sk 1,18) (1)

πρίζω (aor. pas. ἐπρίσθην) rozřezat
(pitou) (Žd 11.37) (1)

mpív (část. Čungující jako časová sp. n.
předl. s gen.) dříve než, než; před ἢ πρὶν
ἢ συνελθεῖν αὐτούς (M1 1,18) dříve než
se sešli | noiv dlékrova povřidat (ML
26,34 aj) dříve než kohout zakokrhá |
πρὶν (ἢ) av Těn (L 2,26) dříve než by
uviděl!uvidí | (s opt. nepř. řeči) πρὶν ἢ ὃ
KUTTYOPOÚUEVOG.. ĚXoO1(Sk 25,16) dři
ve než by obžalovaný měl (131

Πρίσκα, ας, Ý Priska (Akvilova manžel
ka) [3]

Πρίσκιλλα, ἡς, ἢ Priscilla(zdrobnělina
od předch. jména) [3]

xvó (předl. s gen.) předle) (časově i
místně) Π πρὸ καιροῦ (Μὲ 8.29)
předčasně (tj. před dobou soudu) | roč
návrwv především, zvláště [47]

προάγω ([υι. προάξω. a0r. προήγαγον,
Inf. npoavayetv) 1. (nechat) předvésí,
předuavit Črwvů.ční tivoc koho komu);
postavit (před soud); vyvést (čus ven) 2.
jír dopředu: jít před (vTivvákým), pře
dejít; jít dál (i přen.) I nooůvovoca ἐν
ToXň předešlé přikázání [20]

Teoaéopa (pf. TEOŇENLAL)vybrat sí,
vyvolit si, předsevzít si, rozhodnout se (1%
καρδίᾳ ν srdci/ nitru) (2 K 9,7) (1]

TtpoarTtáojpat (a0r. noonTIGÁpNv) pře
dem!předtim obvinit (Ř 3,9) [1]



προακούω

προακούω (δοτ, προήκουσα) εἰγξοιἀῖ
ve předtím (Ko 1,5) [1)

προαμαρτάνω (pf. nogonpávinka) (už)
dřivelv o minulostí 44 dopouštět | hří
chu/hkřešic (2 K 12,21; 13,2) 12)

TPoaÚkov, OV, TÓ přední dvůr, vstupní
nádvoří (Mk 14,68) [IJ

προβαίνω (a0r. προέβην. Ρ[. προβέβη
Ka) postoupit, pokročit A o věku), jit dál
(i přen.) [5]

προβάλλω (Κοπί, aor. noofáXa) 1. před
hodit, protlačit! poslat!postrčit dopředu2.
(abs.; o rostlinách) pučeí, rašii, nasazovat
dlisty) (2)

προβατικός, ἢ, óv ovčí(0 5,2) (1)
προβάτιον, οὐ, τό ονεᾶζα(ν.1) (0]
πρόβατον, οὐ, τό ονοέ(I přen.)(39]
“προβέβηκα ρί. οὐ προβαίνω
προβιβάξω (δον, προεβίβασα, ρᾶ5.προε

PiBáodnv) vést!postrčit dopředu; podni
tit (Mit 14,8) (1)

woopAéxopa: (a0r. προεβλεψάμην) ορα
sřir, přichýstat (T, xepi TIVOGCO pro ko
ho) (Žd 11,40) (1)

προγίνομαι (ρΕ.προγέγονα) stát se dříve,
vzniknout předem | roovEvoOvóta úpa
τήματα dřívější hříchy (Ř 3.25) [1]

προγιγώσκῳ (a0r. APočYVOV,pf. paš.
NOOĚYVAOLAI)znár/ vědětí poznat | pře
dem; předem vyvolit ($)

TPÓYVWO1G, £WG, Ň předzvědění, znalost
předem; prozřetelnosi [2]

TCpÓYOVOG,OV dříve narozený | ol Tpóv0
νοι předkové; (prajrodiče (i žijící) (2]

TPoyPÁPAY (40r. προέγραψα, Ρ43. προῦ
voápnv) 1. nápsat dříve? předem 2. do
předu předem zaznamenat! zapsai / ozna
či turčit 3, vykresiii, popsat (KaT' dyBaX
noÚc před očima) [4]

πρόδηλος, ov (naprosto) zjevný, veřejně
známý [3]

προδίδωμι (δοτ. κροέδωκα) 1. dáí dří
ve! předem (Ř 11,35) 2. zradit (v) (1)

προδότης, οὐ, ὃ τγάδεε[3]
“προδραᾳμών ρϑτι. δοτ, οὐ κροτρέχω

πρόθεσις

πρόδρομος, οὐ, Ópředchůdce;ten,kdo bě
ží v čele (Žd 6.20) 1]

“τροξγνων δοτ,οὐ προγινώσκω
“προξδραμον 30οτ.οὐ προτρέχω
“προΐδωκα δοι. οὐ χροδίδωμι
“προεθέμην δοτ.οὐ προτίθεμαι
-“προεῖδον δοτ. οὐ προοράω
“προεῖστον δοι, ρα προλέγω
“προείρηκα τί. οὐ κρολέγω
“προέλαβον 80τ.οὐ προλαμβάνῳ
-προελεύσομαι ἴυιϊ.οὐ προέξρχομαι
“τροελθών ρϑτι. Δοῖ.οὐ προέρχομαι
προελπίζω (ρἴ. προήλκικα) ἀοιζαι ρὲε

ἄτη, τί μἢ ἀξίνο πααξ}}(ΕἾ 1.12}{1}
προενάρχομαι (δὸς. nooevnokánnv) za

čít dříve! předtím (2 K 8,6.10) (2]
προεπαγγέλλομαι ίδοι, προεπηγγειλά

μην, ρὲ, ρᾷς. προεπήγγελμαι) εἰἶδὶιἀο
předu?předem | nooenTyrekuévac pře
dem slíbený! ohlášený (2)

προέρχομαι ([υϊ. προελεύσομαι, δ0τ,
προῆλθον. part. προελθῶν) ρξαε δι
(Evomóv TivoG koho), Jit/cestovat na
před, jít (ěvůůmóv Tivoc před kým); jif
dál (Óopvnv ulav fednou ulicí), popojít I
APOŇOXETOaĎTOÚC ČL 22,47) Šej v jejich
čele 19]

“προεστώς ρᾶτι. ρ΄.od nootoTnut
προετοιμάξω (δοτ. προητοίμασα) ρὶ

praví předem!dopředu (2)
προευαγγελίζομαι (Δοτ. προευηγγελι

σάμην) zvěstovat (radostnou zvěsí) pře
dem (Ga 3,8) (1

Tovbxopau 1, předstírai, vymlouvat se 2.
(možná = akt,) vynikat, mít výkodďu/na
vrch (Ř 3,9) (13

“προήγαγον δοτ.οὐ κροάγω
mponyšopat | předcházet,

hodnotit více (Ř 12,10) [1]
“προῆλθον 801.οὐ προέρχομαι
“προήλπικα μέ,οὐ προελπίζω
“προημάρτηκα ρί. οὐ προαμαρτάνω
“προΐθημαι ρί. οὐ προαιρέομαι
πρόθεσις, εὡς, ἢ 1. předložení,vystavení

" οἵ ἄρτοι τῆς K. přeďkladné chleby 2,

předstihnout;



προθεσμία

záměr, plán, účel; předsevzetí, rozhodnutí
UT προθέσει τῆς καρδίας (Sk 11,23)
Svnitřním/ pevnýmrozhodnučím[12]

προθεσμία, ας, ἧ stanovený den/oka
mžik termin (Ga 4,2) [1]

προθυμία, ας, 11ochota, připravenost, do
brá vůle (5]

πρόθυμος, οΥ ochorný, připravený ἢ τὸ
KooBupov připravenost; přání, touha [3]

προθύμως (Δ4ν.) ochotně(1 Pr 5,2) [1]
“προιϊδῶν part, a0r, od rooopůw
πρόϊμος, OVčasný, raný I 6 noóluog raný

déšť (1). v Palestině na podzim n. v pro
slnel čt Jednu: Jk 5,7) [1]

mpotorapm (part. zpotaTápevoc, Inf,
a0r. XoOGTVAL pí. προέστηκα) 1. býr
v čele, vést (tvvóc koho), spravovat 2. sta
γα!5ε (τινός o koho) [8]

προκαλέομαι νγνοϊάναι͵,vyzýval,choval se
vyzývavě (Ga 5,26) [1]

προκαταγγέλλω (δΔοχ.προκατήγγειλα,
pí. pas. XPOKATŇYVEÁUO)| zvěstovaí/
ohlásit předem (Sk 3,18: 7,52) [2]

προκαταρτίζω (aor. nookaTýpr0a)
připravit předem (2 K 9,5) 1]

MpoKaTÉYM Mít přednost/výhodu (vl. Ř
3,9) fo]

TPpóKEULOLbýr před očima; být předložen;
být po ručce!k dispozicí | npoxsToBat
δεῖγμα sloužit jako příklad [5]

προκηρύσσω (άοτ. προεκήρυξα) μὲά
sat! zvěstovat!ohlašovat — předem | (Sk
13,24) (1]

προκοπή, ja, Yi pokrok, postup; pro
spěch; podpora [3]

TOOKÓTTW (aor. προέκοψα) 3. (o čase)
postupovat. ubíhar, pokročů 2. dělat po
kroky, prospivai (Ev Tav1v Čer), postu
povaí (ění nastov [ještě] dál; ἐπὶ τὸ
χεῖρον £ horšímu) [6]

TMPÓKPUPA,TOG, TÓ předčasný soud, unáh
lený úsudek: předsudek (1 Tm 5,21) [13

TPOKVPÓM (Pí. pas. TOOKEKŮDONAI)po
tvrdit! stanovit předem (Ga 3,17) [1)

προλαμβάνω (aor. zpoékafov, konj.

προπετής

ϑόγ, ρᾷς. κρολχλημφθῶῷ)1, udělat dopředu;
brát (si)/ jíst ρδοάόπι | προέξλαβεν μυ
οἷσαι τὸ σῶμά pov (Mk 14,8) předem
pomazala mé tělo 2. jíst, konzumovat 3.
přistihnou! (Ev Tiv1 při čem); strhnout (Ev
Tiw1 k čemu) [3]

προλέγω (δοῖ. προεῖπον 1 -eTra, pl.
προείρηκα) říci dopředu, předpovědět;
zmínit dříve [15]

TPOPAPTÝPOpAL dosvědčit předem (1 Pi
1,11} Π]

MPOJEÁETÁM připravit si předem. rozmý
štet si dopředu (L 21,14) [1]

προμεριμνάω staral se předem, dělat si
dopředu starosti (Mk 13,11) (1)

προνοξω (akt, i med) 1. starat se (Twvóc
o koho, oč). pečovat 2, (předem) myslet
(τι πᾷ), ἀράς (τι πα); být zaměřen (11
nač) (3)

mpóvowa, ac, 1 1. péče, starost, starostli
vosí (tivóc 0č) 2. prozíravost, obezřet
nasi (2]

πρύοιδα (part. nporišůc) vědět předem,
předvídat (v.l. Sk 2,31) [0]

TEVOLÁH(part. a0r. TE0išv, pf. προεώ
gaxa, impf. med. npoopůuny i Tpow
ρώμην) L. víděr dříve/ přediím 2. vidět
dopředu; předvídat 3. (med.) vidět před
sebou, mít před očima ἢ προορώμην τὸν
κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός (δΚ
2.25) mám (dos). „měl jsem“) Pána stále
před očima (4)

xeoopikm (δος. προώρισα, ρᾶ5. προωρί
o9nv) určit předem,předurčů (+ [ἀνο ]
ak. n. ak. s Inf.) (6)

XvDOKÁTYH(pari. a0r. nponadov) irpět
dříve! předtím (1 Te 2,2) [1]

TOONRÁTUDO,OPOG, Ó předek, praoiec (Ř
41) (1

προπέμπω (Δοτ. προέπεμψα, ρά9. προε
něpgBnv) 1. doprovodit 2. vyslat, vypra
vů, vybavit (na cestu); slavnostně se roz
toučů (nivů s kým) [9]

NPOTETÁG, ÉG, pen. OĎG neuvážlivý, uná
hlený, lehkovážný [2]



προπορξεύομαι

προπορεύομαι (ἔωυιϊ.προκορούσομαι) ἡ
vpředu, jít (ěvÓmóv T1voc před kým),
předcházet(nvóg koho) [2]

Koóg (předl.) I. (s gen.) ve prospěch I
πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτερίας (Sk 27,34)
pro vaši záchranu TI. (s dat) u, při I zpěc
Tři Bůpa u dveří | node τῷ ὄρει (ΜΚ
5.11) na svahu hory IIX. (s ak.) 1, (směr)
k(e); do; na | elnev nec adT00C řekl
πι Ε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίῖθαν
τὸν πόδα ocov (L 4,11) abys nenarazil
nohou o kámen 2. (poloha) w, při, vedle,
na; před ᾿ἴοὐχὶ κᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἶσιν;
(Μι 13,56) cožpak všechny nejsou u nás? |
τὰ xEÓg TŮV Bůpav (prostor) přede dveř
mí | κάμπτω τὰ γόνατά μοὺ πρὸς τὸν
natépu (Ef 3,14) poklekám před Oicem
3. (čas) na; k(e); pro | xoog dkívac ἡμέ.
cac na několik dní 4. proti; vůči | XG
σφημίαι πρὸς τὸν θεόν rouhání proti
Bohu 5. za účelem; vzhledem kle), kvůli.
pro | πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς (Μι
23,5) aby se před nimi ukázali 1 τί.
Špovusv TeĎC Tata: (Ř 8,31) co na ro
ξεκποηιοῦ 1 πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν
ὑμῶν (M1 19,8; Mk 10,5) pro ivrdost va
šeho srdce 6. podle, v souladu sfe); ve
srovnání ste) patřící kle)Kτὰ πρὸς τὸν
Oróv co se týká Boha, před Bohem|
κρὸς ua: (M127,4) co je nám do toho?
[700]

προσάββατον, οὐ, τό ἀεη ρέεά sobo
tou / sabatem (Mk 15.42) [1]

προσαγορεύω (a0r, pas. προσηγορεύ
θην) pojmenovat, oslovi, označit (Žd
5,10) [1]

προσάγω (βοτ. προσήγαγον, μᾶς. προσ
nxBnv) I. (re.) ρξίνέδε (τινά τενὶ ΚΟΠΟ
ke komu) 2. (Intr.) přiblížit se (τινί Κα
komu; 1 o zemi při plavbě, 1). býr
blízko) (4]

mpooaywyň, c, Ň přístup(3)
Roooarkm žebrat(J 9,8)[1
προσαίτης, οὐ, ὁ ξεδγάξ[2]
προσαναβαίνω (πιρ. Δοτ,προσανάβηθι)

“προσέλαβον

vystoupil, postoupit výše (L 14,10) [1]
pogavahkapBávo přijmout (spolu) (v.l.

Sk 28,2) (0)
προσαναλίσκω π, προσαναλόω (δος.

προσανήλωσα η. προσανάλωσα) μιγά
tir, vynaložit (navíc) (1í Tiv4 co na koho)
(L 8.43) [1]

προσαναπληρόω (δος. προσανεπλήρῤρω
oa) doplnit, vyplnit ἢ τὰ ὑστερήματα τι
VG No. odstranit čí nedostatky (2 K 9,12;
11.9) (21

προσανατίθεμαι (Δοτ.προσανεθέμην) 1.
uložit navíc 2. radit se (Tiví s kým) (Ga
1,16: 2.6) [2]

nmpovavéxm přidlížir se (tiví ke komu;
vl. $k 27,27) [0)

προσαπειλέομαι ίδοτ. προσηπειλησά
unv) připojit hrozbu, ještě (navíc) pohro
zů (Sk 4,21) [1]

XPOJLyFE (dórský tvar místo -nxém) za
hučetfzadunět (ví na koho; vi. B* Sk
27,27) (0)

προσβιβάξζω přesvěděč (v.1,Mt 14,8) (0]
προσδαπανάω (aor. πρασεδαπάνησα)

vynaložitdodazečně! navic(L 10,35)[1]
προσδέομαι (ρᾶτι. προσδεόμενος) ροιξε

bovat(dále! navíc), (spíše jen:) potřebovat
{τινάς co; Sk 17,25) [1]

TpoočExojpaL (a0r. zooosšekánnv) 1.
(příznivě) přijmout 2. očekávat, čekat (11
vá na koho), řěřítse (11 nač) [14]

xpodbíčeju předaí, odevzdat (vl. L
24,30) [0]

προσδοκάω (λοτ. προσεδόκησαλ 1. oče
kávat, čekat (vu nač) 2. (inir.) čeka: [16]

προσδοκία, ας, A očekávání(2)
“προσδραμών ρϑτι. δοτ. οὐ προστρέχω
προσεάωῳ připustit, nechat jet! plout!se

přiblížie (Sk 271,7)(1)
noogeyyiče přiblížit se (jen vl.) [0]
προσεδρεύω νέποναι 56 (TivÍ čemu; v.L.1

K 9,13) [0]
-προσέθηκα ϑοτ. οὐ προστίθημι
“προσεκλίθην δοτ.οὐ προσκλίνομαι
“προσέλαβον δοτ, οὐ προσλαμβάνω



“τροσελεύσομαι

“προσελεύσομαι ἰυι.οὐ προσέρχομαι
“προσελήλυθα ρί. οὐ προσέρχομαι
'πρόσελθς imp. a0r, od NEocÉDXOHAL
“προσενέγκαι π, προσενεγκεῖν inf. a0r.

οὐ προσφέρω
“προσένεγκον n. προσένεγκε ᾿πιρ.80τ.

οὐ προσφέρω
ππροσενεχθείς part. aor. μᾶ8. οὐ προῦ

φέρω
“προσενήνοχα γῖ, οὐ προσφέρω
“προσέπεσον δοι. οὐ προσπίπτω
προσεργάζομαι (aor. προσηργασάμην)

získat navíc, vydělat (si) (L 19,16) [1]
“προσέρηξα λοζτ.οὐ προσρήγνυμι
προσέρχομαι (ἕως,κροσελεύσομαι, ποτ.

προσῆλθον Ι προσῆλθα, ρμῇ.προσελή
2uBa) přistoupit(Tvví/ 1oóGva ke ko
mu), přijír, přiblížit se Čtvvl ke komu,
k čemu); souhlasůí (viví s čím), držet se
(tiví čeho) [86]

“προσέταξα δ8οτ.οὐ προστάσσω
“προσετέθην a0r. pas. od προστίθημι
προσευχή, ἧς, ἧ 1. νιοάπιδα(πρὸς τὸν

θεὸν ἰ τοῦ θεοῦ αὶBohu) 2. místo modlit
by, modlitebna (361

προσεύχομαι (fut. MOOVLŮŠORGI,A0.
προσηυξάμην) 1. modlit τε (τῷ θεῷ
κ Βοδυ;ὑπέρ) περί τινος χὰ koho;ční
Tiva nad kým/za koho; t1 oč) II po
σευχὴἣ πρ. usilovně!snažně se modlit 2.
prosit (11 oč), vyprošovat [85]

προσέχω (ar. npodÉéoxov, pf. npac
écynka) 1. věnovat pozornost {τινί
komu, čemv). naslouchat| dávat (si)
pozor, mil se na pozoru (NÓ Ttvoc před
kým) Kπροσέχετε ἑαυτοῖς πιξ δ τὲ na
pozoru 2. starat se, pečovat (Twvío koho,
oč); věnovat se (tiví čemu), zabývat se
(viví čím), mít rád 3, (med,) držet se
(riví čeho; přen,) [24]

προσῆλθον δοσ.ὁα προσέρχομαι
προσηλόω᾽ (δος, nooojAeaa) (hřebem)

příbít (rivi nač; Ko 2,14) [1]
προσήλυτος, οὐ, ὁ proselyla. pohan

obrácený na židovství (4)

KPOGKOTNTŮ

“προσήνεγκα δοτ. οὔ προσφέρω
“προσηνέχθην 501. ρᾶ3.οὅ προσφέρω
“προσήχθην δοτ. ρϑ5.οὐ προσάγω
“προσθεῖναι ἰηΓ.δοτ. οὐ προστίθημι
“προσθείς ρδτι. ἀοτ. οὐ προστίθημι
“πρόσθες ἱπιρ.ἄοτ. οὐ προστίθημι
πρόσθεσις, εωὡς, ἧ νγειανεηΐ, předložení

(chlebů) {ν.1} [0]
“προσθῶ ΚοπΊ.δοτ. οὐ προστίθημι
πρόσκαιρος, ον dočasný. trvající jen

krátce, přechodný, nestálý, pomíjivý (4)
MPOGKUÁBOLAL (a0r, XOOJEKGIEJÁNNY,

pí. προσκέκλημαι) přivolar, zavolat (si
1k soběl); povolat; nechat předvést [29]

προσκαρτερέω (fut. -oÁcw) I setrvat,
vytrvat, zůstat (viví /g1c τι ν čem, u če
ho/při čem), držei se (tiví čeho): stále
se zabývar (u 1 eŤg 11 čím) 2. bí od
dán!kslužbám(ví komu),býrporuce
(rivi komu, pro koho) [10]

προσκαρτέρησις, εωὡς,vytrvalosí (EČ
6,18) [1]

TOOGKLPŮÁALOV, OV, TÁ polštář, poduška
(Mk 4.38) [1]

προσκληρύομαι (Δογ.προσεκχηρώθην)
přidržet se (tiví koho), připojit se (Twv1
ke komu) (Sk 17,4) [1]

πρόσκλησις, £O)G,T)předvolání, pozvání
(vl. 1 Tm 5,21 místo xpóoxXo1c) (0)

mpocKAivojat (aor. προσεκλίθην) ρῇὲ
klenii se, přidal se Čriví ke komu; Sk
5,36) (1)

πρόσκλισις, εως, ἡ náklonnosi,stranic
kosí, zaujatost (1 Tm 5.21) [1]

προσκολλάομαι (δΔοτ.προσεκολχήθην)
ΡενπὲΡΥποι, ῥεάγξει 56(πρός τινὰ Κο
ho); být oddán [2]

πρύσκομμα, τος, τὸ ργεκάξκα,příležitost
k pádu; pád, úraz: pohoršení Π ὃ διὰ
προσκόμματος ἐσθίων (Ε 14,20) τἐπ,
kdo ji a dává pohoršení!a je přilezností
k pádu/s pohoršením! přes (vnitřní) pře
kážky [6]

προσκοπή, ἧς, I příležitosí k pádu, po
horšení (2 K 6,3) 1]



προσκόπτω (δος. TpogéKoya) 1. narazit
(τι κρός τι čim nač, co oč, tví oč);
opřít se, obořit se (Tiví do čeho); klopýtat
2. pohoršít se (vwví nad čím); odmltat
(rivi co) (8]

προσκρούω narazit (T1vÍnač; v.l.) [0]
προσκυλίω (a0r. TPOCEKŮNIJA) přivalit,

přisunout [2]
προσκυνέω (ἔυι.. προσκυνήσω, | A0F.

noogekKůvnda) klaněr 56 {τινί π. τινά
komu) vzdát čest, padnou: na zem (tví n,
Tivá před kým) [60]

TOOTKVVNTÁS, OV, Ó ctitel; ten, kdo se
klaní (J 4,23) [1)

προσλαλέω (aor. ioogekálnoa) oslovit
(τινί koho), zluvit (ví ke. komu,
s kým) (Sk 13.43; 28,20) (2)

προσλαμβάνῳ (a0r. noodélafbov, med,
προσεχαβόμην, ἰπηρ.προσλαβοῦ) 1. Ρὸ
1“ (τροφῆς {4|σ}) 2. (τη ἃ.} νχίε (5]}stra
nou, vzít S sebou, přibrat sí: přijmou,
ujmout δὲ {τινά koho) vzít si (T0081G
něcok jídlu), jíst (O./ ivóc co) [12]

προσλέγω οάνδιϊι,říci (v. Mk 16,14)[0]
πρόσληί(μψις, εως, ἡ γι ει (Bohem:Ř

11.15) [1j
προσμένω ίϑοτ. προσέμεινα. ἰηΐ, προῦ

μεῖναι) 1. zásrar/ pobýt ještě; zůstat, být
(rivi u koho/s kým) 2, vyrrvar, setrvat
(rivi v čem), zachovat věrnosti[7]

προσορμίζομαι (ᾶοτ. προσωρμίσθην)
vplout do přístavu, přistát (Mk 6,53) [1]

mpodogeíkXo dlužir navíc, zůstat dlužen
(Fm 19) [1]

προσοχθίζω (a0r. προσώχθισα) kněva:
se (rivi na koho) (Žd 3,10.17) [2]

mpógnetvoG, oV hladový (Sk 10,10) [1]
προσπήγνυμι (a0r. noOJÉNNĚU)připev

nit, přibít (na kříž) (Sk 2,23) (1)
προσπίπτω (δοτ, προσέπεσον Ι προσ:

ἔπεσα) 1. ραάπομι (τινί φέοα Κύαι;πρός
τοὺς πόδας τινὸς π. τοῖς γόνασίν
τινος Κοπιὺ k nohám) 2. udeřit, obořit se
{τινί παξ) [8]

προύσποιέομαι (a0r. προσεκοιησάμην)

προσφέρω

tvářit se jako. předstírat, dělat
(« inf: L 24,28) [1]

npooTopEdopaL přistoupit,přijít Čruví ke
komu; Mk 10,35) [1]

προσρήγνυμι 1TOPOOPŮOCO(a0r. I100G
épněa) narazit, přivalit se (tiví nač) (L
6,48.49) [2]

TEoTTÁCJ4 (a0r. npogÉTAŠA, pf. pas.
NYOOTÉTAVHOUnařídir, přikázat; uložit,
určit, sanovit [7]

προστάτις, 1605, ň ochránkyně,patron
ka; pomocníce (Ř 16,2) (1)

"προστῆναι [πί, Δοτ.οὐ προΐσταμαι
προστίθημι (πιρέ, 3. 3Ε.προσετίθει, δοτ.

προσέθηκα, ἐπέ. προσθεῖναι. part
προσθείς. Κοῦ! προσθῶ, δοῖ. med.
προσεθέμην, Ρ48. κροσοτέθην, Inf, a0r.
pas. προστεθῆναι, ἴυϊ. ρ68. κροστεθή
σομαιῖ 1. (κε i med.) připojit (τινά
tTivi koho ke komu), přidar (TÍ T1v1 n, 13
πρόςἐἐπΐ τι 1 τι ἐπί τινι co k čemu)
rozmnožit; přidělit. propůjčií, udělii, Opa
třit 2. (podle hebr. pro opis adv.) dále,
ještě také), navíc | noooBeic etnev (L
19,11) pověděl ještě | προσέθετο ..
Kénya: (L 20,11) dále poslal J. (pas.) být
přidán; být přípojen (1wí ke komu), býr
získán (tuvl pro koho), připojůi se (18)

MEOOTOÉYO(part, ar. ToogŠPOpÝV) pří
běknour [3]

mpocpáyiov, 00, TO („příkrm“) ryba (J
21,5) (1

πρόσφατος, ον nový (dosud neexistující)
(Žd 10.20) (1)

προσφάτως (Δθν.)nedávno(Sk 18,2)[I
npovpipu (aor. úoocůvsyKa, | imp.

προσένεγκον π. προσένεγκε, | Inf,
προσενέγκαι π. κροσενεγκεῖν, μέ.
προσενήνοχα. δοτ. ρ85. προσηνέχθῃην)
1. přinést, přivést, představit, podat;
nabídnoui; přednášet (šefoeic modlitby)
2. obětovat, přinést oběř (neci T006KABa
οισμοῦ za očištění) 3. (pas.) být přine
sen! obětován; obětovat se; zacházet (T1ví
3 kým). chovat se (rivi vůči komu), setká

jako



προσφιλής

ναί Ξε(τινί ς Κύπι) [47]
Kpogpikůc, Eg oblíbený, příjemný, milý

(Fp 48) 01)
προσφορά, ἂς, ἧ 1. oběrní dar, oběť 1,

obětování, přinášení oběti [9)
προσφωνέξω (a0r. npooepovnoa) vola

(ví na koho: promlouvat(Tiví ke ko
mu): přivolat,zavolaí (tivá koho) (7)

προσχαίρω iěšir se, radovat se (vd. Mk
9,15) [0]

πρύσχυσις, εὡς, Ú pokropení (104 at
ματος krví; Žď 11,28) [1)

nooopadw dotknou se (riví čeho; L
11,46) [1]

προσωπολημττέῳω přihlížet k osobě,být
Stranický. soudit podle tváře (Jk 2,9) [1]

MOOCATOVICTNE, OV, Ó ten, kdo post
záje podle zevnějšku/tváře; ten, kdo je
stranický (Sk 10,34) [1]

προσωπολημψία, ας, ἥ εἰνσπίσκοσι,stra
niciví, ohled na zevnějšek osoby (d)

πρόσωπον, οὐ, τό 1. tvář, obličej 2.
vnějšek, vzhled; povrch (TřG vm země) 3,
přítomnost 4. osoba 5. (význ. podle
Β601.) κατὰ πρόσωπον do iváře; osobně:
v přítomnosti | Bv npogánw navenek,
v přííomnosti | ČKÓ προσώπου (+ gen.)
od | naě npocýhxov (+ gen.) před Ι εἰς
KoódWwNOovdo sváře, před (očima) | 1tp.
εἷς npógwerov čváří v tvář | sTů TOŮTO.
(+ pen.) před | λαμβάνειν πρόσωπον
hledět na zevnějšek, být ssranický [76]

jpoTácom (pí. pas. προτέταγμαι) před
určit, předem stanovit (v.1. Sk 17.26) [0]

προτείνω (a0r. TOVÉTELVA)natáhnout, při
táhnout; svázat (T016 (udaiv řemeny n.
pro řemeny, tj. k bičování: Sk 22,2$) [1]

TPÓTEPOG, A, OV 1. dřívější, předcházejí
cí, dosavadní: první 2. (adv.) (18) zpóTE
vov dříve, kdysi, předtím: nejdříve, nej
prve; poprvé (11)

nporíBepat (ar. xpoeBéunv) L předem
slanovit; veřejně vystavit ukázat; určit 2,
předsevzít si (3)

προτρέπομαι ίβοτ. προετρεψάμην) ρσ

,»

πρωΐα

vzbudit; vyzvaí (Sk 18,27) [1]
προτρέχω (δοτ. npofčoanov) běžet na

před!vpředu | προέδραμεν τάχιον τοῦ
Πέτρου (J 20,4) běžel rychleji než Petr.
předběhl Petra (2)

NPOVTÁCYM být /působit! žít dříve | nEpob
πῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες (L 23,12)
dříve totiž byli nepřáteji (2)

πρόφασις, ἕως, ἡ 1. omluva 2, výmluva,
záminka | noogůdsí pod záminkou; oká
zale, na odiv (6)

XPOgEpee vynést, vyndar (L 6,45bis) [2]
προφητεία, ας, T prorokování;prorociví

(jako výroky (dar) prorociví [19]
προφητεύω (ἔνι, προφητεῦσω, 801.

ἐκροφήτευσα 1 προεφήτευσα) ρῥγογοῖζο
vat; zvěstovat Boží slovo, mluvit pod vli
vem vnuknuté [28]

προφήτης, οὐ, Ď prorok; ten, kdo mluví
pod vlivem vnuknutí II δ νόμος καὶ οἵ
προφῆται π. Μωῦσῆς καὶ οἷ πρ. Ζά
kont Mojžíš a proroci = Písmo sv. SZ
[144]

προφητικός, ἤ, ÓVprorocký[2]
προφῆτις, (Š0G,1 prorokyně(2)
προφθάνω (a0r. neoépdaca) předejít

(M1 17.25) [1]
προχειρίζομαι (δοτ,. πκροεχειρισάμην.

pí. pas. προκεχείρισμαι) μεοίαπόνει,vyvo
lů, určiz (Twá Twva koho jako/za ko
πο): (7) předurčit || τὸν προκεχειρισμέ
νον ὑμῖν Χριστόν, Ἰησοῦν (5κ 3.20)
toho, který vám byl určen za Mesiáše, 10iž
Ježíše n. Ježíše, který vám byl určen za
Mesiáše [3]

TPOJEIPOTOVÉM(pf. pas. προκεχειροτό
vnHAL R/ČiC/stanovit/ vyvolit předem (Sk
10.41) [1]

Πρόχορος, ον, Prochor (jeden ze sed
mi dlakonů v Jeruzalémě: $k 6,5) (11

πρύμνα, ης, Ý záď člodi) [3]
moai (adv.) (brzy) ráno, zrána, časně | Xi

αν πρ, časnězrána | ůBůc / Gpa 10. hned
ráno [12]

πρωΐα, ag, ἣ κάπο,μιγο [2]



τρωΐνός

mpostvóa, 1, ÓVranní, časnýΕ ὃ ἀστὴρ ὁ
ποωϊνός jiřenka (Z32,28, 22,16) (2]

nefea, n. Ů příď (lodi) (Sk 27.30.41)
(2)

MpWrEŮA být první, mír první místo (Ko
1,18) (1)

πρωτοκαθεδρία, ας, m. přední/čest
né/ první místo! sedadlo (v synagoze) [4]

πρωτοκλισία, ας, Ú přední/čestnémísto
fu stolu) [5]

TEOWTOLŮPTVE, VPOG, Ó první svědek
(7 krve; v.. Sk 22,20) [0]

πρῶτος, M, OV 1. (čas) první, dřívější;
(prostor) přednější, přední; (co do
význ.) první, nejváženější, hlavní, nejdů
ležitější, nejlepší Π πρῶτός jov přede
mnou!dříve než já | ἐν πρώτοις v prvé
řadě, především, nejprve 2. (jako βάν.)
(Tě) nobrTov dříve, spíše; předtím; nejpr
ve; poprvé; zvláště, především [155]

πρωτοστάτης, οὐ, Ó vůdce, náčelník
(bandy) (Sk 24,5) [1]

KOWTOTOKEVA,(V, TÁ = násl.
πρωτοτόκια, WY,TÁ prvorozenecképrá

vo(Žd 12.16) [1]
NOWTÁLOKOG,OY prvorozený li přen.) [8]
πρώτως (Δάν,) poprvé, ponejprvle) (Sk

11,26) (13
πταίω (fut. nraíce, a0r. ŠxTa10a) klo

pýtat; (přen.) (po)chybi:, provinit se, zhře
Jít; (morálně) padnout (5)

πτέρνα, ἧς, ἡ pata (J 13,18)(1)
KTLEÚYwOV, OV, TÓ („křidélko“) vrchol,

cimbuří (100 (eo0D chrámu) [2]
πτέρυξ, vyoc, Mkřídío [5]
mTnvóc, (ň), Óv okřídlený I tů arnvá

práci(1 K 15,39)(1)
πτοΐομαι (aor. ἐπτοήθην) býr vyděšen.

děsit se, strachovat se, nechat se vyděsit (L
21.9; 24,37) [2]

MTÓTOLG,tac, T zastrašování; strach, děs,
ἠἡγῆσζα" μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτὸ
notv (1 Pt 3,6) když se nenecháváte ničím
zastrašit (1)

Πτολεμαΐς, 1600, Ň Prolemais(fénlcké

πύργος

město: Sk 21,7) [1]
πτύον, οὐ, τό lopata na provívání zrna

(Mt 3,321 3.19) [2]
MTĎPOHAL Vyděsir se! nechat se zasirašii

(ἔν τινι ξίπι; ἘΡ 1.28) [11]
πτύσμα, τος, τό εἰΐπα(1 9.6) [1]
ATŮOCE (a0r. Enruča) složit, svinout, za

vřít(18 BiBhtovknihu/svitek:L4,20)[1]
TTĎA (a0r. ŠnTvoa) plivat | πτύσας εἰς

τὰ ὄμματα αὐτοῦ (Μκ 8,23: 451:)potřel
mu slinou oči [3]

πτῶμα, τος, τό πιγίνοία[7]
πτῶσις, εὡς, Ú pád, zřícení. zhroucení,

zkáza (i přen.) [2]
πτωχεία, ας, T chudoba 1 j KaTě

βάθους π. veliká chudoba £3)
πτωχεύω (a0r. ŠTTOXEVOU)ŽÍL v nou

zifchudobě, být (velmi) chudý; (v δοτ. τὰ
ké:) stát se chudým (2 K 8,9) []

πτωχός, ἤ, ὄν 1. chudý, nuzný 2. ubohý,
žalostný [34]

vyp, fs. Ú pěs (Mk73 je význ.spor
ný: tvypr pěstí, 1j. polootevřenov dia
ní, n. důkladně n. po loket (?)) [1]

“πυθόμενος φᾶτι. δοτ. οὐ κυνθάνομαι
πύθων, tovac, Ó (pův.) Pyrhon (drak siře

žící delfskou věštírnu), věštec, břicho
mluvecI veta nůBov věšteckýduch
(Sk 16,16) (1]

πυκνός, ἥ, óv častý,četný | zuxvá (adv,)
často| (komp.) nvKvóTEGOVČaněji, velmi
často, co nejčastěji [3]

TuKTELA bojovat (pěstní) (1 K 9,26) [1]
πύλη, ἧς, Ú brána, vraia, dveře[10]
πυλῶν, ὥνος, ὁ brána; vstupníhala!bu

dova; předsíň; vstup (18)
πυνθάνομαι (ἰπιρί. ἐπυνθανόμην, δοτ. ἐ

πυθόμην, ρᾶτι. πυθόμενος) vypřávar se;
Ζδι, νγράιγαι; dovědětse [12]

πῦρ, Ós, TÓ oheň (i přen.) I fj γέεννᾳ τοῦ
πυρός οἠπὶνόpeklo, pekelný oheň (71]

πυρά, ἂς, Ď Aranice(pro oheň n. už hoří
cí), ohniště, oheň (Sk 282.3) [2]

πυράζω - κυρράζω
πύργος, ου, ὁ νξξ [4]



πυρέσσω

πυρέσσω πιξιhorečku(2)
πυρετός, οὔ, ὁ λογεῖκα[6]
πύρινος, T, OV ohnivý, (jsoucí) jako

z ohně (Z) 9,17) [1]
TVOÓOJOL(pf. pas. πεπύρωμαι, δότ. pas.

ἐπυρώθην) δοξει (1 přen.), býr v ohni;
žhnout; čistit ohněmI πεπυρωμένος hoří
cí. ohnivý; pročisěný ohněm[6]

πυρράζω (pravopis mvpáčy je pozděj
ší) být ohnivě rudý, červenat se (jako
oheň) | πυρράζει 6 oúpavác nebe je ru
dé. na nebi jsou červánky (Mt 16,2,3) [2]

TvVOBŮG, Ú, ὄν ohnivě rudýlčervený (Z)
6,4; 12,3) (2)

Tlóppoc, ov, Ó Pyrrhos (otec jednoho Pa
vlova průvodce: $k 20,4) [1]

πύρωσις, ξως, ἡ pálení; požár; žár, vý
heň (i přen.) [3]

πωλέω (aor. EráXnoa) prodávar (τί
tivoc co zač), nabizer (k prodeji) II of
TwaoDvrec prodavači 122]

πῶλος, οὐ, ὁ mladé zvíře; osti mládě,
oslík, oslátko: hříbě [12]

MÓNOTE(adv.) (nějkdy: (po záporu) nikdy

ῥαβδοῦχος

᾿οὐδεὶς πώποτε nikdo nikdy [6]
πωρόω (δος. ἐπώρωσα, ρῖ, πεπώρωκα,

Pas. κεπώῤωμαι, δοτ. ρ85. ἐπωρώϑθην) 1.
zatvrdir, otupit (přen.) 2. (pas.) býl zatvr
zen. zatvrdit se (5)

πώρωσις, εως, ἧ zatvrzení,(přen.) slepo
ta [3]

πῶς (τάξας část. v přímých i nepř, ot.)
Jak?, jakým způsobem?; jak τοῦ, jakým
právem?; jak to, že?, pročípak)?: jak!;
(možná I Jako sp-) že (např. 1 Te 1,9) Ii
πῶς οὐ νοεῖτε ({Μι 16,11). jak 10,
že/ pročpak nerozumíte | (s konj. roz
važovacím) néc púynTE (Mt 23,33) jak
chcete! budete moci uniknout(?) | T8e něj
špílet abróv (J 11,36) hle, jak ho milo
val! [103]

mg (enkl. část.) nějak, snaď | (v NZ vždy
ve spojení s jinými část.) ET T0c zda
snad; s nadějí. že | pů) TG aby ne, že nel
μῆ πὼς εἷς κενὸν τρέχω (= konj) T E
čpapov (Ga 2,2) z obavy, zda se nenamá
hám nebo jsem se nenamáhal nadarmo n.
jessi snad se nenaměhám...(15)

“"Paáji, f (neskl) Rachab (nevěstka: Žd
11,31; Jk 2,25 — sr. "Paxáfi) [2]

ÓabŘí rabi!, pane!, učiteli!,míře! (oslove
ní učitele zákona) [15]

čafPovví (aram.) rabbuní!, panel, učiteli,
miuře! (2)

úaBšile (aor. pas. čpaPěíaBny) bís holí.
(vy)mrskat [2]

ČÁBšoc, ov, f hůl,hůlka; prut; metla; žezlo
I šv ῥάβδῳ s Aoti[12]

ῤῥαβδοῦχος, ου, Ó (římský) liktor, soudní
sluha, člen stráže, biřic (Sk 16,35.38) [2)



Ῥαγαύ

"Payaů, 6 (neskl.) Ragau (v Ježíšově ro
dokmenu: L 3,35) [1]

Úgětoúpynka, T0g, TÓ lehkovážný čín,
podvod, zločin ($k 18,14) [3]

Óaštovpyla, ac, f lehkovážnost,zloba,da
rebáciví, podvod (Sk 13.10) [1]

čaíve (pf. pas. ἔρραμμαι ἢ. Óčoauuavd
pokropii (v. Z] 19,13)[0)

"Patgáv, © (neski.) Remfan (jméno boha:
Sk 7,43) [1]

ῥακά (aram. nadávka) břázne!, pošetilče!,
dutá hlavo! (Mt 5,22) {1]

ĎůKOG, OVG, TÓ kus lárky, záplata (2)
αμά, j (neskl) Ráma(městona sever

od Jeruzaléma: Mt 2,18) (11
Čavríče (ar. špávnoa, pí. pas.šogáv

τιόμαι ἰ ῥδεράντισμαι) L. kropit (Ti Tuwt
co čím); očistir, (o vodě s popelem též:)
δ! kropen 2. (med.) očistitse/si (4)

ῥαντισμός, οὔ, Ó pokropení (aTkarToc
krví) [2]

Ďaníčm (aor. dpánva) touci. bít, udeřil
(Mr 5.39; 26,67) [2]

ῥάπισμα, τος, τό rána, úder, poliček |
šíšovat dónoua políčkovar/bíi do tváře
(rwví koho) [3]

ČÁGOW srazit (k zemi) (v.1. Mk 9,18) [0]
ῥαφίς, (500, 1 jehla[2]
Ῥαχάβ, 1 (neskl) Rachab(v Ježíšově ro

dokmenu; Mi 1,5—st. “"Paáfb)(1]
“Ραχῆλ, ň (neskl.) Ráchel (Jákobova

manželka: Mt 2,18) (13
Ῥεβέκκα, ας, ἢ Rebeka (Izákova man

želka: Ř 9,10) [1]
Čedů, n6, Ů (čryřkolový)vůz (Zj 18.13) (1)
-Óěoaupou pí. pas. od Óaiva
ῥέξω (Cut. ÓEúce) téci (J 7,38) [1]
Ῥήγιον, οὐ, τό Rhegium,Regium(město

na jihu Itálle, dnes Reggio di Calabria:
Sk 28,13) [1]

Oypa, vag, TÓ zřícení, zhroucení,pád (L
6.49) 1)

ῥήγνυμι préz. laké úýgaw, ἴυι. δήξω,
aor. Eponša. imp. Ófižšov) 1. (roz)írhat,
rozšápal; rozpoutat, propuknout (v jásot);

“Ῥοῦφος

Kúfkov (Ga 4,27) propukní v jásot, za
jásej 2. (pas.) roztrhnouí se. prasknoui,
puknouí — sr. Ónoow [5]

-Ón9kíg part. aor. pas. od Aya
ῥῆμα, τος, τό 1. slovo; výrok: příkaz 2.

(podle hebr.) věc,záležitost; událost [68]
“Ῥησά, Ó (neskl.) Resa (v Ježíšově rodo

kmenu: L 327) (1]
ῥήσσω (aor. Boonka) srazí, mrštit (k ze

mi) (Mk 9,18, L 9,42) — sr. čfyvuu: [2]
ŠÝTEME,op0g, Ó řečník: právník, obhájce

(Sk 24,1) [1]
ῥητῶς (Δάν.) výslovně,určiě, jednoznačně

(1 Tm 4,111
úiče, na, f kořen(i přen.); (přen.) základ,

zdroj: výhonek[17]
ῥιζόομαι (př. ἐροίζωμαι) znít kořen, být

zakořeněn [2]
ῥιπή, ἧς, hod, vrh; mžik | ἔν διπῇ

ὀφθαλμοῦ (1 K 15,52) v okamžiku [1]
ῥιπίζω zmíto, pohybovat sem a sam (Jk

1,6}{1}
ῥιπτέω háze, odhazovat, vyhazovat (Sk

22,23) (1)
ῥίπτω (aor. čopuya, ματι. ῥίψας, ρ΄. pas.

ἔρρῖμμαι, 3. sg. Eooutra:) (od)hodit: sto
žit, položit (παρὰ τοὺς nóšac k nohám);
Srazit k zemi (i přen.) I šoowinévot ležící
(bezmocně) na zemi, skleslí [7]

Ῥοβοάμ, Ó (neskl,) Roboam, Rechabeam
(v Ježíšově rodokměnu: Mi 1,7bis) (2)

"Póšn, ms, 1 Rodé, Rode (otrokyně: Sk
12,13) (1)

“Ῥόδος, ον, 1 Rodos (ostrov v Egejském
moři: $k 21,1)(0]

bownáóv (adv.) se svištěním, se sykotem,
3 rachotem (2 Pt 3.10) [1]

dopegaia, ag, Ý (široký) mečCipřen.) (7]
ῥοπῇ, ῆς, sklon, vychýlení(dolů) (v. 1

K 15,52) [0]
"PovBův, Ó (neskl.) Ruben (Zj 7.5) [1]
"PoňA, 1 (neskl.) Rár (v Ježíšově rodo

kmenu: Mt 1,5) [1]
"Podpos. ov, Ó Rufus (I. syn Šimona

z Kyrény; 2. římský křesťan [netde-ll



ῥύμη

0 stejnou osobu)) [2]
ÚúLN. ne, Ť ulička, ulice (mezi domy) (4)
ÓÚopat (fut. ČÚoopaL a0r. ἐρρυσάμην,

imp. Óboar, aor. pas. dooúodnv, kon).
ῥυσθῷ) χαεἠγάμπι(ἀπὸ ἐκ τινὸς Ζ ὧο
ho), spasit; vysvobodit | © ÓvůpEVOCza
chránce, osvoboďitel [17]

Óvna(vopat (imp. aor. 3. sg. Óvnavdýro)
poskvrnil se (i přen,; Z| 22,11) (1)

Óvrapebopat (imp. a0r. 3. sg. ῥυπαρευ
BňTa) poskyrnit se (vk. ZJ 22,11) [0)

ῥυπαρία, ας, ἧ špína, nečistota(přen,: Jk
1.21) [1]

ῥυπαρός, ἀ, bYšpinavý, nečistý,poskvrně
ný (i přen.) [2]

ῥύπος, ου, ὁ fpína. nečistota (aapkóg
{2} ἰδία: 1 Ῥι 3.21) [1]

ῥύσις, εὡς, ἡ τοί, ργομά 1}δύσις (τοῦ)
αἵματος ἔκνοιοῖ, ξγνάςεπί [3}

ῥυτίς, ίδος, ἥ νγάσκα(ΕἸ 5,27) (1)
Ῥωμαϊκός, fi, ÓVřímský.latinský (v. L

23,38) [0]
"PojpaToc, ov, © Říman; římský občan;

(pl) Římané (v obojím sm.), římští křes
ťané (12]

"PeopataTí (adv.) latinsky (3 19,20) [1]
"Pápn, 15, ň Řím [8]
ῥώννυμαι {πιρ. ρί. ἔρρωσο. 2. pl. čoow

09€) být silný, být zdráv, žit δίατε Ηἔρρω
σθε buďte zdrávi! (Sk 15,29) [1]

σαβαχθανι, -Báví, -Bavrí (aram. „[ty] jsi
mě opusril“) sabachrani [2]

Σαβαώθ (hebr. neskl.). ve spoj.: KŮOLOG
Z. Pán zástupů (2)

σαββατισμός, οὗ, O soboiní klid! odpočí
nek, slavení/zachovávání | sabatu/ sobovy
(přen. Žd 4,9) (11

σάββατον, ου, τό (ρ!Ι.τὰ σάββατα πιά
též význ. sg. dat, pl. dgáPbacu 1. sobota,
(židovský) sabat! šabaí I ToTGoaPŘaow
v sobotu | KkaTŮ nav 0GaPŘaTov každou
sobotu 2. týden | nowmm σαββάτον n.
μίαἡπρώτῃ(τῶν)σαββάτωνprvníden
v týdnu | šic T006cafŘárov dvakrát týd
ně [68]

cavývn, ng, 1 (vlečná) síť, nevod (Mt
13,47) [1]

Σαδδουκαῖος, οὐ, Ó Saducej, Saduceus

(člen židovské kněžské náb. strany) [14)
Σαδώκ, 0 (neskl) Sadok (v Ježíšově

rodokménu: Ml 1,14bis) [2]
ooivopat nechal se zviklat/rozkolisar (I

Te 3,3) (i]
GÓKKOG,OV, Č pytel; žinice, žíněný! hrubý

šat [4]
Zalá, 6 (neskl) Sala (v Ježíšově rodo

kmenu: L 3,32.35) [2)
Σαλαθιήλ, ὁ (π65Κ}. Salathiel, Šealtiel

(v Ježíšově rodokmenu: M1 1.12015: 1.
3.27) [3]

Σαλαμίς, ἴνος, ἡ Salamis,Salamina (mě
sto na Kypru: $k 13,5) [1]

Σαλείμ, τό (neskl.) Salim (misto v $a
maří: J 3,23) [1]

gGakeúm (aor, ἐσάλευσα, ρ΄. pas. σεσά
χεῦυμαι, δοτ. Ρᾶβ. ἐσαλεύθην, Čut. pas.



Σαλήμ

σαλευθήσομαιλ 1. ἐβάτε,natřási, setřást,
oiřást; vzrušit 2, (pas.) býr zmítán; zmíta
se, otřást se | σαλευθῆναι ἀπὸ τοῦ νοός
(2 Te 2,2) nechat se zviklat v (rozumném)
uvažování/ nechai še vyvésiz míry [15]

Σαλήμ, j (neskl) Salem H βασιλεὺς Z.
král Salemu (Žd 7.1.2) (2)

Σαλίμ - Σαλείμ
Σαλμών, ὁ (πε5κ1.) Salmon (v Ježíšově

rodokmenu: Mt 1,4.5) [2]
ZaAgtávn, ng, 0 Salmone,Salmóna (před

hoří na Krétě: Sk 27,7) (1)
σάλος, ου, Ó otřes, zemětřesení, pohyb

(moře),příboj (L 21,25) (1)
cáXnmvyk, tyyoa, 1 1. trubka, polnice 2.

zvuk trubky, (2a)troubení (1
σαλπίξω (ἕυιϊ.σαλπίσω, δοτ. ἐσάλπισα)

troubů (na urubku), vyřrubovat (1 přen.) I
(neos.) aaixicel (1 K 15,52) zazní/ozve
se polnice [12]

TaAXMLETÝS,00, Ó trubač (Z) 18.22) (11
ZaXáun, 16, Ý Salome(jedna z žen pod

křížem: Mk 15,40; 16,1) (2)
Σαμάρεια, ας, ἧ Samařsko,Samaří (úze

mí n. město na sever od Judska) (11)
Σαμαρίτης, ov, Ó Samařan, Samaritán

(obyvatel Samaří) [9]
Σαμαρῖτις, těog, 1 Samařanka,Samari

tánka I (Jako ad) ἦ γυνὴ ἡ Σαμαρῖτις
samařská žena, Samařanka (J 4,9bis) (2]

Σαμοθρᾷκη, ἧς, ἧ Samoihráké (ostrov
v Egejském moři: $k 16,11) (1]

Σάμος, ου, 7 Samos (ostrov v Egejském
moři: Sk 20,15) (1)

Lajtovna, 6 (neskl.) Samuel[3]
Zappovpiv, Ý (neskl.) Seforis (vl. J

11.54) [0]
Lapp, Ó(neskl.)Samron(Žd 11,32)(1)
oavšáXtov, 0V, TÓ sandál, opánek [2]
σανίς, 1506, 1j prkno (Sk 27,44) [1]
Σαούλ, Ď (neskl.) 1, Saul (izraelský král)

2. Šavel (židovské jméno ap. Pavla) (9)
oaxpóc, á, Óv sknilý, zkažený, špatný, ne

potřebný, ošklivý i přen,) [8]
Σάπφιρα, ἧς, Ť Sefira (Ananiášova

σβέννυμι

manželka: Sk 5,1) [1]
vůzE190g, 00, T safír (drahý kámen, asi

modré barvy: Žj 21,19) [11
σαργάντ, πο, 1 koš (2 K 11,33) — sr.

σκυρῖς [1]
Σάρδεις, stav, al Sardy (hl. město Lydie,

v záp. části Malé Asie) [3]
gápětvoc, ov, Ó pozdější forma od oůo

Štov
σάρδιον, οὐ, TÓ sardis, karneol (drahý

kámen, asl načervenalé barvy, Zj 4,3;
21.20) [2]

σαρδόνυξ, υχος, Ó sardonyx (drahý ká
men, různého zbarvení: Z) 21,20) [1]

Σάρεπτα, mv, vá Sarepia (sg.) (fénické
město: L 4,26) [1]

GapkiKóc, f, Óv tělesný, hmotný, světský,
přirozený, pozemský [7]

dápxivog, T, ov (jsoucí) z masa; tělesný,
přirozený, světský, hříšný (4]

σάρξ, σαρκός, ἣ 1. πιασο;věloI Tj σαρκὶ
čnewu (Ko 2,5) rělem/ tělesně jsem nepří
somen 2. (více či méně přen.) Jělo
(hmotná stránka člověka) lidská bytost,
člověk; tělesnost, přirozenost, přirozená
stránka Člověka; | pomíjivosi; hříšnosu
sídlo hříšné žádostivosti πᾶσα σάρξ
(koždý) člověk | xatů oaoxa vělesně,co
do tělesného původu: lidsky, podle lid
ských měřítek [147]

dapów (pf. ρᾶ9. σεσάρωμοι) Ζαπιόσι,Vy
mésí [3]

Lápea, ag, 1 Sóra (Abrahámova manžel
ka) [4]

Σαρών, voc, Ó Sáron. Saron (pobřežní
rovlna v Samařsku; Sk 9,35) [1]

σατάν, Ó (neskl.) satan, ďábel (v.l. 2 K
12,7) [0] :

σατανᾶς, G, ὁ satan,ďábet (i přen.) [36]
JÁTOV, OV, TÓ sar, sea (žid, míra na obllí:

asl 12 1); měřice [21
Σαῦλος, οὐ, 6 Šavel (Pavlovo židovské

jméno) (15]
ofěvvypi (fuL oBéce, a0r. čofBeoa, inf.

σβέσαι 1. zhasnout, uhasit (11 co;



σεαυτοῦ

I přen.) útlum, potlačit 2, (pas.) zhasnout
I ob oBévvvTat (Mk 9,44 aj.) nehasne [6]

oEavTob, TG (zájm. zvratné 2, sg.. pře
kládá se podle vazby:) sebe, se; sobě, si;
sebe (sama), se; (0) sobě: sebou | osavTěv
δεῖξον τῷ (epeT (Mi 8,4) ukaž se knězi|
τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; (7 8,53) ζοῆὸ 26
sebe děláš? [43]

σεβάξομαι (οι. ἐσεβάσθην) prokazovat
(náboženskou) poctu {τινά komu), uciívat
(Ř 1,25) (1)

σέβασμα, T06G,TÓ co je uctíváno, předmě!
náboženské úcty; svatyně [2]

σεβαστός, ἢ, ὑν ctihodný,(překl. lat. au
2ustus) císařský 1ů LeBaotác císař [3]

νοι (τὸν θεόν) δολαδοπὶ 1 σεβόμενοι
npooňAvTat zdožní proselyté (10)

ÚeiAedo viz £i1áG
σειρά, ἂς, Ý provaz, řaěz (2 Pt 2,4) (1]
σειρός, οὔ, ὁ - σειρά (ν.1.2 P1 2,4) [0]
σεισμός, oĎ, Ó zemětřesení:bouře(s vino

bttím připominajícím zemětřesení) II
σεισμὸς μέγας νεϊκέ!τ πό zemětřesení;
prudká bouře [14]

σεΐω νι, σείσω, aor pas. čotio8ny) 1
(zahřást («1 čím). lomcčovat; Vzrušit 2.
(pas.) zatřásí se, roztřást se; vzrušit se [5]

ZekKoÚvoc, ov, Ó Secundus, Sekundus (Pa
vlův průvodce: Sk 20,4) [1]

ZeArúketa, ac, 1 Seleukie(přístav v Sý
ni: Sk 13,4) [1]

σελήνη, 16, 1 (nebeské lěleso) měsíc[9]
σεληνιάζομαι být náměsíčný,trpět epilep

sdí (Mt 4,24; 17,13) (2)
Iepsiv, Ó (neskl.) Semej, Semei (v Ježíšo

vě rodokmenu; L 3,26) [1]
ozpíšakite, sic, A jemná (pšeničné)mou

ka (Zj 18,13) [1]
σεμνός, ἤ, ὄν ctihodný, důnojný, čenný,

ušlechtilý; vážený [4]
σεμνότης, ητος, Ť čtihodnosi,důstojnost,

(pojčestnoue, poctivosi, Čest; vážnost (3)
Zépytos, ov, Ó Sergius(kyperský prokon

zul Šerglus Paulus: $k 13,7) (1]

σικάριος

Zepoty, Ó (neskl.) Seruch (v Ježíšově ro
dokrmenu: L 3.35) [1]

'σέσησπα μέ. οὐ σήπῳ
ισέσωκα pí. od σῴζω
LÝ8, Ó (neskl.) Ser (v Ježíšově rodokme

nu: L 3,38) [1]
Σήμ, (neskl.) Sem(v Ježíšově rodokme

nu: L 3,36) [1)
σημαίνω (aor. čoňuava, Inf. onpěvat)

oznámit, ohlásit; upřesnií; naznačií; před
povědět [6]

σημεῖον, οὐ, τό znamení, známka; zázrak
Jako znamení, div, podivuhodná událosi |
τὰ σημεῖα τῶν Kamy znamení časů,
známkydobyi omuela kali régaTa zna
mení a divy! zázraky [77]

σημειόομαι zaznamenaí si, poznačit si, za
pamatovat si (2 Te 3,14) [1]

σήμερον (Δαν) ἀμός ἢ ἣ σήμερον (ἡμέρα)
dnešní den, dnešek [41]

σἥπω (ρί. σέσηπα) hnít. práchnivět (Jk
52 (1

σηρικῦς ν]2σιρικός
σῆς, σητός, ὁπιοῖὶ(3)
σητόβρωτος, ov rozežraný od molů (Jk

52) [1]
oBrvdm (fut. odevýcu, οι. ἐσθένωσα)

posílit (1 Pt 5,10) [1]
σιαγῶν, ὄνος, Tjtvář, lice [2]
σιαίνομαι ροοίνοναι nevoli, býr znechucen

(ν.1. 1 Te 3,3) [0]

σιγάω (δοτ, čctynoa, pf. pas. oeolynpav)
L. mlčet, být potichu; zmiknout 2. (1r.) za
mlčet, nevyjevit, skrýt | σεσιγημένος
skryrý (10)

σιγῆ, 16, ř fícho,mičení (2]
σίδηρος, ov, Óželezo (Zj 18,12) (1)
σιδηροῦς, G, obv železný[5]
Σιδών, ὥνος, ἧἣSidon(starobylé fénlcké

město) [9]
Ywědvtog, (a, ov sidonský, (jsoucí) ze Si

donu [2]

o1KÁPLOG,0V, Ó (lat. sicarius od sica = dý
ka) zbojník. bandika, vzbouřenec, terorista
(Sk 21,38) [1]



σίκερα

σίκερα, TÓ (neskl.) opojný nápoj (není
jisté. jak sllný; L L15) [1]

ZiAdo, G n. Lihag, a, Ď Silas (spolupra
covník ap. Pavla) [12)

ZuWovavóc, 00, Ó Silvanus, Sitván (lat.
podoba Jména £wác) [4]

Σιλωάμ, Ó (neskl.) Siloe (jméno rybníka
v Jeruzalémě) ! čv T ZU.wáu (L 13,4)
u rybníka Siloe [3]

Zupaiac, ov, Ó Simajáš (syn Akvllův: vi.
2 Tm 4.19) (0]

ouixivěrov, ov, TÓzástěra (pro dělníky);
šátek, kapesník (význ. ve Sk 19,12 je ne
jistý) [1]

Σίμων, ὠνος, ὁ Šimon(jméno vice osob
v NZ: I Šimon Petr: Mt 16,17 aj; 2
Šimon Horllvec: Mk 3,18 par.: 3. Ježíšův
„bratr“: Mt 13,55; Mk 6,3; 4. otec Jidáše
Iškartotského: J 6,71; 13.2.26. 5. Šimon
z Kyrény: Mt 27.32; 6. farlzej Šlmon: L
7.40. 43.44; 7. Šimon Malomocný: Mi
26,6: Mk 14,3; 8. Šimon Kouzelník: Sk
8.9.13.18.24; 9. ŠImon Koželuh: Sk 9,43;
19,6.17.32) (75)

ZivG, vó (neskl.) (hora) Sinaj [4]
givat, £(dG,TÓhořčice[5]
Givědv, óvoc, 1) (lněné) plátno [6]
σινιάζω (aor. čoivíaca) prosil, protříhit

(přen.: L 22,31) (1]
σιρά νὶζ σειρά
σιρικός, ἢ, ÓV hedvábný II τὸ σιρικόν

hedvábné roucho (Z 18,12) [1]
σιρός, οὔ, Ó jáma, díra, jeskyně (v). 2 Pi

2,4) [0]
σιτευτός, ἦ, ὃν νγάγπιεπῦ, tučný (L

15,23.27.30) [3]
σιτίον, ου, τό οδῆ! ῃ τὰ σιτία potraviny

(z obllí) (Sk 7,12) [1]
σιτιστύς, ἧἥ, ὧν vykrmený || vů OVTIOTÁ,

krmný dobytek (M1 22,4) (1]
ovTOpÉTETOV, OV, TÓ přídě! jídla. dávka

stravy (L 12,42) [1]
σῖτος, οὐ, ὁ ρξεπίος; obilí [14]
Σιών, ἧ (πε85Κ1.}Sion (hora; Jeruzalém;

Izrael) (7)

σκηνόω

σιωπάω ((υι. σιωπήσω, 40. ἐσιώπησα)
mlčet, být zticha; zmiknour | ovoxov ml
čící, němý [10]

oa (adv.)mičky;tajně(v.I.J 11,28)[0)
σκανδαλίζω (ἕως. σκανδαλιῶ, δοτ. ἐ

σκανδάλισα, ρᾶ58.ἐσκανδαλίσθην, ἔυι.
Ρᾶ5. σκανδαλισθήσομαι!ιλ) 1, přivése k pá
du (přen.), svést ke hříchu; pohoršit. dát
pohoršení; vzruřir, pobouřit 2, (pas.) býr
sváděn ke hříchu 'k odpadu, odpadnout;
pohoršit se (Ev T1v1nad kým) (29]

oxůvšakov, ov, TÓ 1. past, nástraha 2.
příležitost Ř pádu; kámén úrazu 3. po
horšení, svedení ke hříchu (15)

oKÁNTW (aor. ἔσκαψα) kopat, vykopal,
okopat (neci 11 co) [3]

Σκαριότα, Σκαριώθ, Examůrng vl.
τηΐςιοἸσκαριῶθ, Ἰσκαριώτης

σκάφη, πς, Ť člun(Sk 27,16.30.32)(3)
OKÉAO0G, 0VG, TÓ stehno, noha. (I

19.31.3233) [3]
σκέπασμα, τος, τὸ oděv,oblečení;(mož

ná též:) přístřeší (1 Tm 6,8) (1)
Zkevac, G, Ó Skeva (židovský velekněz

Sk 19,14) [1]
σκευή, Tis, 7 vybavení, výstroj, nářadí II

σκευὴ τοῦ πλοίου πάγααϊίlodi, lanoví (Sk
27.19}[}}

σκεῦος, ους, τό L.nářadí,nástroj, výstroj
Ι τὰ σκεύη majetek 2. nádoba U přen.);
těto (jako křehká nádoba). žena; (mož
ná:) poňlavní úd 3, ($k 27,17 znamená
nějaký předmět jako:) pohyblivá kotva,
plachta, stožár (1) [231

σκηνή, 7, 7 stan, stánek éž o stánku
smlouvy; I přen.): příbytek, obydlí [20]

σκηνοπηγία, ας, ἢ (židovský) svátek
σιάπκὰ (1 7,.2}{1]

σκηνοποιός, οὔ, ὁ σιαπαξ,νύγοϑες τιαπῆ;
(též:) zpracovatel kůží (Sk 18.3) [1]

OKÝJVOG,O0G, τό stan, příbytek, obydlí;
(přen.) tělo (2 K 5,1,4) (2)

OKTYVŮM(fut. OKMTVÁCO,A0r. ἐσκήνωσα)
bydlet (šní tiva u kobo, s kým), přebý
vat; ubytovat se, usídlit se [5]



σκήνωμα

GKfvaja, CoG, TÓ obydlí, příbytek; stan
(U přen.) [3]

σκιά, ἃς, i stín I přen.), nastínění,před
obraz [7]

oK1PpTáL (a0r. ἐσκίρτησα) skákat, po
skočit (radostí), živě se pohnout (3]

σκληροκαρδία, ας, ἧ rvrdost srdce, za
tvrzelosí 13]

σκληρός, ἀ, ὧν rvrdý, drsný; přísný;
zpupný. drzý; sěžký, obtížný; (vítr) prud
ký (5)

σκληρότης, ητος, ἥ svrdosi.zarvrzelost
(Ř 2,5) 1]

σκληροτράχηλος, OVivrdošíjný. zpěču
jící se (Sk 7,51) 2]

σκληρύνω (fut. σκληρυνῶ, δοτ. ἐσκλή
υνα, ρ88. ἐσκχηοσύνθην) 1. (ρἔθη.) za
tvrdit (τὰς kKapšiac srdce) 2. Čpas.) za
tvrdit se (6)

σκολιύς, ἀ, ὧν křívý; falešný, zkažený,
zvřácený; tvrdý, přísný (4)

σκόλοψ, οτος, ὃ νη, osten (přen;
2K 12,7)(1)

σκοπέξω (ar. šoKóRNOA)hledět (11 nač),
pozorovat, mít na zřeteli, dávaí (si) pozor
(u nač; uň aby ne, zda ne) [6]

σκοπός, οὔ, ὁ οεἶῤ| κατὰ σχοπόν διώ
ketv běžel k cíli (Fp 3,14) (1)

σκορπίζω (δοτ. ἐσκόρπισα, μᾶς. ἐσκορ
πίσθην) 1. rozprýřit, rozehnat; rozdělil,
rozdat 2. (pas.) rozptýlit se, rozprchnout
se [5]

σκορπίος, οὐ, ὁ ξηΐγ[5]
σκοτεινός, ἧ, ὄν temný,tmavý[3]
σκοτία, ας. Titma, temnota (i přen.) (16]
oxorilojimu (pf. sgkóTtopa1, dor. Ěgko

τίσθην, Fut. oKovnaBňoouc) zajemnít se,
ztemnit se, zakalit se h přen,) [S]

oKOTO0HAL (aor. čaKOTŮBNY, part. pf.
ἐσκοτωμένος) zatemnit se (i přen.) (3)

GKÓTOG, OV, Ó temnota (v.l, Žd, 12,18) (0)
σκότος, ους, TÓ (ma, temnota (i přen.)

[31]
σκύβαλον, 00, TÓ odpadlek), smetí: zby

tečná věc,brak (Fp 3,8) (1)

σοφίζω

LKdůma, ov, Ó Skyta (obyvatel území
dnešního Ruska, pokládaný Řeky za
barbara: Ko 3,11) [1]

oxvBpaůc, 1, ÓV posmutnělý, ponurý,
zirápený [2]

σκύλλω (ρί. pas. FokKvánav) 1. dřít;
unavi, obtěžovat, trápit 2. (pas.) obrěžovát
se, namáhat se, dát si námahu; býr vysílen |
čoxKváuévotvysílení (lidé) [4]

σκῦλον, οὐ, τό kořis (většinou pl: L
11.22) [1]

OKOATKÓŘPWTOG, OV rozežraný od červů
(Sk 12,23) (11

oxÚknĚ, nKOG,Ó červ (Mk 9,48) (1)
σμαράγδινος, ἡ, ον smaragdový,(jsoucí)

ze smaragdu (Zj 4,3) [1]
σμάραγδος, οὐ, Ó smaragd (drahý ká

měn, asi zelené barvy: Zj 21,19) (1]
opíjyjpa, T06, TÓ mast (v.l. J 19,39) [0]
oplypa, aTos, TÓ místo ufyua (v. J

19,39) (0)
opýpva, 16, zmyrha [2]
Σμύρνα, ἧς, Smyrna (město na záp. po

břeží Malé Asle: Zj 1,11; 2,8) [2)
Σμνυρναῖος, ov, Ó pocházející ze Smyrny

(v. zj 2,8)[0]
opvovílm (pf. pas. čapůpviouat) okořenií

myrhou (Mk 15,23) (1)
Σόδομα, ων, τά Sodoma(město zničené

Bohem) (9]
Σολομών, ὥνος ».Σολομῶν, ὥντος, ὁ

(ν... 4 neskl.) Šalomoun (izraelský král,
syn Davidův) [12]

σορός, οὔ, ἡ rakev, máry (L 7,14) [1]
0ós, Gů, dóv (přivl, adj) tvůj, tvá, tvé IIof

col rvojí (příbuzní atd.) | τὸ cóv tvá věc,
co je tvé | Tě.dá ivoje věci. co je tvé [27]

oovŠápiov, ov, TÓ (lat. sudarium) šátek,
kapesník [4]

Lovoůvva, ng n. ag, Zuzana (jedna
z žen v Ježíšově doprovodu: L 8,3) (1]

σοφία, ας, A moudrosi (lidská 1 Boží) (51]
σοφίζω (a0r. Šaópica, pf. pas. σεσόφι

ouať 1. poučovat. vybavil moudrostí 2.
(med.)(fstivě!chytrácky)vymyslet(si),vy



σοφός

bájit (41)[2]
σοφός, ἤ, ὁν (Κοπιρ. σοφώτερος) πῖοι

drý; znalý. zběhlý, zkušený [20]
Σπανία, ας, 1 Hispanie, Španělsko (Ř

15.24.28) [2]
σπάομαι (a0r. Žaracáuny) vyláhnouí,ta

si (TůVuáxatpav meč)[2]
σπαράσσω (a0r. čenágata) lomcovat,

smýkat, třást Čcvvá kým) [3]
onapyavóm (a0r. ἐσπαργάνωσα, ρὲ,pas.

čonapyavopévoc) zavinoutdo plének (L
2.7.12)2]

σπαταλάω (δο:. ἐσπατάλησα) hýřir,žít
rozmařile | ἣ δὲ σπκαταχῶσα ζῶσα τέ
θνηκεν (1 Tm 5,6) avšak ja, která žíje
rozmařile, je už mrivá zaživa [2]

σπεῖρα, ἢς, Akohorta (u Římanů asi 600
vojáků), oddít (vojáků), četa [7]

axzípw (aor. čaneioa, pf. pas. Egxaepat,
407. pas. danápny) sít, rozsévat; zašít:
osit (vše | přen.) UÓ ongipeav rozsévač;
ten, kdo rozsévá | © oneípac (part. aor.)
rozsévač| navů τὴν ὁδὸν σπαρεῖς (Mi
13,19) ten, u něhož bylo zaseto na okraj
cesty!na cestu [52]

σπεκουλάτωρ, ορος, ὁ kar, popravčí
(Mk 6.27}){1]

σπένδομαι býr obětován(jako úlitba), pro
lít svou krev [2]

σπέρμα, τος, τὸ 1. semeno 2. potomstvo,
potomci: potomek 3. (přen.) símě, životní
síta [43]

σπερμολόγος, οὐ, ὁ »πίωανζα,ρονίαάϊεξ,
Žvanil, lučhuba; vejtaha (Sk 17,18) 11]

σπεύδω (δοτ. ἔσπευσα) 1. pospéšitsi; pě
chat, chvátai, mít naspěch I oxeúcac KGT
ÉBn (L 19,6) rychle slezl 2. (tr.) urychlit,
uspíšit [6]

σπήλαιον, av, TÓ jeskyně: doupě (An
GTĎV lupičů) (6)

σπιλάς, ἄδος, Ď útes (v moři), (přen.)
skvrna, poskvrna (Ju 12) 01]

oitího6, ov, Óskvrna, poskvrna [2]
σπιλόω (ρέ. pas. čanikoua) pošpinit,po

skvrnit (1 přen.) [2]

στασιαστής

σπλαγχνίξομαι (aor, ἐσπλαγχνίσθην)
smilovat se, mít slitování, mít soucit, usír
πρῶ!δε(ἐπίτινι ἐκί Tiva/ EpÍ TVVOC/
(možná i] tivóc nad kým) K ona
χνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούχον ἐκεί
vou (Mt 18,27) ale pán se nad tím služeb
níkem smiloval n. pán toho služebníka měl
slitování (12)

σπλάγχνον, οὐ, vó (v NZ jen v pli) L
vaitřnosti 2, (přen.) srdce: milosrdenství,
soucit, láska; náklonnost | anXávyva
ἐλέους milosrdná láska! náklonnost, sr
dečné slitování [11]

σπόγγος, ου, Ohouba[3]
oxobog, 00, 7 popel(3)
σπορά, dg, T semeno,seíba (i přen.) (1 Pr

1.23) [1]
EXÓPULOG, OV oserý ἔ τὰ σπόριμα ὁ56

1é!obilné pole [3]
OXÓPOG, OV, Ó semeno (i přen.) [6]
orovšále (fut. σπουδάσω, δος. ἐσπού

Saga) 1. pospíšit si 2. snažit se, usilovat
(+ Inf) [11

σπουδαῖος, a, ov horlivý,pilnýR(komp.)
σπουδαιότερος pilnější, horlivější; velmi
pilný! horlivý (2 K 8.17, 22015) [3]

σπουδαίως (adv; komp. aroučatoré
Otc) 1. spěšně; co nejrychleji: nalěhavě,
snažně 2. horlivě (4)

oT0věT, ři6, 1 1. spěch, chvat 2. horlivost,
píle (12)

σπυρίς, ίδος, 1 koš (menší, ale | stejně
velký jako oaovávn) [5]

στάδιον, ου, τό (ρῖ.οἵ στάδιοι 1 τὰ στά
Sia) 1. Hadium, stadion, hon (antická dél
ková míra neslejné délky, asl 190 m) II
ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε (0 11.18}
asi patnáci stadií odtud 2. závodiště, zá
vodní dráha (7)

»oTGŮsÍC part. a0r. pas, od Tornu:
"σταθῆναι [ηΐ. Βοτ,ρ45.οὐ ἵστημι
σταθῆσομαι ἴυι.ρ85.οὐ ἴστημι
στάμνος, ου, ἡ (ἰὁ) ἀξράη (Ζά 9.4}1]
-oTÁG part. a0r. od Ťormpu
στασιαστῆς, οὔ, Óvzbouřenec,rebel (Mk



στάσις

15,7) [1]

στάσις, εὡς, ἥ 1. postavení,stav; trvání,
existence 2. vzpoura, povstání 3, rozepře,
hádka [9]

oTaTůÝp, 1006, Ó statér (stříbrná mince
rovnající se 4 drachmám), mince, peníz
(MC 1727) (1)

σταυρός, οὔ, Ó křiž (i přen.) I BávarToc
σταυροῦ Snri na kříži [27]

OTAVPÓM (fuL. OTALOÚCL, 80T. ἐσταύρω
σα, pf. pas. ἐσταύρωμαι, 58οῖ.pas. E
oTavoúděny) (uJkřižovar. přibít na kříž (I
přen.) [46]

σταφυλῆ, ἧς, 1 Arozen(vlna) [3]
στάχυς, νος, ὁ klas[5]
Eráxvo, vos, 0 Srachys(římský křesťan:

Ř 16,9) (11
στέγη, ης, ἡ siřecha(3)
GTĚYW 1. příkrým zamičet, omluvit 2. snést,

vydržet [4]
oTEtpa, gen. ag (adj £)neplodná[5]
OTĚAAopat odtahovaí se, vzdalovatse (nó

τινος Od koho); vyhýbat se (u čemu) [2]
στέμμα, τος, τό νἔπες (5Κ 14,13}{1}
στεναγμός, οὗ, Ó vzdech, vzdychání,úpě

πὲ [2]

στενάξω (ἴυι. στενάξω, οτ, ἐστέναξα)
vzďychat; sténat, úpět: stěžovat si (Katá
Twvoc na koho) [6]

στενός, ἤ, ὃν těsný,úzký[3]
στενοχωρέω 1. zúžit; hnát do úzkých 2.

(pas.) bý stírněn, být v úzkých, být sražen
k zemi (2 K 4,8; 6,12bis) [3]

στενοχωρία, ας, ἣ Jíseň, nouze, sklíče
nost, úzkosií [4]

στ ερεύς, á, Óv pevný, tuhý; silný, ne
zdolný, neziomný (4)

στερεύω (A0T. ČOTEPÉMOU,pas, ČOTEOBŮ
θην) 1. posílit, upevnit (i přen.) 2. (pas)
být posílen; posílit se, síti, zpevnit se [3]

στερέωμα, TOG, TÓ pevnost, síla, stálosi
(Ko 25) [U

Lrsgavác, G, ÓStefanas(koriniský křes
ťan: 1 K 1,16; 16,15.17) [3]

Στέφανος, οὐ, ὁ Štěpán (jeruzalémský

στοιχέω

diakon a první křesť,mučedník) (7)
στέφανος, Ov, ó věnec, koruna, odměna,

ozdoba [18]
στεφανόω (a0r. BOTSEÁVWOU)ozdobit

věncem, korunovat (vTivá Ttvi koho čím),
podír, vyznamenat (3)

«στῆθι imp. aor. οὐ ἵστημι
στῆθος, ους, τό Aruď,prsa (5)
oTŇKO (sr. Lornpu) stát (pevně), být pevný

Ἰἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν (ΜΚ3,31)
zůstali stát venku a postali (10)

“στῆναι 1ηΐ aor. od Tornum
OTNOVYHÓG,05, Ó pevnost, pevná opora (2

Pt 3,17) (1]
arnolle (fut ornolšeu1orncíce, a0r.č

στήριξα 1 ἐστήρισα, pí. pas. šotů
Οιγμαι, BOr. pas. goTnotydnv) 1. posílir,
upevnit 2. zřídii. (trvale) umístit; zaměřit,
upřít(zrak atd.)i τὸ πρόσωπον ἐστήρι
σεν τοῦ πορεύεσθαι (L 9,51) pevně se
rozhodl jít [13).

“στηρίξαι inf. aor. a opt. aor. 3. sg. od
ornpíče

„OTÁOOBOLfut. med. od Tornguu
“στήσω ἔυι. οὐ ἵστημι
στιβάς, δος, ἢ lisrnatá větev: (náruč

apod.) lisré (Mk 11.8) [1]
στίγμα, Tog, TÓ značka, znamení; jizva

(Ga 6,17) [1]
στιγμή, ἧς, ἧ bodínutí). okamžik | ἐν

στιγμῇ χρόνου (L 4,5) v (jediném) oka
mžiku (1)

στίλβω zářit, lesknout se, iřpytit se (Mk
939 [0

στοά, ἂς, A sloupořadí,podioubí (4]
oroiBác, a5oc, 1 viz στιβάς (vl.

Mk 11,8) [0]
Zrotkóc, 1, Óvstoický(Sk 17,18) [1]
oTotyETa, (ov, TÓ 1. (prvojpočátky, zá

klady 2. živly, základní prvky (podle an
uckého pohledu) souhvězdí 3. kosmické
živly, (vesmírní) duchové [7]

στοιχέω (ἕυι. στοιχήσω) držkí řádu! zá
kry; (přen.) držer se (rivi čeho), ná
sledovat (tiví co), řídit se (Twvičím), být



στολή

v souladu (11vi s čím) [5]
στολή, ἧς, 1 (dlouhý) oděv,roucho,(svá

teční) šaiy) [9]
στόμα, τος, τό 1. πα 2. slova,výrok,řeč

3. νϑπἶμνποςι ἃ. (zvířecí) huba, sama 4.
ouří (uaxaionc meče)[78]

στόμαχος. ου, ὁ žaludek (1 Tm 5,23) (1)
στρατεία, ας, ἧ vojenské tažení, boj

(přen) [2]
OTPŮTEVKA, TOG, TÓ vojsko, vojenský od

dil; (pl) vojska! vojsko [8]
OTPATEÚOJNU (a0r. ČoTOGTEVOÁHNY)(áh

nout do pole, válčit (1 přen.);, býr vojákem
Ι στρατευόμενοι νο]άεϊ [7]

στρατηγός, οὗ, O 1. prétor, magistrát,
úředník 2. velitel (τοῦ fecoi chrámu/
chrántové siráže) [10]

στρατιά, ἂς, ἡ vojsko(Lpřen) I ἡ στρα
τιὰ τοῦ οὐρανοῦ (sr. Sk 7,42) nebeské
vojsko = nebeská tělesa, (j. hvězdy [2]

στρατιώτης, οὐ, Ó voják; bojovník G
přen.) [26]

oTpaTokovĚMm (a0r. ἐστρατολόγησα) Na
jimat vojáky; býr velitelem, velet αὶστρα
τευλόγησας len, kdo najal do vojska;
velitel (2 Tm 2,4) (1]

στρατοπεδάρχης π.στρατοπέδαρχος,
ov, Ó velitel tábora, vojenský velitel (vl,
Sk 28,16) [0]

στρατόπεδον, ov, TÓ (pův. „vojenský
tábor“) vojsko; legie, pluk (L 21,20) [1]

oTEEfkdw zároutit, překroutůt (přen.: 2 Pi
3,16) (1]

στρέφω (a0r. ἔστρεψα, pí. pas. ἔστραμ
μαι, a0r. pas. ἐστράφην) 1. obrátit, změ
nit; nastavit (τὴν σιάγονα tvář), obrátit
se, odvrátit se; vrátii, navrátit; proměnit
(τι εἴς τι το ν ςο) 2. (pas.) obrátů se (εἰς
τὰ ὀπίσω dozadu, tiví/ xpóc τινα Κα
komu; 1 přen.), odvrátit se [21]

στρηνιάω (δοτ. ἐστρηνίασα) νόξιrozma
řilý život, žít rozmařile, hýřit; žít smysině
(Zj 18.7.2) [2]

στρῆνος, οὐς, TÓ rozmařilosí, přepych,
hýření; smyslnost (Z) 18,34 (1

συγκάμπτω

στρουθίον, οὐ, τό νγαδεε[4]
στρώννυμι ἴστρωννύω (Δοτ.ἔστρωσα,

Pí. pas. ŠoTpwpa1) rozložit, (roz)prostřít;
ustlat; vyložit (koberci, lehátky apod.)
upravit [6]

στυγητός, ἢ, ÓV nenáviděný, odporný,
ošklivý, ohávný (T1 3,3) 01)

στυγνάζω (a0r, čoTývvaca) rmoutit se,
býi zasmušilý, mračit se, být zamračený d
přen.); zarazit se (ční tivz nad čím); divit
46 (ἐπΐ τινι čemu) (2]

στῦλος, οὐ, ὁ σἰομρ,ΡΠ (i přen.) [4]
Στωΐϊκός νὶΖΣτοῖκός
σύ (os. zájm. 2. sg: gen. 000, dou; dal.

Goí, gar, ak. GÉ,ge) 1. tyl dů.. με x
aovůdn (Mk 14,30) ty — mě zápřeš 2.
Gov (při důrazu: GoU) tvůj, rvá, tvé; svůj |
σοῦ (δὲ) αὐτῆς τὴν yvxův (L 2,35) fate)
tvou vlastní duši (1067)

avyyžveta, OG, T) příbuzenstvo, příbuzní,
(v š. sm.) rodina [3]

ovyytveda, čwa, Ó příbuzný[2]
συγγενής, 0DG, Ó příbuzný; krajan. sou

kmenovec [9]
avyvevic, (dog, %příbuzná (L 1,36) (1)
συγγνώμη, ἧς, Ň ústupek, dovolení (1 K

76) (1
ovykKÁáĎnpat sedě: spolu (tuvi/petá Ti

vog s kým) 12]
ovykadile (aor. ovvskádiga) 1. (1r.)po

σαί /dosadit!poskytnoutmístospolu(τι
ví s kým) 2. Čintr.) společně se posadit
{τινί ς Κύπι) [2]

συγκακοπαθέω (δος.συνεκακοπάθησα)
trpět spolu (tvví s kým, čím; 2 Tm LAB;
2,3) (2)

OvYKAKOVYÉOHAL| zakouřer | protivensiví
spolu (tuví 8 kým: Žd 11.25) (i]

OvyKaÁKw (a0r. JUVEKÁEOG, med. ouv
εκαλεσάμην) 1. svolat, zavolaí 2. med.)
povolat si. zavolat si [8]

EVYKUÁÓITE (př. pas. συγκεκάλυμμαι)
naprosto!zcelatúplně | skrýt/zahalit | (L
12,2) 1]

συγκάμπτω (a0r. συνέκαμψα) χάξίνη,



συγκαταβαίνω

ohnout (věv vTov záda; Ř 11.10)[1]
συγκαταβαίνω (δοτ. συγκατέβην) spo

lečněsestoupit/sejít (Sk23,5)[1]
συγκατάθεσις, εὡς, ἧ shoda, souhlas,

soulad (ueTů Tivoc s čím; 2 K 6,16) [1]
OVYKATAVEĎA (a0r. OWYKUTÉVEVOU)SOU

hlasit (v. Sk 18,27) (0)
συγκατατίθεμαι (ρατι. ρί. συγκατατε

Bettévoc) souhlasit (Tr) Bovhij s rozhod
nutím: L 23,51) [1]

συγκαταψηφίζομαι (Δο:. OVYKATEYM
piodnv) být přidruženípřipočitán(etá
Ttvog kč komu) (Sk 1.26) [1]

σύγκειμαι ležer/stolovat spolu (ν.. Mt
9,10) [0]

συγκεράννυμι (a0r. συνεκέρασα. PÝ.
pas. ovyKsKÉpaoua 1 συγκέκραμαι), 1.
spojit, smíchat (Tiví s čim), dát dohro
mady, složit 2. (pas.) být spojen, spojit se
(riví s čím) [2]

"συγκέχυμαι ρΐ. pas.od συγχέω
OVYKTVÉC (a0r. GVVEKÍVNOG) UVÉSÍdo po

hybu; poštvaí, pobouřit, rozbouřit, popudit
(Sk 6,12) (1)

συγκλείω (δος. συνέκλεισα, pf. pás. OVY
κέκλεισμαι) Ζαλγπομῖτι ὑπό τι COpod
co). (společně) uzavřír (4)

συγκληρονόμος, ον ἀξαΐοί společně| č
συγκχηρονόμος spoludědic[4]

συγκοινωνέξω ίδοτ, συνεκοινώνησα) μετ
(společně) podil, mír (spoluJůčasí (rivi na
čem) [3]

GvyKotvovůg, 00, 6 (spolujůčastník,druh:
ten, kdo má spoluúčast ((vvóg na čem) (4]

συγκομίζω (δοῖ. συνεκόμισα) (,πέξι
společně“) pochovat, pohřbít (Sk 8,2) [1)

συγκρίνω (aor. συνέκρινα) 1. spojit;
srovnávat (TÍ Tivt co s čím, kým) 2. vy
kládat, vysvětlovat 3. posuzovat, zkoumal
4. postavit ná roveň (Tvá Tevi koho
s kým) [3]

συγκύπτω být zkřivený!ohnutý,křivit se
(L 13,11) 02]

ovyKopÍn, ac, Ý náhóda | Karů OvyKv
oíav náhodou (L 10.31) [1]

συλλαλέω

συγχαίρω (Δοῖ.συνεχάρην. ἔταρ.οι. 2.
ΡΙ. συγχάρητε) radovat se (spolu) (TVvvi
ským) přát Štěstí (τινὲ Κοίου) [7]

συγχέω 1 συγχύννω (ρῖ. συνέχεον i
OVVĚXUVVVOV,PÍ. pas. συγκέχυμαι. δοζ.
Pás. ovvexŮĎNY) vzrušít, ohromit, vyvést
z míry; pobouřit, poštvat (5)

ovyxodopat stýkat se (riví s kým), udr
žovat styky (1 4,9) (1)

OVYXÓVVO VÍZ OVYTÉM
σύγχυσις, εῶς, ἧ νεγωδεπί, pobouření,

zmatek (Sk 19,29) [1]
συγχώρξω ίδοι. συνεχώρησα) dovolit

(v. 5k 21.39) [0]
ovčům (fot. συζήσω) Ζίι (spolu) (τινί

s kým) (31
ovledyvuju (aor. ovvělevka) spojir [2]
ověnTém (spolu) zkoumat, prát se (navzá

jem), uvažovat: dísputovat, přít se (τι
ví/ noóc Tiva s kým) [10]

συζήτησις, εὡς, ἣ pře. dohadování se
(v.L $k 15,27; 28,29) [0]

συζητητής, 00, © diskutér, debatér (1 K
1,20)1]

σύζυγος, ov, Ó druh, společník;(n) vlast
ní jméno Σύξυγος (Fp 4,3) [1]

συζωοποιέξω (δος. συνεζωοποίησα) 5ρο
lu oživit, dát život (spolu), probudit k živo
tu spolu Čtvví | oÓv T1v1s kým) [2]

συκάμινος, ου, morušovník, moruše(L
17.6)1)

συκῆ, ἧς, ἡ /íkovník [16]
συκομορέα, ας, A sykomora, (divoký) fí

kovník (strom s listy podobnými moruši,
aje plody jsou jako fíky) (L 19,4) [1]

GVOKOv,OL, TÓ fík (plod fíkovníku) 14]
OVKOAVTĚM (a0r. ἐσυκοφάντησα) po

mlouvai, falešně obvinit; vydírat: Ji
kanovat, podvodně vylákat (TivóG τι od
koho co), ošidir (L 3,14; 19,8) [2]

συλαγωγξω ukořistů, uloupir,unést (přen.:
Ko 2,8) [1]

συλάω aor. čoúinoa) oloupil,obrat (2 K
11,8) [1]

συλλαλέω (δοτ. συνελάλησα) γοχημοιναι



συλλαμβάνω

(τινί μετά τινος 5 Κύπι, πρὸς ἀλλῃ
Rovc mezi sebou) [6]

συλλαμβάνω (ἕυι. συλλήμψομαι, βοτ.
συνέλαβον, ἰηΐ, συλλαβεῖν, πιδά. συλ
AafěoBau, pf. covcílngpa, aor, pás. duv
eAňueĎny) 1. chyrit; zajmottí, zaiknout 2.
počít, otěhotnět (1 přen.) I πρὸ τοῦ συλ
χημφθῆναι αὐτόν (L 2,21) dříve než byl
poča: 3. (med) pomoci (ví komu), uj
mout se (Tiví koho) [16]

συλλέγω (ἴυιϊ.συλλέξω, δοτ. συνέλεξα)
sebrat, shromáždit; sklidů (8)

ovákovíčopat | (aor.| ovvekovicůunv)
uvažovat, přemýšlet, zvážit (L 20,5) (1)

OOAAvickopatmítsouci;být(velmi)zar
moucen(ění Ti čím/kvůli čemu) (Mk
35) (1)

ovpPaívw (aor. ovvéfnv, part. ovuBác,
pf. ovuBéfnka) přihodit se, udát se, stát
se l ovvéhn (+ inf.) stalo se (ze) [8]

ovubákům (aor. ovvéŘakov, Inf. συμβα
AsTv, med. ovvefbalópnv) 1. rozmlouvar
(τινί s kým), radit se (zpěc ἀλλήσους
navzájem), zvažovat, rozvažovat 2. setkat
se; střetnout se (tiví $ kým) 3. (med)
prospět, přispět, pomoci [6]

συμβασιλεύω (ἴυι. συμβασιλεύσω, 8οτ.
συνεβασίλευσα) ἀγαίοναι spolu (tví
s kým; i přen.) [2]

συμβιβάζω (ἔυι. συμβιβάσω, δοτ, συν
ἐβίβασα, pas. συνεβιβάσθην) 1. spojit,
složit, dát dohromady 2, usuzovat, soudit,
uzavírat (DT1že) 3. dokázat: poučit, radit
(rTivá komu) IIἐκ δὲ τοῦ ὄχλον συνεβί
βασαν ᾿Αλέξανδρον (δκ 19,31) někteří
ze zástupu však informovali! pobídli Ale
xandra [7]

OVLPovAtm (aor. συνεβούλευσα, med.
συνεβουλευσάμην) 1. γααέ! 2. (med)
uradit se, (společně) se rozhodnaut, úsnésí
se, dohodnout se [4]

συμβούλιον, οὐ, TÓ 1. porada; usnesení,
rozhodnutí | ovuboúitov 2afeTv učiní
rozhodnutí | OvufB.Šišóvat rádit se, osno
vat plán 2. poradní shromáždění, rada,

συμπάσχω

rádci (8)
oůpfiovkoc, ov, Órádce (Ř 11,34) [1]
Lopsúv, č (neskl.) Symeon(I, syn patri

archy Jákoba: Zj 7,7. 2. v Ježíšově ro
dokmenu: L 3,30; 3. jeruzalémský sta
řec: L 2,25.34, 4. Šimon Petr. $k 15,14: 2
P1 1,1; 5. Z. Ntyee, antiošský křesťan: Sk
23.1) (7)

συμμαθητής, οὔ, ὁ
11,16) [1]

σνυμμαρτυρέω svědčit spolu, vydat svědec
tví (spolu) (t1ví s kým) [3]

ovppepilopat děřír se (τινί 95kým), mí!
podíl (τινί na čem) (1 K 9.13) [1) '

OVERETOVOG, OV mající podil (spolu) Cru
vóg s kým) I Ó ovpuétToxoc spoluúčast
ník, spolupodilník (Ef 3,6, 5,7) [2]

συμμιμητῆς, οὗ, ὁ τροϊμπαροαοβιιεῖ,5Ρο
lunásledovník (Fp 3,17) (1)

ovupopplčopat nabýtstejné podoby(tvví
s kým, čim / jako kdo, co) (Fp 3,10) [i]

OÓHLODPOG,OVmající stejnou podobu (11
ví /Twvóc Jako kdo, co) [2]

συμμορφόομαι přijmout stejnou podobu
{τινί 5 kým, čím/ jako kdo, co v Fp
3,19) (0)

συμπαθέξω (aor, ovvsxádnou) mír soucit
(rivi s kým, čím) (Žd 4,15; 10,34) [2]

συμπαθής, ἐς mající soucit,soucitný(1 Pt
3.8) (1]

ovprxapayívopat (ar. συμπαρεγενό
unv) 1. sejít se (ční τι k čemu, nač), býr
přítomen 2. zastat se (vl koho) (L
23.48) [1]

συμπαρακαλέξομαι (ἰπί. Δοτ. συμκαρα
κληθῆναι) ζαζμσι! spolu útěchu/ povzbu
zení (Ř 1.12) [11

cvpnopakaufávu (a0r.ovurapělajšov)
vzít s sebou (4)

συμπαραμένῳ (fut. ovunapapEvé) bj:
nápomocen, být oporou (twi komu, pro
koho: v.l. Fp 1,25) (0)

συμπάρειμι býí (současně)přítomen(vvi
s kým) (Sk 25,24) [1]

OVURÁTKM (207. GVvÉNABOV)společně 1r

spoluučedník (1



συμπέμπω

pěl, trpět stejně [2]
OVULTÉHITO (a0r. OUVÉKEUYA)poslat sou

časně (Tvvá T1vL/ TAVĚ VETÁ TWVOGkoho
s kým; 2 K 8,18,22) (2)

OVHTECOÉKH nacházet se současně (v.l. L
12,1) 10]

ovprepikaunfávu (aor. ovunepiélafbov)
obejmout, vzít do náručí ($k 20,10) [1]

συμπίνω (aor. ovvémtov) pít spolu (τινί
s kým) (Sk 10,41) [1]

συμπίπτω (a0r. oVVĚNECOV)zhroutit se,
zřítik se (L 6,49) [1]

OVLTÁNOČY 1. naplnit 2, Čpas.) naplnit se,
dovršit se (o Časey, nabírat vodu (© lodl
n. jeji posádce) [3]

ovpImviyM (a0r. cvvénviča) zodusit, udu
sit; uilačovat, tésnit, ilačit 56 (τινά na ko
ho) [5]

συμπολίτης, οὐ, Ó spoluobčan(I přen.;
Ef 2,19) (1)

ovyiropsóokat 1. jit (rvví s kým), ces
tovat spolu (xuví s kým) 2. sejít se, shro
máždit τε (πρός τινὰ u koho) [4]

συμποσία, ας, Tjspolečná hostina (v.1. Mk
6,39) [0]

συμπόσιον, οὔ, τὸ společenství u sio
ta! při jídle; skupina společněstolujících |
συμπόσια συμπόσια ρὸ skupinách(k jí
dlu) (Mk 6,39bis) [2]

συμπρεσβύτερος, OV. Ó spolustarší,
představený společně s (druhými) (1 Pt
5,1) ΠῚ

συμφέρω (δο:, συνήνεγκαλ) 1. snést (na
jedno místo) 2. pomoci, prospět, být uži
tečný || GÓLgpEOELProspívá, je užitečné|
οὐ σύμφερον COneprospívá, ConenÍ k ni
čemu | 16 ovugépov užirek, prospěch; vý
koda | (par1.) ovupépmv užitečný | TĚ
συμφέροντα (0, Coje užitečně[15]

oÓppyjtí souhlasí (vvví s čím; Ř 7,16) [1]
DŮLPOPOV, OV, TÓ užilek, prospěch, zisk

(1 K 735; 10,33) (21
συμφορτίζω zařížit spolu (tiví s kým)

(v.t. Fp 3,10) (0]
OVLEVÁÉTYG, OV, Ó soukmenovec, krajan

συνάγω

(1 Τε 2,:4) [1]
OVp$Lopa1 (a0r. OVVEEŮNV)rásí spolu (L

8.7) (1)
σύμφυτος, OVsrostlý, (nairvalo) spojený

(raví s čím; Ř 6.5) (1)
συμφωνέω ((υιϊ. συμφωνήσω, βοτ. συνε

φώνησα, ρᾶς. συνεφωνήθην) 1. odpoví
dat. hodit se (τινί k čemu), shodovar se
(τινί 5 čim): souhlasit (viví s čím) 2.
shodnout se, dohodnouj σὲ (μετά τινὸς ἔκ
τινος n. Tiví TIVOCS kým na čem; xscí
τινος na čem), smlnvíř(ueTů TV ĚOYA
τῶν ἐκ δηναρίου tTňvVÚpÉcav s dělníky
denár na den) ETi ČT1ovvepovýdn úuTv
(Sk 5,9) proč bylo mezi vámi smluveno =
proč jste se smluviti [6]

συμφώνησις, κῶς, Ú souzvuk,shoda, do
hoda (tvvěg npůc tiva koho s kým: 2 K
6.15) [1]

συμφωνία, ας, ἢ hudba (L 15,25) C1]
vÝppwvoG, OVsouhlasný ᾿ τὸ σύμφωνον

souhlas,shoda, dohoda | K ovupývou po
vzájemné dohodě (1 K 7.5) (1)

συμψηφίζω (a0r. συνεψήφισα) spočílai
(dohromaďy) (Sk 19,19) 1]

σύμψυχος, ὧν svárný, jednomysiný,(jsou
cí) jednoho srdce, (?) jednající z celé duše
(Fp 2,2) [1]

cův (předl. s dat.) £,se, spolu sle); u (Sr. ne
Tá $ gen.: jsou to synonyma, pouze
μετά však slouží i k vyjádření opo
zičního vztahu [bojovat s/protil) I οἵ
odv arů (Sk 5.17) jeho stoupenci | gův
πᾶσιν τούτοις {1 24,21) £ tomu všemu,
kromě toho všeho | Epevvev Bě Maoiůu
gův aůrij (L 1,56) Maria však u ní
zůstala (128]

συνάγω (ἴυι, συνάξω, δοτ. συνήγαγον.
ἱπῖ, συναγαγεῖν, ρὲ. pas. ovvývuat
40r, μὰς, συνήχθην, fut. pás. ovvaxBů
oopatů 1. Ssebrar, shromáždii; | svolat
(ovvéčotov veleradu), (L 15,13 snad)
zpeněžit 2. přijmout (jako hosta), ujmout
se (rwwá koho) 3. postoupit (čvw výše,
dopředu) 4. (pas.) býr shromážděn, shro



συναγωγή

máždit se, sejit ἐς [59]
συναγωγή, Sig, 111. shromáždění (i boho

služebné) 2. místo pro (bohoslužebné)
shromáždění, synagoga; obec patřící k sy
nagoze [56]

συναγωνίζομαι (δος. συνηγωνισάμην)
1. bojovai spolu (tiví s kým) 2. (přen.)
pomáhat (Ř 15.30) [1]

ovvaBiče (aor. dovýdAnoa) společněbo
jovat (rivi s kým; Tfj zioTe1 za víru:
Fp 1,27,43) (2

συναβροίζω (nor. συνήθροισα, τί. pás.
συνήθροισμαι) 1. σἠγοπιάξαϊἊ 2. (Ρ85.
shromáždit se (Sk 12,12; 19,25) [2]

συναίρω (λοι. ovvýda, Inf. ovvědau, vl.
„zvedat spolu“, v NZ.) avvalogiv (2ó
yov) provádět zúčtování, účtovat (ptTů
Tivoc s kým) (M1 18,23.24; 25,19) [3]

oovavypáAoToc, ov, Óspoluvězeň[3]
συνακολουθέω (aor. συνηκολούθησα)

doprovázet (Tiví/ueTá Tivoc koho). jít
(rivi za Κύπι), }:ι (τινὶ ἐμετά τινος
s kým) (3]

ovvaAílopat 1. jíst (pův, „sůl“) spolu,být
(spolu) u stolu 2, shromáždit se, být po
hromadě (Sk 1,4) [1]

govahíckKojo var. k předch., vl. býrspo
lečně zajas (v.1. Sk 1,4) (Oj

συναλλάσσω «δι ! συνήλλασσεναὖ
τοὺς εἰς εἰρήντν (Sk 7,26) snažil se je
smířit (a přivést k pokoji? [1]

ovvavafaíve (part.aor.ovvavaác) vy
stoupi / jit nahoru (spolu) (tvví s kým) [2]

συνανάκειμαι ležer společně (u stolu),
společně stolovatí jíst (taví s kým) II ó
ovvavakefluevoG spolustotovník [7]

συναναμ(ε)ίγνυμαι mícha:se dohromady.
stýkat se (avi s kým) [3]

συναναπαύομαι (δος. συνανεπαυσά
LDV) naléze klid, odpočinout si Čivví u ko
ho) (Ř 15,32) [1]

συναναστρέφομαι (δοτ. συνεστράφην)
stýkat se (tiví s kým) (ν.1.5Κ 10,41}0]}

OVVAVTÁM (UL OVVAVTÁCŮY,οι. συνήν
Tnoa) L jit naproti! vstříc: potkat (11ví

«συνεβαλόμην

koho), seikas se (zivi s kým) 2. přihodit
se, stát se [6]

GVVÁVTNO1Ssetkání (jen v.l.) (0)
συναντιλαμβάνομαι (Δοτ, συναντελα

Pónnv) (vy)pomocí(ví komu), ujmouj
86 (τινί koho, čeho) [2]

συναπάγομαι (aor. συναπήχθην. part.
συναπαχθεῖς) býr stržen; nechat še sirh
nout! přitáhnouí (viví kč komu, k čemu);
sklánět se (tiví k čemu) i3)

συναποθνήσκω ίδοτ. συνακέθανον, inf,
ovvoroBaveiv) | zemřít| spolu {τινί
s kým; 1 abs.) (3)

συναπόλλυμαι (δοτ. 3, ἐς, συναπώλετο)
zahynou! spolu! společně (rvví s kým; Žd
1131) (1)

συναποστέλλω (δοτ.συναπέστειλα) ρο
δίοι (τΡοἰμ)(τινί s kým) (2 K 12,18) [1)

"govágat inf. aor. od συναΐρω
συναρμολογέω spoji, dát dohromady

(Ef 2,21; 4,16) [2]
συναρπάζω (Δοτ.συνήρπασα, μ88. συν

ἡρπάσθην. ρΙρί. cuvnoxáxevy) (násilím)
úehopir, uchvátii: popadnour (a vléci); za
chvátii (4)

gvvaváílopat var. misto συναλίζομαι
(v.1. Sk 1,4) [0]

ovvavkávopat růsí spolu (Mt 13,30)(1)
«συναχθήσομαι fu pas.οὐ συνάγω
συνβ- νὶ2 συμβῇ
συνγ- νἱ συγγ
oúvětopoc, ov, Ópojítko: pouto (1 přen.);

vazivo [4]
ovvěte (pf. pas.dovšéšenaŮ (s)poutatdo

hromady!společně; společně uvrhnout do
pout/ uvěznit| ovvěsčenévo:(spolu)vězní
(Žd 13.3) [1)

ovvěokůču (aor. pas. συνεδοξάσθην) I.
spolu oslavit 2. (pas.) být ostaven spolu
(s Kristem: Ř 8,17) [1]

góvšovkoc, 00, Ó spoluslužebník,druh ve
službě; otrok/ služebník nejného pána [10]

συνδρομή, ἧς, ἢ sběh (τοῦ Xa00 lidu)
(Sk 21,30) [1]

-ovveffakópmy aor. med, od συμβάλλω



συνέβην

'συνέβην δοτ. οὐ συμβαίνω
συνεγείρω (a0r. OVVÁTEOAU,Pas. συνη

vépbmv) vzkřísit spolu (vvví s kým) [3]
'συνέδραμον δοτ.οὐ συντρέχω
συνέδριον, οὐ, τό 1, synedrium, sanhe

drín, (židovská) velerada (jako orgán i
jako zasedání) 2. (místní) soud [22]

„oVVĚlENĚMa0r. οὐ συζεύγνυμι
-ovvěBevvo aor. 3. pl. od ovvridepat
συνέδριος η. σύνεδρος, οὐ, ὁ ξΖίεπνείε

rady (v. Sk 5,35) [0]
συνείδησις, εὡς, ἡ 1. νξάονιί(ἁμαρτιῶν

hříchů/viny) 2. svědomí || διὰ ουν
εἴδεησιν θεοῦ (1 Ρι 2,219) kvůli vazbě
svědomí na Boha (30)

ισυνειδυῖα pari. f od oúvotša
"συνείληφα pf. od συλλαμβάνω
“συνεῖδον λΔοΓ.οὐ συνοράω
σύνειμι 1 (οὐ εἶμι ὈΚζ15) (part. ρτέχ, συν

Óv, impf, 3. pl. ovvřičav) býr spolu, být
pohromadě (vvví s kým) (2j

odvetu IT (od εἶμι «Κα (part. préz. ouv
tv) sejit se (L 8,4) (1)

"OVYZÍTETOimpf. 3. sg. od ovvérona!
συνεισέρχομαι (δοτ, συνεισῆλθον) (sou

časně) vejít, vstoupit (společně) (τινΐ
s kým; ele TO rhoTov na loď), (J 6,22;
18,15) [2]

OVVĚKČYOG,00, Óspolečník/ průvodce na
cestě [2]

«συνεκέρασα δοτ. οὐ συγκεράννυμι
συνεκλεκτός, ἥ, Óv spoluvyvolenýI ň

GVVEKÁSKTÝSpoluvyvolená (1), sesterská
církev /církevní obec) (1 Pt 5,13) [1]

OVVEKTLOPEDOAL vyjít společně (v.l. Sk
3.11) [0]

-ovvěkaov aor.odovikaufáva
συνελαύνω ίδοτ. συνήλασα) Anát(dohro

mady), nuit (εἷς εἰρήνην k pokoji, ke
smíru) (v.l. Sk 7,26) [0]

"avvekýjAvda pí. od ovvěoxopat
συνελθεῖν inf, aor. od ovvépxopaL
εσυνελογισάμην δβοτ.οὐ συχλογίζομαι
«συνενέγκας ρᾶτι. δοτ, οὐ συμφέρω
ισυνέπεσον 8οτ.οὐ συμπίπτω

συνεφίσταμαι

ισυνεπέστην 40r. od συνεφίσταμαι
GVVEMILUADTVPĚOsoučasně dosvědčit, (do

datečně) potvrdit svědectvím (Žd 2,4) (1)
«συνέπιον A0C.Od JVpITÍVA
συνεπίσκοπος, οὐ, Ó spolupředstavený,

spolubískup (vl. Ep 1,1) (0)
συνεπιτίθεμαι ίΔοτ,συνεπεθέμην) (;ρο

lečně)napadnou (Sk 24,9) (1)
συνέπομαι (τρί. συνειπόμην) doprová

2εῚ| (τινί koho), jír (společně) (τινΐ
s kým: Sk 20,4) (1)

συνεργέω (δος. συνήργησα) spoluprace
vat, spolupůsobit (viví s kým, čím% pod
porovat; napomáhat (etc Ti k čemu) [5]

αυνεργός, ὄν spolupracující, spolupůsobi
cí KÓ ovvtovÓc spolupracovník, pomoc
ník [13]

συνέρχομαι (ίυι. συνελεύσομαι, 801,
συνῆλθον, Ἰηΐ. συνελθεῖν, ρὲ. συνελή
χυθα) 1. τεὐίν τέ, shromáždit se: žít spolu
(jako manželé) 2. cestovat (spolu), přijít
(spolu)(ví s kým); doprovázet (t1ví ko
ho; elc vě fojov do práce, při poslání)
(30]

συνεσθίω (a0r. ovvěgavov) jím (spolu)
{τινί ἡ. μετά τινὸς 5 ΚΥΠΊ)[5]

σύνεσις, εὡς, ἡ 1. τοζιυπ,chápání, chápa
vost; přesvědčení 2. chytrost [7]

-oVVEOTÁPAŠAa0r. οὐ συσπαράσσω
-συνέσταλμαι ρ΄.ρᾶ5.οὐ συστέλλω
«συνέστειλα δος. οὐ συστέλλω
«αυνέστηκα ρΐ, οὔ συνίΐστημι
-συνέστησα λοι. οὐ συνίστημι
«συνεστώς ρϑτι. ρὲ,οὐ συνίστημι
-συνέσχον δ8οχ.οὐ συνέχω
εσυνετάφην δου. ρᾶ5,οὐ συνθάπτω
«σύνετε ἱπιρ. δοτ. 2. ΡΙ, οὐ συνίημι
«συνετέθειντο ρίρί. 3. ρί. οὐ συντίθεμαι
GVVETÓG,4, OVrozumný, chytrý (4)
OVYZLŠDKÉM(a0r. συνηυδόκησα) τονλῖα

sir Črvví s čím), schváliů (τινί ςο) [6]
ovvevWyŠOPAL| hodovat | (spolu)

s kým) (2 Pr 2.13; Ju 12) [2)
εσυνέφαγον δοτ. οὐ συνεσθίω
συνεφίσταμαι (Δοτ.συνεπέστην) ρονείαι

{τινί



συνέχεον

o. zvednou! se současně (KGTÁ TIVOGpro
u komu) ($k 16,22) [1]

“συνέχεον Ἰπιρί. οὐ συγχέω
«συνεχύθην δοτ, pas, οὐ συγχέω
“συνέχυννον ἱπιρῇ,οὐ συγχέω
ovvěxm (aor, OVVÉJJOV,Impf. pas. συνει

χόμην) 1. přidržel. podržet; zacpat (td
dra uři); sevřit, sísnic; tlačit se (vuvó. na
koho) 2. držet; hlídďas;ovládat; popohá
nět, nutit: vést, řídit 3. (pas.) být sužo
vánitrápen (nemocí), prožívat úzkost; být
zcela oddán, zcela se věnovat (tivi čemu)
Ι πῶς συνέχομαι (1. 12,50) ͵ακ }6 »"
ὥχάο 1 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο (ΕΡ
1,23) ale doléhá na mě obojí n. přitahuje
mě obojí (12)

ovvě- vlz ově
“συνήγαγον δοτ. οὐ συνάγω
“συνηγέρθην δοτ, ρΔς5.οὐ συνεγείρω
“συνηγμένος paTLpf. pas. ὁἀ συνάγω
συνήδομαι γαάοναι 56 spolu, s radostí sou

hlásit Čevvás čím; Ř 7.22) (11
συνήθεια, ας, fi zvyk,návyk: obyčej I Ti

G. T0UslŠÓkov z návyku na modlu (3)
"συνῆκα 80Γ.οὐ συνίημι
συνῆλθον 801.οὐ συνέρχομαι
συνηλικιώτης, ου, ὁ νεσιενπίκ,současník

(08 1.14) 1}
«συνηρπάκειν ρΙρί. οὐ συναρπάζω
"συνήρπασα 301.οὐ συναῤπάζῳ
“συνῆσαν [πιρί. 3. 5]. οὐ σύνειμι [
“συνήσω [υἱ.οὐ συνίημι
“συνῆτε Κοη].aor. 2. pl. od ovvínut
«συνήχθην βοτ. pas. od ovVÁávA
GVVBÁRTW (a0r. pas. GUvETÁNY, pári.

avvTapeic) pokřbít spolu (twví s kým; Ř
6,4, Ko 2,12) [2]

συνθλάω (fur. ρᾶ8. συνθχασθήσομαυ)
rozbít na kusy, roziříšnit (2)

συνθλίβω silačit; tlačit se (2e všech stran)
(Tivá na koho; Mk 5,24.31) [2]

συνθρύπτω rozbít, rozdrtii; (přen.) velmi
zarmoutit (Sk 21,13) (1)

-ZVWŠŮV parl. a0r. Od CVVODŮY
συνίημι i vvi (3. ρ!. συνιᾷσιν 1 συν

συνοράω

(ovotv, (nf, συνιέναι, ρᾶτι. συνιείς
[gen, -Évroc] i ovvímv, konj. 3. pi. uv
τῶσιν, fun συνήσω, 601, συνῆκα, ΚοπΙ.
συνῶ, ἱπιρ. 2. pl. gůverEe) rozumět Ču
čemu), chápat, vnímat; mít vhled; být ro
zumný | Ó ovvitv ten, kdo je moudrý/ ro
zumný; mudrc [26]

συνίστημι ἡ. συνιστάνω 1 συνιστάω
(Δοι. συνέστησα, ρ΄. συνέστηκα, parl.
συνεστώς) 1. {τ} ρτοκᾶξαι, ἀοκζᾶζαι,
představil, ukázat, dát vyniknout;doporu
čt 2, (intr,) a) (préz. med.) držet pohro
madě b) (v pf.) stát (ví s kým, při
kom): trvat, existovat, rnít své Irvání, sestá
γα! ἢ τὰ κάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν
(Ko 1,17) všechno v něm má svě trvání
[16]

«“συνιῶν ραᾶτι.οὐ σύνειμι Π

“συνίων φϑγι.οὐ συνίημι
“«συνιῶσιν Κοη].préz. 3. pl. od ovvínut
TVYK- vi2 OVYK
συνοδεύω La0T.OVVOŠEVJG)Jít! cestovat

spolu (Sk 9,7) (1)

συνοδία, ας, ἡ skupina společně cestují
cích, skupina poutaiků (L 2,44) [1]

σύνοιδα (part. ( ouvetěvTa, gen, -vínc) 1.
vědět také, býs saké informován (i abs.) 2.
být (si) vědom I odčěv γὰρ ἐμαυτῷ
oúvotěa (1 K 4,4) nejsem si (totiž) ničeho
vědom [2)

συνοικέω žíc/ bydlet spolu (tvví s kým) (1
P1 3,7) (1)

συνοικοδομέω (A0r. pas. συνῴκοδομή
6nv) budovat společně, spojovat v jednu
stavbu (EL 2,22) [1]

σύνολος, πη, ov celkový, naprostý | TĎ
oúvožov (adv.) celkově, vůbec Cv.. Sk
23.14) (0)

συνομιλέω bavit se, rozmlouvat, hovořit
{τινί s kým), žír, stýkat se (tvví s kým)
(Sk 10,27) (1

συνομορέω Araničit, sousedit (twví s čím)
(Sk 18,7) [1]

συνοράω (ϑοτ. συνεῖδον, ρᾶτι. συνιδῶν)
ΖΡοζονοναί͵, νϑδιίπσιποιίsi, uvědomí: si (Sk



συνορία

12.12 14,6) [2]
συνορία, ac, ἣ sousední země/území (vl.

Mt 4,24) [01

συνοχή, ἧς, úzkost,obava, tíseň [2]
OvVIC- VÍZ TVT
OVYp- viz OVOO
συνσ- νἱΖσυσσ
συνσχ- νὶΖσυσκπ
συνστ- νὶΖσυστ
συνταράσσῳ (δ6οζ.συνετάραξα) μνέξινε

zmatek, zmást (v.1. L 9,42) [0]
OvYTÁJCM (a0r. OVVĚTALA)nařídit, přiká

za [3]
“«συνταφείς parl. 20r. pas, od OUVŠÁNTO
συντέλεια, ας, A dokončení,dovršení, ko

nec (Toi atbvoc věku/světa) [6]
συντελέω (ἔυιϊ. OVYTELÉCH,A0. CVVĚTÉ

Zega, pas. ovvetelécBnv) 1. dokončů,
dovršit, završit 2, provést, splnit, naplnit 3.
(pas.) býr dovršen?napiněn; splnit se;
skončit, uplynout [6]

συντέμνω (pf. pas. συντέτμημαι) Ζἀγάμι,
omeziu;(předčasně) ukončit (Ř 9.28) (1]

OVYTEKVÍTNG, Ov, Ó ten, kdo vykonává
stejné řemesto (v1. Sk 19,25) [0]

συντηρέω ({υϊ. συντηρήσω) μούοναι,za
chovat; chránit; podržet (v mysli), zapůamá
tovat sí (3)

ovvTÍBeLat (aor. ovvEBépny, pf. dvvtTé
θεῖμαι, plpf. ouveTeBeiknv) 1. domluvit
se, dohodnout se (tvá s kým), souhlasit 2.
rozhodnout mezi sebou, usnéstise (3)

συντόμως (Δαν) 1. spěšně, bez prodlení,
ihned 2. kráice, stručně (Sk 24,4) [1+1]

συντρέχω (a0r. oVVÉĎDAHOV)1. seběh
nout se, příběhnout 2. běžet! jit (společně)
(i přen.) (31

συντρίβω ((υἱ. συντρίψω, δοτ. συνέτρι
wa, Inf. pf. pas. ouvtsToteBau, part. pf.
pas. συντετριμμένος, ful. pas. GUV
τριβήσομα!ι zničit, potřít, rozdrti, zlo
mít; nalomit; (přen.) zdrzit [7]

σύντριμμα, ATOG, TÓ zničení, zkáza (Ř
3,16)(1

σύντροφος, οὐ, ὁ čen, kdo byl společně

συστατικός

vychován; přítel z dětství (Sk 13,1) 1}
OVYTVYKÁVU) (A0r. CVVĚTVKOV) SEÍL se,

připojit se!dostai se (vvvt ke komu)
(L 8,19) [1]

Zvvrýxn. ng, % Synyché, Syntycha(žena
z Fillp: Fp 4,2) [1]

ovyTVvyla, UG, Tj náhoda, shoda okolností
(v, £ 10,31)[0]

συνυποκρίνομαι (a0r. συνυπεκρίθην)
jednat pokrytecky (spolu) (Twvi s kým)
(Ga 2,13) [1]

JVVYRTOVPYÉMLaké podpořit n. pomoci,
vypomoci(2 K 111) (1

σῦνφ- νἱΖσυμφ
συνχ- νἱξζOVYX
συνψ- νἱΣσυμψ
συνωδίνω spoluprožívar bolest (jako ro

dička, | přen.) (Ř 8,22) [1]
συνωμοσία, ἃς, Ýjspřknuté(Sk 23,13) ἢ]
-oVvÝV pari. od JÓVEMLÍ
“συνῶσιν Κοη δογ. 3. pl. οὐ συνίημι
Σύρα, ας, 1 Syřanáa (v.l. Mk 1.26) [0]
Συράκουσαι, Óv, ní Syrakusy(město na

východním pobřeží Sicílie: $k 28,12) [1]
Συρία, ας, % Sýrie (od r. 64 př. Kr.

římskáprovincie) [8j'
Yúpog, ov, Ó Syřan, obyvatel Sýrie (L4201
Συροφοινίκισσα, 16, 1 Syrojéničanka

(Mk 7,26) [1]

EVOOŇÁYVVHIzhrousit se (s rachorem) (v.1.
L 6,49) [0]

Σύρτις, tag, 7 Syrra(dvojký záliv u li
byjského pobřeží: Sk 27,17) (1)

σύρω (Δοτ. Zovoc) táhnout, vléci; vést (ná
silím); smési [5]

συσπαράσσω (δοτ, συνεσπάραξα) ἔκωδ
nout, irhnout, sevřít křečí [2]

σύσσημον, ου, τό smluvené znamení, sig
nál (Mk 14,44) [1]

σύσσωμος, ον patřící ke stejnému tělu,
jsoucí součásní téhož těla (Ef 3,6) [1]

συστασιαστῆς, οὔ, ὁ účastník vzpoury
(v.I, Mk 15,7) (0]

συστατικός, ἢ, ὅν doporučujícíI ov



στατικὴ ἐπιστολή δορογωξμεἶ ἀο
ρίξε ἑς (2 Κὶ3.1}Π|]

συσταυρύομαι (Δοτ. συνεσταυρώθην,
pf. συνεσταύρωμαι) δὺέ ἀείξονάῃ τροῖμ
{τινί ) σύν τινι 5 Κύπὶ}[5]

συστέλλο (aor. συνέστειλα, pf. pas.
συνέσταλμαι) 1. ζημιοῖ, omezir,zkrátit 2.
zahalit (plátnem), přikrýt (2]

ovaTeváče vzdychatřúpěr spolu. (τινί
s kým, i abs. Ř 8,22) (2)

ovoTOLYÍE stář v téže řadě / (přesněji)
v témže zákrytu; ipřen.) (významem) od
povídat, znamenai, být ve stejném řádu
věcí (riví Jako co, Ga 4,25) [1]

συστρατιώτης, οὐ, ὁ spolubojovník,
spoluvoják (1 přen,) [2]

OVOTPÉMW (a0r. OVVĚJTOBYU)1. (akt) se
brat, dát dohromady 2. (pas.) shromáždit
se; být pohromadě, chodit spolu [2]

συστροφή, ἧς, ἥ srocení, vzpoura (Sk
19,40: 23,12) [2]

ovoynpaTilopat připodobnitse, žískal
stejnou podobu (tiví jako kdo, co) [2]

Συχάρ, m (neskl.) Sychar (město v Sa
maří: J 4.5) [1]

Zvytji, Ó n. ři (neskl.) 1. m Sichem (syn
Emorův: vl. Sk 7,16) 2. £ Sichem (samar
ské město: Sk 7,16bis) [2]

σφαγῆ, ἧς, 11zabíjení, porážka, řež [3]
σφάγιον, οὐ, TÓ (krvavá) oběť,obětní zví

ře (Sk 7,42) (1)
opůče (fut, σφάξω, δοτ. ἔσφαξα, ρ΄.pas.

ἔσφαγμαι. 801. ρ8ᾷ5.ἐσφάγην) ρότγαΣζῇ,
zabít; obětovar [10]

ogůklopat (ul ogalůcopav ukřouz
nour, klopýtnour (v. Mt 15,14) [0]

opóšpa (adv.) velice, velmi,mohutně,prud
ce (11)

agočpůjc (adv.) mohutně,prudce, silně (Sk
27,18) (1)

ασφραγίζω (8ο:. ἐσφράγισα, ρί. pas. č
ogodytoua, ar. pas. ἐσφραγίσθην) 1.
zapečeti, opatřit pečeí (i přen) 2.
(v odvozeném sm.) skrýt potvrdit, ově
řit; zajistil, zaručit 3. (med. týž význ. ja

σωματικῶς

ko akt., s odstínem důrazu na vlastní
οὐοξε) σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν
Kapnův Tobrov (Ř 15,28) když jim osob
ně potvrdím (= řádně odevzdám) tento
plod, 1j, výtěžek sbírky [151]

σφραγῖς, ἴδος, ἢ pečeč(j přen,) pečetní
prsten; nápis; potvrzení; znamení [16]

opvěpův, ob, TvÓkorník (Sk 3,7) [1]
σφυρίς, 1500,1 vlz σπυρίς
σφυρύν, 00, TÓ 1. korník 2. para (v.l.

Sk 3,7) [0]
oxedův (adv.) skoro, téměř[3]
oyřiLa, T06G,TÓ (vnější) podoba, vzhled (1

K 731 Fp 2,7) 12)
σχίζω (ἴυι. σχίσω, δοτ. ἔσχισα, pas. ἐ

oxiodny) 1. rozštěpit, roztrhnout, rozděl
2. (pas.) rozírhnout se, puknout; otevřít se;
rozdělit se, znesvářii se (11]

σχίσμα, τος, τό 1. trhlina,roziržené misto
2, roztržka, nesvár [8]

σχοινίον, οὐ, τό ργοναξ, lano (J 2,15; Sk
2732 (2)

σχολάζω (8οτ, ἐσχόλασαλ 1. πεῖδας {τινί
pro co), věnovat se (1 K 7,5) 2. býr neob

sazený/ prázdný (Mt 12,44) (2]
UxodÁ, TG, % školní budova, škola; před

nášková síň (Sk 19,9) [1]
ry) konj.a0r.ad Exo
σῴζω (ἔυι. σώσω, δοτ. ἔσωσα, ρί. σέσω

KO, pas. OÉGOCHAI, a0r. pas. ἐσώθην,
fur. pas. σωθήσομαι!) 1. zachránit, ucho
vat (Tňv wvxýv živor); spasit; uzdravit
vysvobodii 1. (pas.) být zachránění! spasen;
nechatse zachránit/ spasit| σώθητεἀπὸ
τῆς γενεᾶς τῆς OKOMáG TaÚTNG (Sk
2.40) nechte se zachránit z tohoto zvrá
ceného/ zkaženého pokolení | opĚEoBe (1
K 15,2) jNe na ceně ke spáse, docházíte
spásy [106]

σῶμα, τος, τό 1, jělo (l přen., např.
o církvi) 2. (mrtvé) tělo, mrivola 3. těleso
4. skutečnost $. otrok (142)

σωματικός, ἤ, ὄν (týkající se těla) sěles
ný; viditelný (L 3,22 1 Tm 4,8) [2]

σωματικῶς (φάν.) tělesně; skutečně (Ko



Σώπατρος

2.9}[}}
Σώπατρος, οὔ, Ó Sopatros, Sopater (Pa

vlův průvodce; Sk 20,4) (1)
σωρεύω (fut. owELÚCH,P. pas. σεσώ

CEVRAL)nahromadů, nakupit, nasypat; na
plnit, zatížit (2)

Lwofévno, ova, Ó Sosthenes(I. předsta
vený synagogy v Korintě: Sk 18,17, 2.
křesťan v Korině [možná týž Jako JJ:
1K 102)

Σωσίπατρος, οὔ, ὁ δοείραιγο!,Sosipater
(Pavlův krajan: Ř 16,21) [1]

owTÝP, DOG, Ď zachránce, spásitel (o Bo
hu Lo Kristu) [24]

σωτηρία, ας. ἡ záchrana,spása, spasení;
vysvobození (45+1]

OWTÁPLOV, oV, TÓ spása, spasení [4]
σωτήριος, OV spásný, přinášející spásu

ταμιεῖον

(Τι 2.11}1]
σωφρονέω (aor. čoweoóvnoa) být ro

zumný, být při rozumu; být uvážlivý, smý
Šler rozumně; ovládat se | eDOvETv elg τὸ
owepoveTv (Ř 12,3) býr zaměřen na
wvážlivé smýšlení, smýšlet uvážlivě [6]

oagpoviliu přiváděrk uvážlivostí, napo
mínat, povzbuzovat (T1 2,4) [1

σωφρονισμός, οὗ, Ó napomínání; rozváž
nosí. uvážlivosí (2 Tm 1,7) (1)

σωφρόνως uvážlivě, střízlivě, zdrženlivě
{τι 2,12) [1]

σωφροσύνη, ng. ἧ 1. τοζηπιποσί,zdravý
rozum 2. uvážlivosi, siřízlivosí, mírnost;
sebeovládání. cuďnost 13)

σώφρων, OV, gen. OVOGuvážlivý, rozum
ný. zdrženlivý, mírný, ovládající se; spo
řádaný [4]

rafpiova, ac, jn. násl.
ταβέρνη, n6, Ď (z lat, raberna) hospoda II

(ve vl jménu:) Τρεῖς rafépva: ($k
28,15) Tres siabernae,Tři hospody [1]

Tafbá, ů (neskl., aram. „Srnka“,sr. Aop
kKác) Tabitha (křestanka z Joppe: Sk
9,36.40) (2]

τάγμα, τος, τό oddíl, skupina,jednotka;
pořadí (1 K 15,23) 1)

τακτός, Új, ὧν stanovený, určený (fuéoa
den: Sk 12.21) 0)

TOXAUTOPĚM (401. ἐταλαιπώρησα) ρεο
žívar nouzi, zažívat bidu; úpět (v bídě) (Jk491

ταλαιπωρΐα, ας, ἡ δίάα,nouze;strasi (Ř

3,16; Jk 5,1}12]
ταλαίπωρος, ον μδολῦ,nešťastný(2)
tTaXavrialoc, a, ov vážící jeden talent

(i. 3d až 41 kg), (volněji) rěžký jako
cent (Zj 16,21) [1)

τάλαντον, ov, TÓ (největší řecká mě
nová a váhová jednotka: 6000 denárů,
34 až 41 kg) talent; (přen.) hřivna; (vol
ně:) milion [14]

ταλιθα n. TaXidá (aram. „dívka, děvče;
divko!“) ralirka (Mk 5,41) [1)

ταμεῖον, οὐ, τό 1. komora, zátobárna,
sklep 2. vniřní (uzavřená) mísinosi, (504
kromý) pokojtík) (4)

ταμιεῖον, Ov, TÓ komora, uzavřený n.



τάξις

rajný prostor (vl, Mr 24,26) [0]
τάξις, εὡς, ἧ řád, pořádek,pořadí,řada;

způsob; posiavení | kKatů τὴν τάξιν
Μελχισέδεκ podle řádu Melchizedecho
va, na způsob Melchizedechův [9]

ταπεινός, ἢ, Óv 1. nízký; nevýznamný,ne
pairný 2. pokorný, ponížený, skromný;
sklíčený [8]

ταπεινοφροσύνη, ἧς, Ú pokora,poníže
nost, skromnost [7]

TaxEtvoppav, OV, gen. OvoG pokorný,
skromný(1 P13,8) [1]

TATtELVÓW Čfut. TAMELVÝCM, A0r. ŠTANBÍ

vada, pas. ἐταπεινώθην, ἴυτ, pas. TA
κεινωθήσομαι) 1. snéžik, vyrovnal, Srov
nat 2. ponížit, pokořit 3. (pas.) poníži: se,
pokořil se; ovládal se, postit se, držet sé
v kázni, být chudý [14]

ταπείνωσις, εως, ἧ 1. γοκοξεηΐί,μοηἰΖεπῖ
2. πίσζοςι, poniženosi (4]

ταράσσω (8οτ. čTátača, př. pas. TETÁ
oavudu, aor. pas. Etrapáxnv, konj. Ta
ὑαχθῶῷ) 1. (roz)vířir (τὸ ὕδωρ vodu),
(roz)hýbar 2. vzrušit, vylekat, rozrušit, za
chvěr (avTóv se); provokovat; zmást, po
plést 3. (pas.) hýbat se, vířís se; zachvět se
(r nveúuaTi Vduchu), zděsit se, vyděsit
se (17)

ταραχῆ, ἧς, Ú 1. pohyb 2. vzrušení;
vzbouření (v. Mk 13,8; J 5,4) [0]

τάραχος, οὐ, Ó vzrušení, neklid, vřava (Sk
12,18; 19,23) (2)

Ταρσεύς, £w6, Ó obyvatel Tarsu (Sk 9,11,
21,39) [2]

Ταρσός, οὗ, ἡ Tarsos (hl. město Killkle,
na jihovýchodě Malé Asie) [3]

ταρταρόω (a0r. ἐταρτάρωσα) Uúvrůnout
do tariaru/pekla,uzavřít/držet v zajetí
v pekle (2 Pt 2.4) (11

τάσσω (δλοε.ἔταξα, ρὲ. τέταχα, inf. Te
Taxévau ρὲ. Ρᾶς. τέταγμαι, δοτ, ρ88.
ἐτᾷάχθην) 1, ustanovit, dosadii | ὑπὸ
ἐξουσίαν τασσόμενος podřízený mo
cí/ podřízený 2. dái, odevzdat, zasvětit
(ξαυτοῦς se), přikázat, určit, stanovit I dv

TÉKVOV

TÉTAKTAÍ001 xoioai ($k 22,10) co ti je
přikázáno učinit, co máš učiní 3. (med. =
κι. přikázat,určit (8)

TAVPOG, OV, Ó býk [4]
TaĎTá (krasis z tů aĎdtá) totéž (vl. L

6,23.26; 17,30; 1 Te 2.14) (0]
ταφή, ἧς, j pohřeb,pohřbívání;místo pro

pohřbděvání(Me 27.7) (1]
τάφος, οὐ, Ó hrob (i přen.) I Tápot KEKO

vtauévou obílené hroby (7]
váxu (adv.) snad, možná (Ř 5,7; Fra 15) [2]
TGYEWG(komp. TáX1OV,SLperÍ, τάχιστα)

rychle, spějně; ukvapeně; brzy L TáV10V
rychleji; co nejdříve, rychle | dg TáT1GTA.
co nejdříve [15]

Taxtvás, 4, Óv rychlý, spěžný: brzký, blí
žící se, nadcházející (2 Pt 1,14; 2,1) (2]

-TáyL0v komp. od ταχέως
“τάχιστα Ξυρεεί.οὐ ταχέως
TÁTOG, oVG, TÓ rychlast i čv TáxE1 rychle.

bez prodlení, brzy [8]
Taxůs, ETa, Ú rychlý, spěšný, hbitý | Taxů

(adv.) rychle: neprodleně, brzy (131
TE (enkl. sp. odpovídá lat. -gue) a, i Te —

Te/re.. kat (vyjadřuje těsnější spojení
než pouhé xai) jak „ tak, i —i, nejen „
ale i | Te Kal i, jak „- tak, a | ἥ τε
Bálaaoa —čteyeiosto (J 6.18) (a) moře
se vzdouvalo | AvěBac TE Kal γυναῖκας
(Sk 9,2; 22,4) muže i ženy [215]

«τεθῆναι inf. aor. pas. od TÍ9nn1
TeOAupĚvoG part. pf. pas. οὐ θχίβω
«τέθνηκα ρμΐ.οὐ θνήσκω
"TĚBpappat pf. pas. od T0Ége
“«τεθῶ konj. aor. pas. οὐ τίθημι
τεῖχος, ους, τό τεά, hradba [9]
"TEKETVYinf. a0r. od TÍKTO

jisté znamení (Sk 1,3) [1]
TEKVÍOV,OV, TÓ dítko, dítě [8]

TEKVOVOVÉMrodit děri (1 Tm 5,14) [1]
TEKVOVOVÍC,UG, Ď rození dětí, mateřství

(0 Tm 2.15) [11]

TÉKVOV,ov, TÓ dítě (i přen.), syn (apod),
potomek; obyvatel (města) I θάρσει, τέκ



TEKVOTPOPÉC

νον (Mr 9,2) buď dobré mysli, synu | (po
dle hebr. s oslabeným význ.) τέκνα Ú
xakoc poslušní (lidé), poslušné (děti)
(99]

TEKVOTPOÉM(δος. ἐτεκνοτρόφησα) νγ
chovávar dětí (1 Tm 5.10) 11]

τεκνόω (A071.ŠTÉKVAGA) porodir (dítě)
v.. Žd 111) (0]

TÉKTOJV, OVOG,Ď tesař. řemeslník (pracu
jící nejen s dřevem, ale 1 s kamenem a
kovem) [2]

TÉÁELOG,O, ov (komp. teXeiárepoc) 1.
dokonalý: dokonaný, dovržený 2, zralý, pl
noletý 3. zasvěcený [19)

τελειότης, πτὸος, Ť 1. dokonalost 2. do
spělosí, vyspělost [2]

TEArtóm (aor. ἐτελείωσα, pf. τετελεί
KA, pás, τετελείωμαι, δοΓ. ραᾳ8.ἔτελει
ὥθην) 1. dokončit (vě Epyov dílo), ukon
či, skonči; dovrší, naplní. vyplnit 2.
učinit dokonalým, zdokonalit. vést k doko
nalosti 3. zasvětit 4, (pas) být ukon
čen! dovršen; dospět £ dovršení/cílil do
řonalosti; naplnit se [23]

TEAcíma (adv.) úplně, zcela (1 Pi 1,13) [1]
τελείωσις, εὡς, ἧ I. dovršení;přivedení

k dokonalosti 2. naplnění [2]
τελειωτής, οὔ, ὁ ἀονγξ οι (Ζ2ὰ12,2}[1]
TEAEOpoPĚW nést zralé ovoce, přinášet plo

dy (L B,1d) [1]
τελευτάω (a0r. ČTELEÚTNOU,Pf. TETE

λεύτηκα) končit (živor);zemřít| Bavátu
τελευτάτω αὐ zemřel, ať je potrestán
smrtí (11)

τελευτή, ἧς, Ú konec (života), smrt (Mt
215) (1)

τελξω ίδοι. ἐτέλεσα. ρΐ, τετέλεκα, pas.
τετέλεσμαι. δότ. ρᾶ5. ἐτελέσθην, [υἱ.Ψ
φᾶς. τελεσθήσομαυῦ 1. dokončit, ukončit,
skončit, dovržit; naplnit, splnii; zachovávar
(τὸν νόμον zákon) 2. provésí, vykonat;
ἐοκοπαι ἢ οὗ μὴ τελέσπτε τὰς πόλεις
τοῦ Ἰσραὴλ (Μι 10.232)nebudete hotovi
S izraelskými městy 3, platit (vů či
čpaxua chrámovou daň) 4. (pas) býr

τετραάρχης

ukončen /dovršen: splnit se, naplnit se:
uskutečnit se [28]

τέλος, ους, τὸ 1. konec, cíl; účel; ukon
čení, závěr, výsledek | εἷς (τὸ) τέλος αξ
dokonce,ἁρὶπὲ,σοεία1ἄχρι’μέχρι ἕως
τέλους (až) do konce | ἕως τέλους (2 Καὶ
2.13) dokonale, úplně | Tě Téhoc (ak.) ko
nečně,nakonec 2. daň (ze zboží), clo [40]

τελώνης, οὐ, ὁ celník, výběrčidaní [21]
τελώνιον, οὐὔ,τὸ celnice[3]
“«τξξομαι ἕυι. οὐ τίκτω
TÉDaC, UTOG, TÓ div. zázrak (obv. v pt. a

vé spoj. se onueTa) [t6]
Τερέντιος, οὐ, ὁ Terentius (lat. jméno:

v.L Ř 16,22) (0)
Téprwoc, ov, Ó Tercius (Pavlův po

mocník: Ř 16,22) (3)
TeproÚAAoc, ov, Ď Tertutios (v.l. Em sub

scriptio) [0]
TýgrvAAoc, ov, ÓTertufios(žalobce židů

proti Pavlovi: $k 24,1.2) (2)
τεσσαράκοντα νιΖτεσσεράκοντα
τέσσαρες, πὶτέσσαρα (ξ[51.)δε»ὲ [41]
τεσσαρεσκαιδέκατος, ἡ, ον čtrnáctý

(Sk 27,27.33) [2)
TEOOEPÁKOVTU (Čisl,) číyřiceí || tEOTEDÁ

κοντὰ (καὶ 500 čtyřicetdva [22]
TEOJEPAKOVTAETŮG, ÉG čryřicetiletý (Sk

7,23 13.18) [2]
«τέταγμαι, τέτακται ρ΄. ρ25. 1. ἃ 3. 58.

οὐ τάσσω
“«τετάραγμαι, τετάρακται ρ[. pas. L. ἃ

3. sg. οὐ ταράσσω
τεταρταῖος, G, ov čtyřdenní,trvající čty

Σὲἀπγ ἃτεταρταῖος γάρ ἐστιν (! 11,39)
už je čtyři dny mrtvý (1)

τέταρτος, π, ον ἀινγίῦΙ ἀπὸ τετάρτης
ἡμέρας (δκ 10,30 při Inkluzivním počí
tání) před třemi dny | TO TĚTAPTOVČtvr
tina [10]

τετρααρχέω být ieirarchou,vládnout jako
serarcha (L 3Ner) [3]

TETEGÁHYNE,OV, Ó (panovník spravující
čási území. pův, Čivrtinu) teřrarcha,
(čivrijkníže, údělný kníže. panovník [4]



τετράγωνος

TETPÁVMVOG, OV číyřhranný, čivercový (Zj
21,16) [1]

TETpáŠtov, OV, TÓ skupina čtyř (vojáků)
(Sk 12,4) (1j

τετρακισχίλιοι, αι, α (čísl.) čryřitisíce
(věnec mužů)15]

τετρακόσιοι, AL© (čísl.) čtyřisra [4]
τετράμηνος, οὐ, ἢ doba čtyř měsíců (J

4,35) [U
TETPANÁOVG, Ťj, oby čryřnásobný II TE

TPRTA0dv (adv.; L 19,8) čiyřnásobně [1]
TETOÚMOVG, DOLY,gen. zCoŠOG čtyřnohý |

τὰ τετράποδα čtyřnožci,čivernožci[3]
„TÉTVYApř. οὐ τυγχάνω
TLPPÓW (aor. ĚTÉEOMOU)zpopelnií, spálit

(2 Pr 2.6) [1]
»vEyÁLÍCpart. a0r. pas. od TÍKTE
τέχνη, HS, ἥ řemeslo,umění,dovednost [3]
τεχνίτης, οὐ, ὁ řemeslník,umělec;budo

vatel, stavitel [4]
τήκομαι ([υϊ. τακήσομαι) γοχέάι,roziavit

δε (2 Ῥι 3.12) 1]
τηλαυγῶς (8ἀν.)zcelazřetelně/ jasně(Mk

8,25)0]
τηλικοῦτος, aĎTH, O5TO(skloň. jako

obroc) tak velký, tak obrovský; tak vý
znamný (4)

TNVIKAVTA (adv.) tehdy, v 1é době (sub
seriptio Fm) [0]

TnPÉM (fut. TNOŇÁOM,a0r. čTňONOG, Pf.
TETÁONKA, pas. TETŇONHAL, A0X. pas. E
τηρήθην) 1. zachovat, uchovat | T0TG..
Χριστῷ τετηρημένοις (Ju 1) tění, „. kdo
Jsou uchování pro Krista 2. siřežit, Alídat
3. uchránit, zachrónit (ἔκ TWwvoGpřed
čím/od čeho) 4, zachovávat (τὰς ἐντο
2ác přikázání), dodržovat, plnit, držet se
(11 čeho) [70]

τῆρησις, εὡως, Ň 1. zachovávání,dodržo
vání (ěvToZv přikázání) 2. uvěznění,
vazba; vězení [3]

TiPeptác, doc, M Tiberias, Tiberiada
(město u Genezaretského jezera: 1
6,1.23; 21.1) [3)

TuBéptog, ov, Ó Tiberius (římský císař T.

τιμιότης

Ciaudius Nero (14—37po KrEL31(1)
τίθημι (3. μι. τιϑέασιν, ρϑτι, τιθεῖς, τηρῖ.

3. sg. gríBet, 3. pl. ἐτίθεσαν n. črTiBovy,
fur. Bňow, aor, ἔθηκα, konj. 90, imp.
aor. 2. pl. Béte, Inf. θεῖναι, part. Ózíc,
pí. véBeLka, parl. TEĎELKÁC,a0r. med. 2.
sg. E80u, 3. pl. čBevTo, Imp. 2. pl. BéaBe,
př. pas. réBemau, aor. pas. štéBmv, konj.
τεθώ, Ιπί. τεθῆναι 1. klást: položit
(θεμέλιον základ, τὴν ψυχήν ἔξίνοῦ,
uložir, postavit; dát (σκάνδαλον ροβον
šení). předložit (otvov víno), odložit, dár
stranou, uložit (peníze) | TiBévat τὰ γό
vata Llekat | BéTe Ev TaTG καρδίαις (L
21,14) vezměte si k srdci 2. urč {τινὰ
elg u koho k čemu); (u)stanovit (Tivá
Tiva koho kým), přisouďů 3. (med.
často není rozdíl od akt výrazný)
(ustanovit (tivá Twvakoho kým/za ko
ho), určit; vsadit, dát (do vězení) učinit
{τινά T1koho čím) IIBécBa1 elc Tě dra
dobře si zapamatovat (100)

τίκτω (ἔυϊ. τέξομαι, δος. ČTEKOV,Inf. TE
KeŤV, pas. ἐτέχθην, ρϑει. τεχθείς) 1.
(po)rodit (1 přen.): nechat urodit 2. (pas.)
být narozen; narodů se [18]

TĎAm (aor. Erika) trhat, česat: vydrolovat
(oTáxvac klasy) [3]

TipaToc, ov, 6 Timaios,Timeus (otec Bar
úmeův: Mk 10.46) [1]

τιμάω (ἴυϊ. τιμήσω, 8οτ, ἐτίμησα, pf. pas.
τετίμημαι) 1. εἴς, κοιῖναι; vážit si (τινά
koho); podporovat 2. (akt. i med.) ocenčí
(si), odhadnout /určicí stanovit cenu! hod
notu, ohodnotit (21]

τιμή, ἧς, j 1. cena (1ivóc za koho, zač),
hodnota 2. úcta, vážnost; česi 3. počesinosi
4. důstojnost. čestný úřad S. pocta: (čest
ná) odměna [41]

TÍJOG, U, OV 1. cenný, drahocenný; drahý
Ι!λίθος τίμιος drahokam | (superl) tap
ὥτατος (velmi) vzácný, drahocenný: nej
vzácnější 2. počestný 3. vážený, ctěný (13]

τιμιότης, πτος, ἡ drahocennost;blaho
byr, přepych, bohatství ČZ 18,19) [1]



Γιμόθεος

TipóBeog, ov, Ó Timoteus,Timotej (Pavlův
spolupracovník) [24]

Τίμων, wvoc, O Tůnon (jeden ze sedmi
jeruzalémských diakonů: Sk 6,5) (1)

τιμωρέω (20T.pas. ἐτιμωρήθην) μοιγεβίαι
(5k 22.5: 26.11) [2]

ripopla, ag, T trest, potrestání (Zd
19,29) [U

rívo) (fut. TÍGw)zaplatit I δίκην τίνω 40
stávám !odpykávám si jako trest (2 Te
1,9) [1)

τίς, τί, gen, TÍVOG, dat, TĚVL,ak. TÍVA,
τί (tázací zájm. v přímých i nepřímých
otázkách) 1. (samostatně) kdďof?),coť?) k
(tázací adv,) TÍ = διὰ τί - εἰς τί - τί ὅτι
= ἵνα τί proč? | ni kal; pročpak?, proč
raké?| (zvotací:) vi BéXw(L 12,49) jak sí
přejii | viva Tv noognráv (Sk 7.52)
koho! kterého z proroků, ktěrého proroka
2, (Jako atribut) který, jaký | TÍ xakdy;
co zlého? [555]

TiG, T1, gen. T1VÓG,ὅαι, τινί, δι. τινά,
TI (enkl. zájm. neurčité) 1. někdo,kdosi;
něco, cosi | čáv Tic, 8Ť tic jestliže! když
někdo | taúTá tivec TE (1 K 6.11) ra
koví jste někteří byli | dnóčoc ei u (= 8
τῇ česíAstc (M1 18,28) zaplať,co jsi dlu
žen 2. (jako atribut) některý, nějaký, ja
kýsi, jistý, jeden; (pl) někteří, několik |
Iínová viva (L 23,26) jistého Šimona|
κρεῖττόν τι (Ζὰ 11,40) něco lepšího |
ἡμέρας τινάς (5Κ9,19) několik dní [525]

“«τίσω fut. od TÍVA

Tíri0s, ov, Ó Tidus fustus (korinský
křesťan: Sk 18,7) [1]

TíTA06, 00V,Ó (z lat. situfus) nápis (na kří
ži: J 19,19.20) [2]

Τίτος, οὐ, ὁ Tius (I. Pavlův spolupra
covník; 2. v πᾶκι, rkp. = Τίτιος) [13]

TOLYUpobY (část. a Sp.) proto, tedy, a tak,
tudiž [2]

τοίνυν (část.) redy, proto [3]
τοιόσδε, účt, Óvšěk,pen. obr, GUčE,

oÚšE (korěla:, zájm.) takový, tak význam
ný(2P11,17) 0)

2
TOTE

τοιοῦτος, αὐτη, οὕτοίν) (κοτεῖδβι.
zájm.) takový, (jsoucí) takového druhu I ©
TO1OÚTOGtakový, tento 3 (Tů.) To1TÚTA Ia
kové věci| (nadbytečně:) θλῖψις. οἵα οὐ
γέγονεν τοιαύτη (ΜΚ 13.10) σομξεπί, ja
ké (ještě) nebylo [57]

τοῖχος, οὔ, Ď zeď, stěna | (jako nadávka)
To1xe KEKOVLOHÉVE(Sk 23,3) obílená stě
no! (1)

TÓKOG, OV, 6 (vl. „narozený“) (peněžní)
úrok (M1 25,27; L 19,23) [2]

τολμάω (τ, τολμήσω, a0r. ἐτόλμησα)
odvážit se: mít odvahu, být odvážný || TOX
uňoag eloň29ev (Mk 15,43) dodal si od
vahy a vešel [16]

ToXunpóc, á, Óv odvážný, smělý I (komp.)
τολμηρότερον (adv.) (dost) odvážně,
směle (R. 15,15) (1)

τολμηροτέρως (Δάν.) odvážně (vl. ἢ
15.15) [0]

ToApnrůc, 0U, Ó odvážlivec, opovážlivec
(2 P12,10) (1)

τομός, ἢ, ὄν (komp. TopÓTEOOE)ostrý,
pronikavý (Žd 4,12) (1]

τόξον͵ ον, τό μιὰ (2) 8.2) Π]
τοπάζιον, οὐ, τό τορας(drahý kámen,

obvykle žluté barvy) (Zj 21,20) (1]
τόπος, οὐ, ὁ 1. (obecně:) místo; krajina;

(v knize:) místo, oddíl, text 2. místo, fun
kce, postavení, služba 3. příležitost, mož
nost (uetavotac k obrácení) || čÓTE TÓ
nov(Ř 12.19)uvolnětemísto/dejte příle
žirost (04)

τοσοῦτος, αὕτη, odrolv) (korelar.
zájm.) rakový, tak veliký, tak silný; (čas)
rak dlouhý; tolik I ἄρτοι τοσοῦτοι (Μὶι
15,33) rolik chlebů | ToaoúTov (Sk 5,8) za
tolik (peněz) | roaoúTm .. Óow čím -. tím,
o to (víc) —oč (20)

TórE (adv., pův. korelat. k nóre a Šre)
tehdy (v minulosti 1 v budoucnosti), v sé
době; potom, pak | ἀπὸ τότε δά τό doby|
τόις ἐπληρώθη (M1 2,17) tehdy se
splnilo 1 δ τότε κόσμος (2 Pt 3.6)
tehdejší svět | prov .. καὶ τότε {Μι



τοὐναντίον

5,24) nejprve —a'teprvé pak | Šre (n. ὅ
Tav + konj.) „ Tóte když —.tak/teh
dy! potom [160]

τοὐναντίον (- τὸ ἐναντίον) (ἀν. na
opak, naproti tomu (3)

τοὔνομα (ἀταςῖς Σ τὸ Ovopa) (adv.) jmé
nem (M1 27.57) [1]

τράγος, ου, Ókozel[4]
τράπεζα, ἧς, ἢ 1. stál 2, (přen.) jídto, po

ἐγηὶν᾿ὶπαραθεῖναι τράπεζαν předložit
pokrm, pozvat ke stolu 3. peněžní ústav,
banka [15]

τραπεζίτης, οὐ, ὁ směnárník,penězomě
πὲς (Μι 25.217) [1]

τραῦμα, τος, τὸ γάπα, ροταπδηΐ,τγαμδμΐ
(L 10,34) [1]

τραυματίζω (aor. čroavpátida, pf. pas.
TETOGVKÁTIJHAT)| (krvavě) zranit (1,
20,12; Sk 19,36) [2]

τραχηλίξω (pf. pas. teTOoaXÁÝÁLOLOI)od
kalit (pův. krk), odkrýt (Žd 4,13) [1]

τράχηλος, ου, Ókrk,šíje [7]
TpazÚg, ETa, Ú drsný, nerovný (L 3,5, Sk

2729) (21
Τραχωνῖτις, t6oc, 1 Trachonitida,Tra

chonitis (území na Jih od Damašku, pod
vládou tetrarchy Filipa: L 3,1) (1)

τρεῖς, τρία, ξεπ. τριῶν, ἀδλι.τρισίν
(čísl.) zři [69]

Τρεῖς ταβέρναι νἱΣταβέρνη
τρέμω εξάσι5ε, δά! se, ostýchat se (3]
τρέφω (δοτ. ἔθρεψα. μέ, ρ85, τέθραμμαι)

1. živi, krmit 2. vychovávat 3. (pas.) být
živen/ vychováván; vyrůst [9]

τρέχω (δοτ. ἔδραμον, ρατὶ,δραμών) běžer
(ávva o závoď), utíkat (i přen.); postu
povat vpřed, snažit se dosáhnout: řířií se,
postupová: (20)

τρῆμα, τὸς, τό σίνον, κεδο (BehXóvnajeh
bý (L 18,25) [1)

τριάκοντα (δί51.) dřicer {τριάκοντα
(Kai) ČKTO třicet osm [11]

ToLaKÓGLOL,at, G (čísl.) eřista [2]
TOÍBokog, ov, Ó bodják [2]
τρίβος, ου, ἡ stezka(3)

τροχός

τριετία, ας, ἧ tříler, doba vří let (Sk
20,31) (1)

τοίζω skřípat (T0ůc dšóvrac zuby: MK
9,18) [1]

TElLNvOG, OVsříměsíční I ἡ τρίμηνος π.
TOTofumvov čtvrtletí, doba tří měsíců (Zd
11,23) [1]

TPÍG (číselné adv.) třikrát Mἐπὶ tvoíc (Sk
10.16; 11,10) (celkem) třikrát (12]

TELOTEYOV,OV, TÓ iřejí podlaží, druhé po
sehoďí (Sk 20,9 [1]

τρισχίλεοι, αἱ, a (čísl.) sři sisíce (ψυχαί
duší: Sk 241) (1)

τρίτος, ἡ. ον sřeí I TO TpÍToV Iřerina |
(τὸ) τρίτον potřetí, za třetí | ἐκ τρίτου
potřetí | TpÍTOV TOTO NyNÍ (uz) potřetí
(56]

τρίχινος, ἡ, ον Ζίμδην,zhotovený z vlasů
(Ζ1 6.12) [1]

“τριχὸς ξοπ, οὐ θρίξ
τρόμος, ου, ὁ ἐξοιεηΐ,chvění: bázeňi[5]
τροπῇ, ἧς, ἤ σηιξπα, οὔγαι, οδγάϊκα (1κ

1.17}1]
TpónxoG, ov, 6 1. způsob I Bv τρόπον πὸ

způsob,jako| κατὰ πάντα τρόπον (ἢ
3,2) v každém ohledu | (šv) παντὶ τρόπῳ
každým způsobem. za všech okolností 2,
charakier, chování, způsob živora [13]

TPOROPOPĚM (a0r. ČTOOTOEÓDNOU)sNá
šet povahu (Twvá čí) (Sk 13,18) (11

TOOEŮ, TG. A pokrm, jidlo, potrava (i
přen.); (v širším sm.:) obživa | Aafeiv
τροφὴν ἢ. μεταλαβεῖν) προσλαβέσθαι
τροφῆςπα ϊςι se [16]

Τρόφιμος, ov, Ó Trofimos (Pavlův prů
vodce) [3]

τροφός, oV, ň kojná, chůva, matka (1 Te271)
τροφοφορέω (a0r. ČTOOEPOPÓPNOU)pečo

vat (tivů © koho), (jako matka) chovaj
(v.L Sk 13,18) [0]

τρυχιά, ἂς, ἡ kolej. stopa (po kole):
(přen.) stezka, cesta CŽd 12.13) [:]

Tpoxóc, OU, Ó kolo; běh, průběh (TňG TE
vécEag života) (Ik 3,6) (1]



θρύβλιον

PÝBAvov, oV, TÓ mísa, miska (Mt 26,23;
Mk 14,20) [2]

ουγάω (δος. ἐτρύγησα) «ἀἰέζει(σταφυ
Aův hrozny), česat [3]

ρυγών, ὄνος, ἡ krdlička (L 2,24) [1]
Ῥυμαλιά, ἂς, ἢ otvor, ucho (Tie ba
gišoc jehly) (Mk 10,25) [1]

obxnua, aTOG, TÓ oívor, ucho ($a.píšoc
jehly) (M1 19,24) [1]

oúgamva, ng, ἡ Tryfaina (římská křes
tanka: Ř 16,12)[1]

Pvpům (aor. ἐτρύφησα) žít rozmaříle,

hýří Ok 5,5) (1)
Ὀυφή, ῆς, ἡ hýření;přepych,nádhera [2)
ὉὈυφῶσα, ng, ň Tryfosa (římská křes
fanka: Ř 16,12) [1]

"pwác, úBog, Ť Troas, Troada (město na
severozáp. pobřeží Malé Asie) (6]

"owyÚkAtov, ov, TÓ Trogyllium (město a
výběžek na jihozápad od Efesu: v.l, Sk
20,15) (0)

'obym (pův. „křoupat, žvýkat“) jíst [6]
υγχάνω (ut. T2Úžopat. aor. ĚTvxov.
opL 3. sg. výxot, inf. TUXEÍV, parl TL
χῶν, ρί. τέτυχα π. τέτευχα 1 τετύχηκο)
(„zasáhnout, trefit“) 1. dosáhnou (τινός
čeho), získat (Tivóc co) 2. vyskytnout se,
přihodí se, stát se náhodou I st Tůxot
snad, možná, třeba ) TtOXÓVsnad, možné |
τυχῶν obyčejný,ledajaký1 οὐχ δ τυχῶν
ne kdokoli, ne kterýkoli, neobyčejný, mimo
řádný (12)

τυμπανίζ (nor.pas. top xavícánv) mu
čit,týraí (Žd 11,35) [1]

τυπικῶς (Δάν, jako příklad, jako typ (1
K 0,11) f1)

τύπος, ον, Ó 1. předobraz, vzor: protěj
šek: příklad, výstraha 2. podoba; znění,
obsah 3. zobrazení, socha 4, stopa; jizva
(Tv Av pohřebech)[15]

τύπτω ()εη préz. a Impf.) dir, douci;
udeřit: zasáhnoui, potrestat; zranit (i
přen.)(13]

τύραννος, οὐ, Ó krutý panovník, tyran
(v, Sk 5.39) 10]

Tópavvog, on, ὃ Tyranínjos (efeský
rétor $k 19,9) (1)

Tvofáčopat trápit se, vzrušovatse, dělat si
Starosti,znepokojovat se (evi Tivoc čím)
(v.L L 10,41) [0]

Tóptoc, ov, Ó Tyřan, obyvatel Tyru (Sk
12.20) [1]

Tůgos, ov, Ú Tyros, Tyr (fénické přístav
ní město) [11]

Tvpkóc, f, Óv slepý (I přen) ἢ ὃ τυφλός
slepec [50]

τυφλδω (βου. ἐτύφλωσα, ρὲ. τετύφλω
Ka) oslepit (i přen,); zaslepis [3]

τύφομαι ἀομίπαι, kouřit (M1 12,20) [1]
τυφόομαι (př. τετύφωμαι, δος. ἐτυφώ

Bmy) stár se nafoukaným! pyšným! ješit
ným! pošetilým [3]

τυφωνικός, ἧ, ὄν podobající se vichřici!
smršti ἢ ἄνεμος τυφωνικός vichřice,
prudký vítr, orkán (Sk 27,14) [1]

«τυχεῖν ᾿πί, a0r. od TVYTÁVW
τύχη, ἧς. ἢ Štěstí (v.l. L 10.31) (0]
Tvyskós, 0%, Ó Tychikos (Pavlův průvod

ce) [5]
«τύχοι ορι. δο:. 3. 55.οὐ τυγχάνω
«τυχών, τυχοῦσα, τυχόν part. a0r. οὐ

τυγχάνω



» +υακίνθινος ὑπαντάω

ÚaKivBwvo6, T, Ov zóarvený jako kyaciní,
imavě modrý, fialový CZj 9,17) (1)

δάκινθος, οὐ, ὁ hyacini (drahý kámen
imavě modré n. fialové barvy, sr. rozdíl
oproti dnešnímu význ.) (Z) 21,20) [1]

ὑάλινος, T, ὃν skleněný, průhledný (Zj
4.6; 15.205} [3]

ὕαλος, οὐ, ἢ πα.ὁ «κἰο, ἀριβέάὶ (21 21,18.
21) [2]

ὑβρίξζω (δος. ὕβρισα, ρ45. ὑβρίσθην, fur.
ρας. ὑβροισθήσομαι) brurálně zacházet
(τινά ς kým), týrat; urážer, zesměšňovat,
tepit [5]

Úfpig, toe, Ť porupa, urážka; nepříjem
nost, újma, škoda; nebezpečí [3]

ÚPotoTýG, 00, Ó násilník, neurvalý člověk
(Ř L30; 1 Tm 1.13) (2)

ὑγιαίνω býr zdráv, těšit se zdraví: být při
zdravé mysli i přen.) I ὑγιαίνων zdravý
(také o nauce) [12]

ὑγιής, ἐς (ακ. ὁγιῆ, -4c) zdravý U přen.),
neporušený [11]

ÚyPOG, Ú, Óv vlhký, svěží, zelený (o dřevě:
L 23,31) [1]

ὑδρία, ας, 7 džbán (na vodu), vědro,ná
doba (J 2.6.7, 4.28) [31

úěpororTém pír vodu (1 Tm 5,23) (11
ὑδρωπικός, 1, Óv vodnatelný(L 14,2)[1]
ὕδωρ, ὕδατος, τό νοάδαi přen.) řeka I

τὸ ὕδωρ τὸ Cv živá voda (pramenitá,
ale také v duchovním sm.) | Tá Úata
spousty vod, jezero, moře (i přen.) (76)

ϑετός, οὐ, 6 déší [5]
υἱοθεσία, ας, T adopce, přijeí za dí

tě/ děti! vlastní, dosazení za syna!syny [5]
víóG, 00, © syn (i přen,); dítě, poramek; ná

sledovník, učedník, žák Ἱ (δ) υἱὸς T100v
θρῴπου ὅγη člověka (o Kristu) | (δ) υἱὸς

τοῦ θεοῦ Syn Boží | (vyjadř. Často pouze
vzláh:) of víoi Tv ἀνθρώπων čidé| ai
υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος (Μι 9.15) hosté na
δναίδᾷ 1 υἱὸς εἰρήνης (1, 10,6) pokojný
Ζίιονδά᾿ οἵ υἱοὶ τῆς ἀπειθείας (Ef 2,2)
neposlušní / vzpurní lidé [3717]

bAn, 19, 4 dříví: les (Jk 3,5) [1]
ὑμεῖς, Úpy, dat ὑμῖν, ak. ÚpáG

(osobní zájm. 2. pl.) 1, vy 1 aůrol únETe
(J 3.28) vy sami| ἄρατε τὸν ζυγόν μου
čg' úpčc (M1 11.29) vezměte na sebe mé
jho 2. μῶν (ve funkci přivl. zájm.) vář;:
(přivlasinění podmětu:) svůj [1846]

Ὑμέναιος, οὐ, Ó Hymenaios (bludař 1
Tm 1,20; 2 Tm 2,17) [2]

ὑμέτερος, a, ov (zájm. přivlastňovací)
vář (vždy 3 určitým důrazem) I 4 Jako
gen. předrmětový:) vň Tňv ὑμέτεραν
xaúynovy fv Eye (1 K 15,31) skutečně
při své hrdosti na vás [11]

ὑμνέω (αἱ. ὑμνήσω, ΔοΓ.ὄμνησα) 1. (ετ.)
opěvovat, velebit 2. (intr.) zpívat chvalo
zpěv [4]

Úpvoc, ov, Ó chvalozpěv,hymnus [2]
ὑπάγω (ἰπιρῦ.ὑπῆγον) jit: odejít, odebrai

se; vrátit se | ὕπαγε εἰς εἰρήνην jdi
v pokoji [19]

ὑπακοή, ἧς, ἡ poslušnost(τοῦ Χριστοῦ
vůči Kristu) (15)

ÚúraKovw (aor. ὑπήκουσα) I. poslouchai
(rvví koho), br poslušen, podřídit se, pří
jmout (TT)xíoTet víru) 2. (podivar se a)
otevřít (dveře) [21

Bravěpos, ov (jsoucí) pod moci muže I ň
ὑπάνδρος γύνη vdaná žena (Ř 7,2) [1]

ὑπαντάω (aor. Ónývrnoa) jít napro
di/ vstříc; setkat se (Tivi s kým), jit {τινί
proti komu), úřetnomí se (T1ví s kým; +



ὑπάντησις

nepřátelsky) [10]
ὑπάντησις, 8wG, Ů setkání I elc ὑπάν

τησιν vstříc(T1vi/ Tvvóckomu)[3]
ὕπαρξις, εὡς, Ú majetek, jmění (Sk 2,45;

Žd 10,34) [2]
Úrápym (impf. Ónpxov) 1. býr (k dispo

zici). náležet, patřit; (S dal. osoby) mít,
vlastnií | yovalov 0ŮK ÚxáoxE1 pot (Sk
3.6) zlato nemám | Tů Ónápxovi« maje
rek,vlastnictví(τινός/ ví čí) 2. (místo
elni) býr, existovat; žít [60]

«πέβαλον λοι. οἅ ὑποβάλλω
ὑπέδειξα αοτ.οὐ ὑκοδείκνυμι
εὐχέθηκα δοτ. οὐ ὑποτίθημι
ὑπείκω ροσξίαϊ σε, ροάγοδῇ σε (τινί Κο

πιυ}(Ζ4 13,17}||
“ὑπελαβον δου.οὐ ὑπολαμβάνω
«ὁπελεΐφθην δοτ. ρᾶ9,οὐ ὑπολείπω
“ὑπέμεινα 8οτ.οὐ ὁπομένω
“ὁπεμγήσθην δοτ. ρα5.ὑπομιμνήσκω
ὑπεναντίος, A, ov protivný, nepřátelský

frwí vůčí komu) L Ó Čnevaviíog od
pňrce [2]

ὑπενεγκεῖν πῇ. a07. od ŠTOEÉDO
πέπλευσα δοτ.οἱ ὅκοπλέω
ὑπέρ (předl.) I. (s gen.) pro, za, ve pro

spěch; za, misto; kvůli, pro; ohledně, (po
kud 46} ο ἢ δεήθητε ὅμεῖς ὑὕπὲρἐμοῦ
(Sk 8,24) modlete 56 (νγ) 2αᾳπιξἸ τὸ ὑπὲρ
Χριστοῦ co (ulrpění atd.) (je) pra Kri
sta! vzhledem ke Kristu | ὑπὲρ σοῦ (Fm
13) místo tebe | obróg čoriv Úxčp ob
ἀγὼ εἶπον (ἡ 1.20) Ιο je ten, o němž
ἦδεπι ἔελί 1ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας (Ερ 2.13)
podle! vzhledem ke svě (= Boží) blaho
sklonnosti, podle svého přání; podle
něke.: nad (vaši) dobrou vůli 2. (s ak.) nad,
více než; (místo ἢ) πεξ ι ὑπὲρ ἃ λέγω
nowmosic (Fm 21) udělář vic, než co ří
kám! žádám | TOJÉTEOOC ÚNĚE πᾶσαν
μάχαιραν (Ζα 4,12) ostřejší než kažďý —
meč 3. (jako adv) více, ve větší míře I
črěp čyď (2 K 11,23) já víc (než oni)
[150]

ὑπεραίρομαι vyvyšovaise, vynášet se (ἐπί

ὑπερέχω

riva nad koho) (3)
ÚmEpOOKROG,ov (jsoucí už) zralého věku,

mající mládí už za sebou; příliš (vášnivě)
silný (1 K 7,36) [1]

ὑπεράνω (adv. jako předl. s gen.) (dale
kol vysoko) nad, výše než (3)

ὑπερασπίζω chránit (vl. „Šttem“; v.l. Jk
1,27) (0)

ὑπεραυξάνω silně/značně růst (o víře: 2
Te 13) (1)

únepfaiva překročit svá práva, dopustit
se přestupků (Tivá. vůči komu); zanedbá
vai (1 Te 4,6) [1]

ὑπερβαλλόντως (Δάν) nadměrně,v mno
hem větší míře (2 K 11,23) 1]

ὑπερβάλλω ρξεζοποι, přesáhnout ( n,
τινός ςο) 1"ἦ ὑπερβάλλουσα τῆς γνώ
oewc Čyánn láska přesahující všechno
poznání | (part) ÓnepfůXAuv nesmírný,
nesrovnatelný, mimořádný (5)

ὑπερβολή, ἧς, přemíra,nadměrnost,ne
smírnosi | xaď' úxepBorzýv (jako adv.)
nesmírně, nadmíru | (ve funkci adj.) ἔτι
καθ᾽ ὑπερβολήν ὁδὸν ὕμτν δείκνυμι
(1 K 12,31) ukážu vám ještě znamenitější
cestu n. cestu, která je lepší než kterákoli
jiná / je nejlepší (8]

ὑπερέκεινα (adv.) na druhé straně, dál |
(jako předl. s gen.) τὰ Ó. Ópův Kkrajíny
ležící za vámi (2 K 10,16) (1)

ὑπερεκπερισσοῦ (Δάν.)nadmíru (hojně),
přes všechnu míru; co nejsnažněji; zcela
zvláštním způsobem; (s gen. kompara
tivním) mnohem! nadmíru více než [3]

ÚmepeKrepiogůg (adv.) přes všechnumí
ru; zcela zvláštním způsobem (v1. Mk
73% 1 Te 5,13) [0)

ὑπερεκτείνω | prodloužit/ natáhnouudál
(než je třeba)/ za(určitou) míru ὅ, ἐμ
avTóv natahuji se dál, překračují svou
míra (2 K 10,14) [1]

ÚnepeKyOvvopau přetékai (L 6,38) [1]
ὑπερεντυγχάνῳ přimlouvat1ὲ (ὑπέρ τι

νὸς za koho), zastával se (Ř 8,26) [1]
ÚmepĚyM míi převahu! vládu; překonávat;



ὑπερηφανία

býr vynikající, vynikat; být lepší ἢ τὸ
ὑπερέχον τῆς γνώσεως {(Ερ3.3) περῖε
konatelně velké! vznešené poznání | ah
χήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας fav
τῶν (Ερ 2.3) pokládaje/ať pokládá jeden
druhého za lepšího, než je sám [5]

ὑπερηφανία, ag, m pýcha, domýšlivost
(Mk 7.22) [1)

únepňpavos, ov pyšný.domýšlivý(5)
"ÚTEDIŠÚVpart. aor. od Únecapám
úrepAíav (adv.) nadmíru 1 of δ. ἀπόστο

λοι nadapoštolové! veleapoštolové (2 K
12,5; 2.11) [2]

ÚjepviKá“ jasně/ skvěle!jednoznačněví
tězit (Ř 8,37) [1)

ÚNÉPOVKOG, OV nadurý, chvástavý, nabu
břelý. pyšný [2]

ὑπεροράω (δος. ὑπερεῖδον, ρδτι. ὕπερι
šv) přehlížet,nevšímatsi (u čeho), opo
míjet (Sk 17,30) [1]

ὑπεροχή, ἧς, 1. znamenitost,přednosí A
oů KG9"ÚTEDOxŮvkóvov (1 K 2,1) ne se
znamenitou řečí 2. znamenité/důleži
té! rozhodující postavení (1 Tm 2,2) [2)

ὑπερπερισσεύω (δοτ.ὑπερεπερίσσευσα)
1. být (k dispozici) v nadbytku, být ještě
věrší (Ř 5,20) 2. (pas.) opřývat (riví čím)
(2K 7.4) [2]

ÚMEpTEPLOGŮG (adv.) nade všechny míry,
nesmírně (Mk 7,37) (1)

ὑπερπλεονάζωῳ (a0r, Únepenicóvaca)
být n, projevit se v hojnosti! bohaté míře
(1 Tm 1,14) [1]

ὑπερυψόω (ar. Únecůywga) vyvýři n.
povýšit (na nejvyšší stupeň) (Fp 29) [1

ὑπερφρονέω být namyšlený,přeceňovatse
(Ř 12,3) (1)

ὑπερῷον, οὐ, τὸ horní podlaží, hor
nítvrchní místnost[4]

ὑπεστειλάμην δοτ,πιεά.οὐ ὑποστέλλω
"ὁπετάγην δοτ, ρᾷ5.οὐ ὑποτάσσω
ὑπέταξα δοτ,οὐ ὁποτάσσω
ὑπέχω (δοτ. ÚněcyOV)podstoupit, urpět I

δίκην Ď. zekusil sest. být (pojirestán (Judnh

“ποδραμῶν

ὑπήκοος, ὧν postušný (τινί κοῖιο, νύξ!
komu; εἰς návTa v každém ohledu, ve
všem) [3]

«ὑπήνεγκα δοτι.οὐ ὑκοφέρω
ὑπηρετέω (δος. ὑπηρέτησα) sloužit, po

máhat, bý: nápomocen (τινί Κόπιυ) [3]
ὑπηρέτης, ου, ὁ pomocník(ve sm. „ast

stent“); služebník; biřic [20]
DvoG, OV,Óspánek i přen.) (6)
Úro (předL) 1, (s pen.) od; pomocí I únó

Tivog S pas Vyjadř. původce děje,
v češtině většinou stojí Instr.) | Tě
δπθὲν ὑπὸ κυρίου (Μι 1.22) οὐ řekl
Pán! Hospodin | 6 vídc T008dvěpárou
μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν (M1 17,12)
Syn člověka bude oď nich. trpět |
ἀποκτεῖναι... ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς
(Z) 6.8) zahubit „ pomocí zemských še
lem! zemskými šelmami 2. (s ak.) (na
otázku kam? i kde?) pod; (čas) kolem,
asi ὁ "ἢἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν měonte (Jk
5,12) abyste nepropadli soudu | úně τὸν
čodnov (Sk 5,21) k ránu, za svítání (220)

ὑποβάλλω (aor, únéBakov) navést.aj
ně) podnítit ($k 6,11) (1)

ὑπογραμμός, οὔ, ὁ příklad, vzor (1 Pt
2,21) (1]

Únóčetypa, v0G, TÓ 1. příklad, vzor 2.
předobraz, nastínění [6]

ὑποδείκνυμι ὦ. ὑποδεικνύω (ἔυς. ὗπο
δείξω, ἂοτ. ὑπέδειξα) ukázat. dát po
kynípříklad; dokázat, poučit 16]

úroččouat (a0r. Órečnoánnv, imp, 2. sg.
ὑπόδησαι, οἵ, ὑποδέδεμαι) ροάνάξαι εἰ
(sandály), obour si (σανδάλια ταπάά!γ),
mit obuy (Toůc nóčac na nohou) [3]

úročěxopo: (a0r. Óxečekánmv, pf. ὅπο
Běševua) přijmout (jako hosta) [4]

ὑπόδημα, τος, τό sandál, opánek; (ko
lektivně) obuv ἢτὰ ὑποδήματα ξαπάάϊγ,
opánky: obuv [10]

ὑπόδικος, ov vinný (= vinen), provinilý,
zatížený vinou (Ds přeď Bohem), zodpo
vědný (Ř 3,19) (1)

Úúmošpajův part. a0r. od ÓROTOÉTE



ὑποζύγιον

ὑποξύγιον, οὐ, τό ιαξπέzvíře;osel (2]
ὑποζώννυμι (part. ὁποζωννύς) ροανάζαι,

{165}}ξνάζαι (τὸ πλοῖον loď — pro její
zpevnění v bouřl) (Sk 27,17) [1]

únokáTm (předl. s gen.) pod (na ot. kde?
1kam?) [11]

ÚmáKetjat leže: dole!vespod, být zaklíněn
(ἐν τῷ ὀφθαλμῷ ν οἶν; ν.]. 1 6,42) [0]

ÚmokKpivopat (aor, ÓmekcíBny) předstírat,
tvářit se, dělat dojem (+ ak, s Inf: L
20,20) (1)

ὑπόκρισις, εὡς, Ď přervářka,pokrytecivé
(pl. o Jeho různých podobách) [6]

ὑποκριτής, οὗ, Ó (pův. „herec“) pokry
tec [17]

úzoXapBáva (aor. ὑπέλαβον, ρᾶτί. úno
Aafáv) 1. přijmou, pojmout, vzít (dně
TV ČEBaXučv z očí) 2. přijmouí (jako
hosta) 3. ujmout se slova. odpovědět 4,
domnívat se, mís ze to [5]

ὑπολαμπάς, ἀδος, j (malé) okno (vl.
$k 20,8) [0]

únókepjua, T0G, TÓzbytek (Ř 9,27) (1)
ὑπολείπομαι (aor. ÚxeAtíg8nv) zástar

(naživu) (Ř 11,3) (1)
ÚmroAívlov, ov, TÓ nádrž (jako součást

Hisuna víno: Mk 12.1) (1)
ÚnoXuróva zanechar(Tivi 11 komu co:

1 Ρι 2.21) Π]
ὑπομεμενηκῶς ρδλτί,ρ΄,οὐ ὑπομένω
ὑπομένω (έἕυι.ὑπομενῶ, ἀοτ. ὑπέμεινα,

pari. ὑπομείνας, ρί. ὑπομεμένηκαλ 1.
zůstat (tj. neodejít), zdržet se 2. νγιγναί
(εἰς τέλος 4ο ζοπος, τῇ θλίψει v sou
žení), vydržet (11 CO),sněst, strpět; obstět
Čti v čern) 3. (v.L Ř 8,24) očekávat [17]

ὑπομιμνήσκω (fut. Óropvýcce, δοτ. ὑπ
éuvnoa, 1ηΐ, ὑπομνῆσαι, Δοῖ. pas. ὑπε
LvýcBny) L. připomenout (τινά τι ἡπερὶ
τινὸς Κοπιυ ζο, τινὰ ὅτι komu, že); na
pomínat (přlpomínáním povinností) 2.
(pas.) vzpomenout si (Twvócnač) [7]

ὑπόμνησις, εῶς, Ť připomínka,napomí
nání; vzpomínka, připomenutí si ἢ
Órópvnoiv RaBóv (2 Tm 1,5) když jsem

ὑποτίθημι

sí připomněl [31
ὑπομονή, ἧς, 1 1. vytrvalost; drpělivostI

8ť Úzopovůýc s vytrvalostí, vyirváte $ὧδε
Ý úrouovň τῶν úylov šartív (Zj 14,12)
zde je (doplň; zapotřebí) vytrvalost sva
tých 2, očekávání [32]

Úmovoke (aor. Ónevónoa) domnívat se,
mit za to (+ ak. s inf. že) [3]

ὑπόνοια, ας, 1 domněnka,dohad; pode
zření (1 Tm 6.4) (i]

Úmonkie (aor. Úmérlevca) plout v závě
tří (n čeho) (Sk 27,4.7) (2]

ὑποσνέω (δος. Oxénvevca) (slabě) vát (Sk
27.13 [1]

ὑποπόδιον, ov, TÓ opora (1ěv ποδῶν
nohou), podnož (7)

ὑπόστασις, 806, 1. skutečnosi,základ,
podstala; záruka: (pevná) důvěra, roz
hodnost 2. stav, situace 3. záměr, plán,
podnik [5]

ὑποστέλλω (a0r. med. ÓxEoTEÁHNY,
kon] 3. sg. ὑποστείληται) 1. (8Κι.) od
tahovat, stahovat, siahovat se (se zvrat
ným zájm. 1 bez něho) 2. (med,) stahovat
še, ostýchat se (Tx před čím); zamičet, za
tajit [4]

ὑποστολή, ἧς, Ú bázlivosi, ostýchavost,
(ústupná) nerozhodnost (Žd 10,39) [1]

ὑποστρέφω (ίυι. ὑποστρέψω, δοτ. ὑπέ
oroeya) L vrátit se (elo Tů 181d domů),
jíti jet zpět 2. odvrátit se, (opět) odpad
nout (Ex τινος od čeho) [35]

ὑποστρωννύωῳ (Δότ. ὑπέστρωσαλ pode
tla, (roz)prostřit (vespod) (L 19,36) [1]

ὑποταγῆ, ἧς, M podřízenost. postušnost
(ele m vůči čemu) [4]

ÚMOTÁOW (a0r, ÚněTaša, pf. pas. ÓnOTÉ
ταγμᾶι, δοῖ. pas. ὑπετάγην, ἔυϊ. ρᾶξ.
ὑποταγήσομα!) 1. podřídir, podrobit (si)
2. (pás.) podřídit se, podrobit se; být pod
řízen (38)

Úúmoviypi (aor, jnédnka) 1. položit, na
sadit (τὸν τράχηλον krk) 2. (med) pou
čovat (aví 1 koho v čem), klán na srdce
Úrwvíu komu co) [2]



ὑποτρέχω (part. aor. ὅποδραμών) δέ
žet! plout v závětří (vnotov ostrůvku) (Sk
27,16) [1]

ὑποτύπωσις, εως, ἣ (prajvzor (prolo
typ); příklad [2]

Úúrogipe (aor. Ónýveyka, Inf, Úúnevey
xKeTv)snést, vydržet, strpět, přestát [3]

ὑποχωρέω (Δοτ. ὑπεχώρησα) ustoupit,
stáhnout se, odebrat se, vzdálit se (L 5.16.
9.10) [2]

ὑπωπιάξω 1, δ. do tváře (pod oko) 2.
držet v kázni (vů oůuu tělo); trápit (2]

ὗς, δός, A vepř, prase, (© vlastně:) svině
(2 P1 2,22) [1]

ὑσσύς, οὗ, Ď kopí (konjektura místo násl.
pro J 19,29) (0]

Úoaweros, ov, 11(9) yzop (popinavá ros
tina) (2)

Úaoostov, 00, TÓ= předch.
ÚorepĚM (a0r. ÓaTéONOG,pl. ὑστέρηκα,

a0r. pas. ÓoTEpÁBNy)1. opozdit se; pro
měškat; připravit se. přijít (ἀπό τινος
oč); zaostávar (Tivóc T1za kým v čem) 2.
chyběli,scházet (tvvá komu), mít nedosta
tek (mvóc/rm. v čem), postráďat (TL
vóc/1T1 co) ji £v oe úorTepsT (Mk 10,21)
jedno ti schází 1 τί ἔτι ὑστερῶ; (Μι
19,20) čo mi ještě schází? 3. (pas.) mít ně
dostatek, být v nouzi; postrádat (Tivóc / Ev

ὕψωμα

τινι ςοὺ; ζαοϊέάνοί (ἔν τινι ν čem) (16)
ὑστέρημα, τος. τό 1. πεάοσιαίοκ2, περξί

tomnost [9]
ὑστέρησις, ἕως, I nedostatek,chudoba II

καθ' ὑστέρησιν (Ερ 4.11) kvůli nedo
statku, protože mám nouzi [2]

VOTEPOG, G, OV (komp. 1 superk) poz
dější; poslední I (adv.) GoTEpov později,
potom, poté, nato; posléze. nakonec [12]

ὑφαίνω kát (v.1.L 12,27)0]
Úpavróc, 1, ÓVutkaný (8ť čXov v celku:

319.23) [i]
ὁψηλός, 4. Óv (komp. Óynáótenos) vy

soký; vznešený; pyšný Ἱ (τὰ) ὕψηλά νϑεο
sti, nebe [11]

ὑψηλοφρονέω být domýšlivý!pyšný (1
Tm 6,17) (11

ὕψιστος, η, ὃν (seperl. od By „nahoře“)
nejvyšší I 6 BynoToc Nejvyšší (= Bůh) |
víče Óyiotov SynNejvyššího| ěv (τοῖς)
ÓwloToic na výsostech, v nebi 113)

ὕψος, ους, τό νύξε,výška (i přen), pový
šení; výsost, nebe [6)

Úyóm (aor. Šywga, pas. ὑψώθην, 1υι. pas,
úyoBýconaĎ vyvýšit, povýšit. učinit vel
kým (20]

Pyma, T0G, TÓ 1. výška (L přen.); nad
zemský svět; nebe 2. pýcha, povýšenost, na
duosi [2]



φέρω

φαγεῖν Ἰηΐ, ἀοτ, οὐ ἐσθίω
“φάγομαι ἴυι. οὐ ἐσθίω
gůáy05, Ov, Ó jedlík, žrout (M1 11,19; L

734) (2
patkóvns, ov, Ó plášť (2 Tm 4,13) (11
φαίνω {ίυι. φανῶ. δοῖ, ἔφανα, ρδς. ἐφά

vnv, konj. gavě, fut. πιθᾶ. φανοῦμαι,
Das. φανήσομαι) 1. světí, zářit I TOφῶς
dy Třickotia gaívet (J 1,5) svěslove tmě
svítí 2. (med. a pas.) zdár se, jevit se; být
vidět; ukázali se, objevit se: zjevit še A
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις (Μι
6,5) aby se ukázali lidem! je lidé viděli | č

ωςἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; (1 Ῥι 4.18)
kde seukáže! ocitne „ hříšník? [31]

©ážek, Ó (neskl.) Fálek (v Ježíšově rodo
kmenu: L 3,35) [1]

φανερός, ἀ, Óv viditelný, zjevný, zřejmý;
známý || év T pavepij navenek, veřejně,
zjevně | eiG pavepóv navenek, najevo, ví
ditelně [18]

φανερόω (ἕυι. φανερώσω, δβοῖ.ἐφανέρω
ca, pí. pas. πεφανέρωμαι, (ví. pas. pa
vtgVBňgonau) 1. odhajit, ukázal, zjeví 2.
(pas) ukázar se, zjevit se, objevit se; stál
se známým, vyjít najevo [49]

povEpůs (adv.) zjevně, zřejmě: otevřeně,
veřejně (3]

φανέρωσις, εὡς, ἧ zjevení, odhalení;
σεπόπιοηί; ργο]ὲν (τοῦ πνεύματος Du
cha) [2]

gpavós, 00, Ó svízilna, lucerna; pochodeň (J
18,3)[I

Φανουήλ, 6 (neskl,) Fanucí (otec proro
kyně Anny: L 2.36) [1]

φαντάζομαι κκάζαι se, zjevit se || TOpav
račónsvov zjevení (Žd 12,21) [1]

φαντασία, ας, % okázalost, pompa (Sk

25.23) (1
φάντασμα, τος, τό zjevení), přízrak[2)
"pavů) konj. aor. pas. (jinak také: ind,

fut.) οὐ φαίνω
φάραγξ, αγγος, ἢ γοζίε, průrva, soutěska

(, 3.5){1]
Φαραώ, Ó (neskl.) farao, faraon (titul

egyptských králů) [5]
©ápes, Ó(neskl.) Fares (v Ježíšově rodo

kmenu: Mt 1,3bis; L 3,33) (3]
Φαρισαῖος, ου, 0 farizeus.farizej 198]
φαρμακεία, ας, ἡ čarodějniciví,magie[2]
φαρμακεύς, ἕως, ὁ kouzelník, čaroděj

(v.1. 2j 21.8) [0)
páppaKov, ov, TÓjed; kouzlo; (pl) čáry,

čarování (Zj 9,21) [1]
gáphoKog, ov, Ó kouzelník, čaroděj (Z)

21,8: 22,15) [2]
“φασίν 3. pl. od pnní
φᾶσις, εως, A oznámení, zpráva, hlášení

($k21310)
φάσκω ivrdit (+ ak. s inf.) IIφάσκοντες

eČvai oogoí (Ř 1,22) zatímco rordili ! my
sleli, že jsou moudří [3]

gátvn, 15. Ď jeste,žlab(pro dobytek) [4]
φαῦλος, ἢ, ov špatný,zlý [6]

φέγγος, ovG, TÓ svů, jas, světlo [2]
φείδομαι (ἔυϊ.φείσομαι, δος. ἐφεισάμην)

ušetřů (tivócg koho, co), býr shovívavý
(rivóc vůčí komu), zříci se (Tivóc čeho?
Ι... ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον
εἰς Κόρινθον (2 K 1,23) .. že jsem dosud
nepřišel do K. abych vás šetřil | geidopat
δέ (2 Καὶ122,6) ale zřeknu se toho! nechám

toho (sc. TOUravyaGBat chlubení) (10)
φειδομένως (Δάν. šetrně. skoupě (2 K

9,6bls) (2
φέρω (ful. oTow, aor. řiveyka, inf. ěvey



φεύγω

κεῖν 1 ἐνέγκαι, ρααϊ. ἐνέγκας, γί. ἐνή
voxa, A0r. pas. ἠἡνέχθην) 1. πόδι; přinést

n. τινί ke komu) 2. edržovai; snést, vydr
Žet 3, přednést, vznést (kaxnyooiav žalo
bu), vyněsí (Kpígtv rozsudek), prokázat,
stvrdic; dát (payetv najíst) 4, vést,pudil,
hnát; směřovat 8 ἐπὶ τὴν πύλην .. τὴν
pěpovoav (Sk 12,10) k .. bráně vedoucí
5. (pas) být nesen/vedeníhnán atd.
nechat se hnát; směřovat (npóg m k če
mu); vanout; snášet se, zaznívat (čt obou
νοῦ z nebe) [66]

pebym (fut. peÚšopau, aor. Špuyov, Inf.
φυγεῖν) 1, μιέοί {τι η. xó Twog před
čím; dně T0OÚpvnpelov od hrobu),
(u)prchnout (1 přen.) 2. uniknout, vyhnout
se (m n. Áxó Tivog čemu) 3. zmízet,
ztratit se (29)

Φῆλιξ, 1xK0G,Ó Felix (Antonius [7] F.
prokurátor Palestlny v letech asi 52 až
59 po Kr.) [9]

půjn, 16, Ý zpráva, zvěsí,pověst(2)
gnní (3. sg. encív, 3. pl. pacív, impf.

[také vé význ. aor] 3. sg. en, stojí
před přímou řečí n. je do ni vloženo)
říci (+ Gu n. ak. s Inf; Tiví m.πρός τινὰ
komu); prohlásit; minit, domnívat se I al
ἐπιστολαὶ μέν, φησίν (neos, tj. „říká
se, říkají“), βαρεῖαι (2 K 10,10) listy
prý jsou pádné n. říkají atd. [66]

φημίξω (δον. pas. ἐφημίσθην) roz
šiřů!rozněst(zprávu)(vl. Mt 28,15;Sk
13,43) [0]

Φῆστος, ου, ὁ Festut (Porcius F., proku
rátor Palestiny v letech asi 59—62 po
Kr.) [13]

φθάνω (aor. EgBaca, pf. čedaxa) 1
předejít, předsihnouí (τινὰ koho) 2
dostat se, dospět (elc u k čemu, dy01
Spóv až k vám), přiji [ΤῈ

φθαρτός, ἡ, Óv pomíjivý I φθαρτά ρο
míjivé věci |TÓg8aorTóv (1 K 15.53n) to,
co je pomíjivé: smrtelné tělo [6]

φθέγγομαι (aor. čpBevšůnny) vydávat

φίλη

zvuky, pronášet (slova), vyslovit; řečnit,
mluvit; hovořit [3]

φθείρω (fut. půepů, a0r. ŠEBeioa,,pf. pas.
ἔφθαομαι, ἂοτ. pas. ἐφθάρην, ΚΟ].
φθαρῶ, ἔυϊ. pas. eBapýdoun) 1. zniči,
zahubii, přivést ke zkáze; pokazit, zkazit;
svést 2, (pas.) být zahuben; zahynoul; jít
ke zkáze [9]

φθινοπωρινός, ἥ, ÚV podzimní, patřící
k podzimu (Ju 12) (1)

φθόγγος, οὐ, ὁ τνωζ,ἐδ, hlas (Ř 10,18; 1
K 14,7) [2]

φθονέω (aor. čpBóvnoa) záviděr (rivi 1
tvá komu), býrzávistivý (Ga 5,26) [1]

pdávog, ov, Ó závist, žárlivost, zášť | 51
φθόνον ze závisti!zášti [9]

φθορά, ἂς, ἡ 1. χκάχα,záhuba, zánik; zavr
žení 2, (mravní) úpadek [9]

φιάλη, ἧς, Új(obětní) míska[12]
piůdyaBog, ov milující dobro, dobrotvý

(Τι 1.8) [1]
Odaučťieeia, a5, M Filadelfie (město

vmáloasi jské Lydii: Z) 1,11; 3,7) (2)
φιλαδελφία, ας, 4 drasrská láska, láska

k(e křesťanskému) bratrovi (6]
má dčtAeoc, ov milující bratra!brarry,

bratrský (1 Ρι 3,3) [1]
φίλανδρος, ον νει εξ manžela,mající

lásku k manželovi (T1 2,4) [1]
φιλανθρωπία, ας, A láska k lidem, lidu

milnost, přívětivost (2)
pilav8párme (adv.) laskavě. přívětivě,

dědsky (Sk 27,3) [1]
φιλαργυρία, ας, 1 touha po penězích,la

kota (1 Tm 6,10) (1]
gtikápyvpos, ov milující penize. lakomý,

hamižný [2]
plAavTog, ov sobecký(2 Tm 3,2) [1]
ptáte (aor.čpiinoa) L (citově a něžně)

milovat(viditelný rozdíl Ορτοι] ἀγαπᾶν
je v NZ pouze v tom, že pileTv se ne
přikazuje), mít rád; (s inf.) rád, s oblibou
1 φιλοῦσιν .. προσεύχεσθαι (Μι 6,5)
rádi se modlí 2. políbit [25]

φίλη, 16, f viz φίλος



φιλήδονος

φιλήδονος, OV milující rozkoš. požitkář
ský (2 Tm 3,4) (11

φίλημα, τος. τό ροίδει [7]
Φιλήμων, ovog, č Filemon(pán otroka

Onezima: Fm 1) [1]
WiAnros, ov, Ó Filéros (jinak neznámý

bludař: 2 Tm 2.17) (11
φιλία, ας, A láska, přátelaví I giía

τοῦ κόσμου ρξάϊίεπί se se světem (Jk
4,4) [1]

Φιλιππήσιος, οὔ, ὁ οὐγναιεὶFilipp), Fi
lipíp)an (Fp 4,15) [1]

Φίλιπποι, tov, cl Filipíp)y (město v Ma
kedonil) [4]

Φίλιππος, οὐ, δ Ηρ (1. syn Heroda
Velikého: 2. první Herodiadin manžel
(M1 14,3; Mk 6.17): 3. jeden ze Dva
πάσα! 4. jeden ze sedmi dlakonů v Je
ruzalémě) (36]

φιλόθεος, ον milující Boha,zbožný(2 Tm
3.4) [1)

©$iAóAoy0g, ov, Ó Filologus (římský křes
ťan: Ř 16,15) (1]

φιλονεικία, ας, “ἦspor,pře(L 22,24)(1]
φιλόνεικος, OV chiějící se přít, hádavý,

hašteřivý (1 K 11.16) (1]
φιλοξενία, ας, ἢ pohostinnost(2)
φιλόξενος, ον pohostinný[3]
φιλοπρωτεύω εἰμί býr první, být rád

včele(339)(1]
φίλος, n, Ov přátelsky nakloněný (tiví

[vůči] komu), přátelský | Ó plAoc přítel |
Ů plán přítelkyně (29)

φιλοσοφία, ας, Ť touha po moudrosti,fi
lozofie (Ko 2,8) (1)

Eikógogos, ov, Ó/itozo/ (Sk 17.18)(1)
iAÓgTopy0G, OVněžně! vroucně milující

(Ř 12,10) [1]
EiAárTEKVOG, OVmilující děti (Tt 2,4) 11)
φιλοτιμέομαι ρμοκίάδαιεἰ za česí, horlivě

se snažit (+ inf.) (3)
φιλοφρόνως (86ν.) přívětivě,laskavě (Sk

28,7)I
φιλόφρων, ον (gen. -ovoc) příznivě ná

klončný, přátelský Cv. 1 Pi 3,8) (0)

Φοῖνιξ

φιμόω (ϑοτ. ἐφίμωσα, pf. pas. πεφίμωμαι,
1}, πεφίμωσολ 1. zavázar úsea (1 přen.),
nasadů náhubek (tivá. komu); umičer 2,
(pas.) zmlEnoza, být zticha (7]

φλαγελλόωῳ δίξοναι (v.1.Mk 15,15) [0]
DALywmv,ovTog, Ó Flegon (římský křes

an: Ř 16,14) [11
plovile založit požár; podpálit (i přen;

JE 3,6bis) [2]
φλόξ, φλογός, T plamen IIἐν πυρὶ φλο

vóg v planoucím ohni (7)
φλυαρέξω povídat nesmysly (ivvá o kom),

pomiouvat (3 J 10) (1]
φλύαρος, ον ἀίενειϊνν,

{1 Ται 3.13) [1]
φοβέυμαι (ἀοτ. ἐφοβήθην, ἔυι, φοβηϑή

σομαι)1. φῥάϊ:ε (τινὰ᾿ἀπὸ τινος kohg,
T1čeho), děsit se; obávat se (Tivá koho) II
ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν (ΜΚ4,41; Lk
2,9) dostali velký strach, padla na ně
veliká bázeň | ©. pň n. př AWG N. UŤKOTE
n. jÁ Tou + kon). bát se, aby nelže | go
βοῦμαι ὑμᾶς půnoc (+ ind: Ga 4,11)
bojímse o vás,žefaby ne 2. mít úctu/ bá
zeň (vvvá před kým) ᾿ ὁ φοβούμενος
τὸν θεόν bojicí se/uciívající Boha,boha
bojný (95)

φοβερός, ἅ, ὄν strařný, hrozný (Žd
10,27.34; 12,21) [3]

pófPntpov, ov, TÓ hrozná! strašná událost
(L 21,11) (1]

φόβος, οὐ, 0 strach, úzkosi, bázeň; úcia;
zastrašování, hrozba R dxů (τοῦ) φόβου
ze strachu (tivóc před kým, z koho),
strachem 1 τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ
φοβηθῆτε (1 Ρι 3.14) ale jejich vyhro
žování se nebojte n. nemějte před nimi
strach [47) :

©víBn, ns, Ň Foibé(lábenka: Ř 16,1)(1)
Ďovvíky, ng, řj Fénicie (území na syr

ském pobřeží) [3]
gpotwĚ, 1x06, Ó 1, palma (strom) 2. pal

mnová větev [2)

Φοῖνιξ, ικὸς, Ú Foinix, Fénix (přístav na
pobřeží Kréty: Sk 27,12) [1]

pomlouvačný



φονεύς

φονεύς, ἕως, Óvrak [7]
poveba (fur, φονεύσω, a0r. Epóvevoa)

zabíjei, vraždit | oů povEbožic n. ÚĎ Go
vebong nebudeš zabíjet, nezabiješ [12]

gpóvoc, ov, Ó vražda, zabiti (uaxaipne me
čem) (9)

φορέω ([υἱ. φορέσω, δοτ. ἐφόρεσα) πέξι,
ποῖϊ (τὴν μάχαιραν κιεξ, ἱ ρίξῃ. Ξ κΗΐ
trestní pravomoc). mír na sobě (xňv
ἐσθῆτα šaty) I Tňv εἰκόνα ©. nést
podobu (1 K 15,49) [6]

pópov, ov, TÓ(au) forum; tržní městečko
I "Axxiov φόρον (viz též toto hleslo)
Forum Appii (Sk 28,15) [1]

pópos, Ov, Ó daň, poplatek, dávka [5]
φορτίζω (pf. pas. πεφόρτισμαι) zašížit

(Tvá T1 koho čím; i přen.), obrěžkat, ob
tížit; nechat nést, zatěžovat (2)

gopriov, ov, TÓ břemeno (1 přen.): ná
klad, zátěž (6)

φόρτος, ov, Ó Jodní) náklad, zátěž (v.l.
Sk 27,10) [0]

Φορτουνᾶτος, ου, Ó Fortunatus(korint
ský křesťan: 1 K 16,17) [1]

φραγέλλιον, ov, Tó (z lat. flagellum,fra
gelltum) bič, důtky (3 2,15) (1)

φραγελλύόω (δοτ. ἐφραγέλλωσα) δίδοναι,
nechat zbičovat [2]

"poayřj kon), or. pas. 3. sg. od φράσσῳ
φραγμός, οὗ, Ó plot, ohrada; zeď (1přen.)

Ι τὸ μεσότοιχον τοῦ φοαγμοῦ (Εἰ 2.14)
dělicí zeď [4]

Eoáču (a0r. čepaca) vysvětlir,vyložit(Mt
15,15) [1]

"ppádov imp.ar. od odálea
φράσσω (δοῖ. ἔφραξα, μᾶς, ἐφράγην.

konj. eoav, fur. pas. φραγήσομαι) 1.
uzavřít! zacpat (Tě oTOuaTa ústa), umlčet
2. (pas.) býr umičen; umiknout (3)

φρέαρ, ατος, τό studna,jáma (7]
φρεναπατάω ἀἰαπιαι(ἑαυτόν sám sebe),

podvádět (Ga 6,3) [1]
potvaTáTng, oV, Ó podvodník,svůdce(Ti

1,10) (1]
φρῆν, φρενός, (pl. eoevéc 1 ve význ.

φυλακτήριον

Sg.) rozum(nost), souďnost, uvážlivost (1 K
14,20bis) [2]

φρίσσω třást se, děsit se (Jk 2,19) [1]
φρονέω (Cut. φρονήσω, a0r. čegóvnoa)

mínii, myslet (11 nač), usuzovat; myslet si
{τι ὑπέρ τινος οὐ o kor) smeýšlej,uvažo
vat; mír na mysli, usilovat (τι oč), býi
zaměřen (u nač) Ji T Óněg čpoi ooo
vety (Fp 4,10) sarosílivost) o mě | TůvV
ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ (ἢ 14,6) χαζλονά
vá den pro Pána f kvůli Pánu [26]

poóvnja, T06, TÓsmýšlení: snaha, touha,
úsilí (Ř 8,6bts.?.27) [4]

φρόνησις, εως, ἧ smýšlení;moudrost(2]
φρόνιμος, OV(komp. EDOVIHÓTEDOC)Chy

trý. proziravý, rozumný, rozvážný, moudrý
(po praktlcké stránce), obezřetný[14]

ppovípac (adv.) prozíravě, rozumně (L
16,8) [1]

φροντίζω stara se, snažit se (+ inf. aby),
býr zaměřen (+ Inf. na so, aby) (Tt 3,8) (1]

Epovpžm (fut. EOOVOŘOM)1. střežis, Ali
dat, držet ve vězení (1 přen,) 2. uchovat,
uchráni [4]

povádam (a0r. čenýaža) (pův. hl. med,
nápř. o konl: „frkat“) naparovat se, běs
nis, zuřit (Sk 4,25) (1)

poúyavov, ov, TÓ saché dřevo; (pl.) klestí,
dříví (na oheň: Sk 28,3) [1]

Φρυγία, ας, ἡ Frýgie (krajina v nitru
Malé Asie) [3]

"pvytTv Inf. aor, od průym
φυγαδεύω (a0r. čevyáŠevoa) vyhnat!vy

pudů ze země; (inir.) býl vyhnancem (v.l.
Sk 7,29) (0]

©<ůyrhoc, ov Fygelos (křesťan z Malé
Asie: 2 Tm 1,15) (1)

φυγή, G, 1 úrěk(M124,20) [1]
"PLÉVpári. 40r. pas. n 08 Eůw
pvAaků, TjG,T 1. sráž, hlídka; strážný 2,

vězení, žalář (i přen.) 3. noční hlídka
(část noci) [47]

φυλακίζω uvránoui/ vsadit do vězení (Sk
22.19) (1]

φυλακτήριον, οὐ, TÓ (ochranný pro



φύλαξ

středek, amulet“) modlitební řemínek (M1
23,5) (1]

φύλαξ, ako, Óstrážný(3)
φυλάσσω (fut. φυλάξω, δοτ. ἐφύλαξα,

pí. πεφύλαχα, οι. Ρ85. ἐφυλάχθῃην) 1.
hlídat, střežit; držet (gvXaxác hlídky) 2.
ochraňovat, chránit (τινὰ ἀπό Tvvogkoho
před čím); uchovat 3. (akt, i med.) dodr
žovat, zachovávat (Tdóvvópov zákon) 4.
(med.) střežit se. mít se na pozoru (no
TtvoG před kým, čím; Vva pů aby ne)
varovat se (Tivá, T1koho, čeho) [31]

φυλή, ἧς, j 1. kmen 2. národ [31]
půXkůov, ov, TÓ list: (pl. také:) listí [6]
pýcapa, TO5,T6 těsto [5]
φυσικύς, A, Óv 1. přirozený 2. (jen) pří

rodní, nerozumný I Cíju veysvvnnéva
φυσικά (2 Pr 2,12) nerozumné bytostí C3]

gvaikŮda (adv.) přirozeným způsobem,pu
dem (Ju 10) [1]

φυσιόω (pf. pas. repudíouau) 1. činitdo
mýšlivým, vést k domýšlivosti 2, pas.) být
domýšlivý, býr nafoukaný, dělar se důle
žírým,nafukovat se (7)

φύσις, εὡς, ἧ 1 přirozenost;původ; pří
rozená vloha; přirozený řád; podstata 2.
druh (OnoievΖνί αι), κοι " τῇ φύσει τῇ
ἀνθρωπίντι (Κ 3,7) διονέκεπι[14]

pugiaic, tcog, f nafoukanost,pýcha(2
K 12,20) (1

φυτεία, ας, ἢ rostlina (Mt 15,13)(13
φυτεύω (δος, ἐφύτευσα, pf. pas. TEpŮ

τεῦμαι, 80τ. pas. ČývTELŮMY)1. zasadit

(φυτείαν rostlinu), vysedi, přesadit 2.
(pas.) býl vysazen; přesadit se (v 1TjBa
Aádon do moře) [11]

Eůw (aor, pas. Špůnv, part. n puév) (akt. i
pas.) vzrůst, vzklíčie,vzejít; rašir [3]

gwAcós, 06, Ó nora, doupě [2]
povém (fut. pavýčm, 20T.ἐφώνησα, ρλϑ.

žewvýdnv) 1. vydáva: zvuky, (o kohou
tu) kokrhat 2. volat, křičet; nazývat, zavo
lat, pozvat [43]

φωνῇ, ῆς, ἧ 1. Alas, zvuk: nářek, pláč U
(ἐν) φωνῇ μεγάλῇ ἡ. μεγάλῃ τῇ φωνῇ
sliným hlasem, hlasitě 2, volání; výrok;
σίονο ἢ αἴ φωναὶ τῶν προφητῶν VÝro
ἀν εἰονα proroků 3. řeč, jazyk [1393

φῶς, φωτός, τό světlo (I přen.), jas,
třpyt; svítilna, lampa; oheň | čv T proti
na svělle, na veřejnosti 1 πρὸς τὸ φῶς
(Mk 14,54; Lk 22,56) u ohně 173)

φωστήρ, TiD0G,Ó světlo (světelné těle
$0); Avězda; zář, jas [2]

puGpÓpoc, ov vydávající svějlo WÓ vw
ogÓ0OG jitřenka (2 P1 1,19) [1]

φωτεινός, ἢ, OVjasný, světlý; zářivý, plný
světla (SJ

φωτίζω (fuL φωτίσω τ. φωτιῶ, a0r.
ἐφώτισα, ρῖ, ρᾶ5. πεφώτισμαι) 1. (Intr.)
“νηΐ, ζάξ (ἐπὶ τινα πὰ ΚΟΠΟῚ)2. {(1.)
osvítit, ozářit, prozářit; vynést na světlo,
zjevit [11]

φωτινύς, ὄν - φωτεινός
φωτισμός, οὔ, Ó 1. osvícení; zář, světlo2,

vyjevení, odhalení (2 K 4,4.6) [2]



χαίρω χάρις

xaípw (fut. xapůcopat, a0r. čxáony, inf.
χαρῆναι!) 1, ταάοναί 46 (ξπί τινι, διά τι,
ἕν τινι 2 ἔδῃο; χαρὰν μεγάλην νεΐζοι
radostí), být veselý | xaipeTE radujte se|
χάρητε ζαγαύμμε δὲ 1 χαίρειν (inf Ř
12,15) radujte se 2, (forma pozdravu)
být zdráv ἴ χαῖρε, χαίρετε δι Ζάγάν!,
buďte χάγάν!! (1, 1,28 chápou někteří vé
ὅπι. 1.) Κλαύδιος Λυσίας « (ς, λέγει
xaloeiv (Sk 23,26) Klaudius Lysias (po
síjá)pozdrav/ zdraví(sr,15k 15,23a Jk
1,1) [74]

xákača, 16, 4 trupobií, kroupy(4]
xakám (fut xaXácm, aor. čxákaca, pas.

dxalácánv) spustit (TĚ. Bíkrva. sítě)
(dolů) [1]

XaAaTos, ov, ÓChaldejec1 yř Καλδαί
ὧν chaldejská země(Sk 7,4) [1]

χαλεπός, 11,v L obrížný,těžký 2. zlý,ne
bezpečný [2]

χαλιναγωγέω (δος. ἐχαλιναγώγησα)
vési/ držetnauzdě(Jk 1,26;3,2)[2)

χαλινός, οὔ, ὃ uzda[2]
χαλινόω držet na uzdě, ovládat (v.L Jk

1,26) [0]
χαλκεύς, Ec, Ókovář(2 Tm 4,14)(1]
yaAknčWv, ovoc, Ó chalcedon (drahý ká

men, snad šedé barvy; nelze ho však
přesně identifikovat Zj 21,19) [1]

XUAklov, ov, TÓ měděná/bronzová nádo
ba (Mk 7.4) [1]

4uAkoAíBavov, ov, TÓ (přesný význ. ne
ní znám; možný překl:) mosaz, bronz,
lesklý kov (Z) 1,15; 2,18) (2)

χαλκολίβανος, οὺ, ὁ Ξpředch.
χαλκός, οὔ, ὁ L. kov; měď; bronz 2. (mě

děná) mince; (měděné) peníze [5]
χαλκοῦς, W, ov bronzový, měděný (Zj

9,20) [1]
χαμαί (adv.) na zemí; k zemi,na zem (3 9,6,

18,6) [2]
Xaváuv, Ň (neskl) Kanaan (zaslíbená

země a jeji obyvatelé: Zj 7,11; 13,9) (2)
Χαναναῖος, a, ov kananejský (ij. týka

jící se země Kánaan; Mt 15,22) [1]
χαρά, Óg, Ú 1 radost I jerě xapác/ěv

χαρᾷ 5 radostí | ŘxÁ TG xUOůLCpro ra
dost | χαρᾷ χαίρει () 3,29; podle hebr.)
velmi!srdečně! opravdově se raduje | vi
νεται χ, (L 15,10) je/panuje rádost 2.
radostná věc/ slavnost!hostina [59]

xápaypa, V0g, TÓ 1. značka, (vypálené n.
vyražené) znamení 2. výtvor (TĚxVTGumě
ní), socha [8] 

χαρακτήρ, fjP0g, TÓ přesné zobrazení,
charakteristický rys, výraz: podoba (Žd
1,3) [1]

xápač, ax0g, Ó val (zpevněný dřevěný
mi kůly) (L 19,43) [1]

“χαρῆναι [η΄ κοι, οὐ χαίρω
«χαρήσομαι υι. οὐ χαίρω
χαρίζομαι (τυἱ χαρίσομαι, δοι, ἔχαρι

σάμην, pf. κεχάρισμαι, a0r. pas. Šxapi
σθην, fut. pas. zapioBůcopat) 1. (las
kavě) darova; obdařit (T1 čím) | xexá
ρισταί σοι ὁ ϑεὸς mávrac (Sk 27,24)
Bůh ti darova! všechny 1. vydat (čvBpw
xov člověka) 3. odpustit; zachovat se mi
lostivě (Tvví vůči komu) [23]

s gen., většlnou v postpozlci) kvůli, pro,
díky | ToúTov — kvůli tomu, proto | 3.
TívoG; kvůli čemu?, pročř [9]

χάρις, 1T06, Ť (ak. sg. xápiv 1 χάριτα
[jen Sk 24,27) 1. milost (tob 9606 Boží),
dar milosti; omilostnění L χάριν ἀντὶ



χάρισμα

xápitoc (J 1,17) milosi za milostí 2, pří
zeň, náklonnost; zalíbení, obliba (navů. T$
Sst$ u Boha) 3, uznání, důvěra, kredit 4,
vděk, vděčnost W xápiv čxo T θεῷ
(1 Tm 4,3) děkuji Bohu 5. příjemnost, lí
beznost, půvab || οἱ λόγοι τῆς χάριτος
(στ 1 4.22) πιά εἴοναἴὁ λόγος... ἐν χά
oitu (Ko 4,6) řeč „ přívětivá! laskavá
[155]

χάρισμα, τος, TÓ dar, dar milosti, du
chovní dar, udělená milost | χαρίσματα
lanórTov dary uzdravování, dar uzdra
vovat [17]

XapirTów (a0r. čxapitawoa, pí. pas. Kexa
olTeouau) oddařit ! zahrnout / naplnit milos
cí (L 1,28; Ef 1,6) [2]

Xappův, ř (neskl.) Charan (místo v Me
zopotámii: Sk 72.4) [2]

χάρτης, οὐ, ὁ arch papyru, list papíru (2
J 12)(1)

χάσμα, τος, τό ργοραει,průrva (1 přen;;
. 16.26) [1}

χεῖλος, ους, τὸ 1. res: (přen.) řeč Měv
χείλεσιν ἑτέρων (1 Καὶ14,21) γιγ εἰχίποὶ
n. jinými/cizimi jazyky 2. břeh (τῆς Ba
Lácong moře) [7]

xepáčopat ocitnout/zmítat se v bouři(Sk
27,18) (1)

χείμαρρος π. χειμάρρους, οὔ, Č (zimní)
potok, vádi (4 18,1) 1]

χειμών, ὥνος, Ó 1. zima (roční doba) II
χειμῶνος {Μι 24,20. ΜΚ 13,18) v zimě 2.
studené/bouřkové!špatnépočasí,nečas:
bouře, bouřka (6)

χείρ, χειρός, A ruka (i přen.), mocná
ruka. moc,νίδάα ἢ διὰ χειρός) διὰ (τῶν)
χειρῶν τινὸς od koho,kým| ἔνἡσὺν
xewi (+ gen.) skrze (usciTov prostřední
ka), prostřednictvím (1771

χειραγωγέω vzít/vést za ruku (Sk 9,8
2211) (2]

χειραγωγός, οὔ, 0 ten, kdo vede (za Tu
Κυ} Ι ἐζήτει χειραγωγούς (Sk 13,11)
hledal, kdo δὴ ho ved! [1]

χειρόγραφον, οὐ, τό fručněpsaná) listi

χοικός

na, dlužní úpis (Kol 2.14) (1]
χειροποίητος, ov udělaný (lidskýma)ru

kama [6]
χειροτονξω (Δοτ. ἐχειροτόνησα. ρᾶ3.

ŠxemoTovýBnv) zvolit (zvednutím TUL
ky). vybrat; ustanovit [2]

χείρων, ov, gen. ovog (komp. ke κακός)
horší, nejhorší | čni/ele Tě χεῖρον
k horšímu [11]

XepoÚfB,Tó 16 (neskl, ale pl. Xepovhiv i
Xepovpelv) cherub; (pl.) cherubovélche
rubíni (Žd 9,5) (1)

xůpa, ag, 4 vdova (i přen.) I al Ovrac
χῆραι skutečné vdovy (ij. nikým nepod
porované) [26]

χθὲς (Ξ ἐχθές) νζόγα (]ἐπ ν.}.})[0]
χιλίαρχος, ov, Ó velitel (kohorty, ι}.

500—1000 vojáků, ale I obecně), důstoj
nik [21

χιλιάς, δος, Ď tisícovka;(počet) tisíc II
χιλιάδες névte pěl tisic | SůŠEKU x1X1
ášec dvanáct tisíc [23]

ylAtov, au, a (čisl.) rásíc I χίλια ἔτη πεῖς
ler (11

Χίος, οὐ, ἢ Chios (ostrov v Egejském
moři u pobřeží M, Asie: Sk 20,15) [1]

χιτών, ὥνος, Ó (spodní) šat (nošený na
těle), košile, tunika; roucho; (v pl. též:)
šaty ἢ χιτῶνας καὶ ἱμάτια (Sk 9,39)
košile/ sukně a pláště (111

χιῶν, ὄνος, ἢ σηΐ}[2]
χλαμύς, δος, ἡ (vojenský) plášť (Mt

27.28.31) [2]
χλευάζω posmívaí se, dělat si posměšky

(sk 17,32) (1)
χλιαρός, ἀ, úv vlažný(Z) 3,36) [1)
XAón, ns, 1 CAloel ví KLónG Chloiní li

ἐξ (ij. přislušníci její domácnosti, orro
ci n. svobodní: 1 K 1,11) [1]

χλωρός, ú, Óv 1. (světle) zelený, žlutoze
lený | xXwapócxóproc zelená tráva 2. si
vý, popelavý: bledý [4]

χὲἕς΄(Ξ ἑξακόσιοι ξξήκοντα ἕξ) 666 (v.l.
Zj 13,18) [0]

χοϊκύς, ἤ, Óv učiněný z prachu/hlíny,



χοῖνιξ

pozemský [4]
χοϊνιξ, 1x06, A choinix (míra obilí pro

jednoho člověka na den, asi II l)
márka (Zj 6,6bis) (2)

χοῖρος, οὐ, ὁ (μια }}vepř(12)
χολάω Aněvatse, zlobi se (tiví na koho)

(7.23) (1
χολή, ἧς, ἡ žluč(i přen.) [2]
Xopaliv, 1 (neskl) Chorazin (město

v Galileji) (2]
χορηήγέω ([υἱ. χορηγήσω, δοτ. ἐχορήγη

σαν opatřů (vi co), zaoparřit (1 čím), po
skytnout [2]

χορός, OV,Ó ranec, rej (L 15,25) [1]
xopTáče (a0r. ἐχόρτασα, ρμ88.ἐχορτά

σθην, ἔυις.ρᾷς. χοροτασθήσομαι) 1. sytů
(rivá. vivog koho čím), nasytir 2. (pas.)
být nasycen; sytit se (Ex τινὸς čím) (16)

xÓoTaoHa, TOG, TÓ pokrm, potravina (Sk
21101

XÓPTOS, OV, Ó 1. rráva; stéblo; výhonek 2.
suchá tráva, seno [15]

Χουζᾶς, ἃ, ÓChuza(manže! Ježíšovy po
mocnice: L 8,3) [1]

—x0Bg,ydůc, Ó (ak. xoúv) prach [2]
pá vizκίχοημι
—„oáojtat (imp. 7x00, aor. čxonoápny,

imp. xoňaai. př. κέχρημαι 1. užít,
(podužívat (wvi i u (1 K 731) čeho);
využívat 2. zacházet (tiví s kým, čím),
chovat se (vuví ke komu) i Tr čkagoiu
ἐχρησάμην; (2 K 1,17) choval jsem se
lehkovážně? (11)

votla, og, Ň potřeba, nutnost (tivóc če
ho). nedostatek: použité; služba, úkol |
χρείαν ἔχειν porřebovat (tivác koho,
co), mít nedostatek, být v nouzi | ἑνὸς δέ
ěGnv peta (L 10,42) ale jednoho je za
potřebí }Ὲτὰ πρὸς τὰς χρείας (Sk 28,10)
potřebné věci [49]

χρεοφειλέτης, οὐ, ὁ dlužník (L 741,
16,5) [2]

PŮ (neos.) je zaporřebí, je třeba (+ ak.
s inf) I oů xoň .. ταῦτα οὕτως
γίνεσθαι (κ 3,10) to se nesmí siávaí/ tak

χρύσεος

tofmu) být nemá (1]
xojčw 1. mí: zapotřebí, porřebovat (avóc

go) 2. toužit (11 po čem) [5]
χρῆμα, τος. τό 1. (pl.) majetek, jmění:

bohatství 2. (sg. i pl.) penize [6]
χρηματίζω (ἕυι. χρηματίοω, a0r. ἐχρη

μάτισα, ρ΄. ρᾶ5. κεχρημάτισμαι, A0f.
pas. ἐχρηματίσθην) 1. (o Bohu)
dár!udělit pokyn, poučit 2, jmenovat se,
míli!dostat jméno 3. (pas.) být poučen; do
stas pokyn! zjevení(od Boha) [9]

xonpaTiopós, 05, Ó (Boží) výrok/ pokyn
(Ř 11,4) [1]

“χρῆσαι [πιρ. 8ο:. οὐ χράομαι
χρήσιμος, T, OV užitečný, použitelný, do

brý (2 Tm 2,14) (1) .
XOHO1G,86, T užívání; (pohlavní) styk (Ř

1, 26.27) (2)

χρῆσον imp. a0r. od kKixonut
xonoTebopat bý: laskavý/ dobrotivý (1 K

13,4)1
xonotokovia, ac, Mhezké mluvení,kra

sořeči (Ř 16,18) (1]
χρηστός, ἢ, ὄν (κοπιρ. χρηστότερος)

příjemný; dobrý (ění tiva vůči komu)
laskavý, dobrotivý; lahodný | TOxonoTÓV
dobrota (7)

χρηστότης, ητος, ἢ dobrota, dobroti
vost; laskavost; mírnost; pociívosí [10]

χρῖσμα, τος, τό ροπιαξάπί (1 1 2,20.
27bls) [3]

Xpiorravóc, 00, Ókřesťan[3]
Χριστός, οὔ, ὁ Pomazaný, Kristus, Me

siáš (529]
χρίω (a0r. ἔχοισα, μᾶς. ἐχρίσθην) poma

zal (Tivá Ttvt | Tivá TI kóho čím) [5]
χρονίζω aáler, váhat, dávat si na Čas, ně

přicházet [5]
χρόνος, οὐ, ὁ čar Čjako irvání), doba:

chvile Wěxi ypóvov dlouhý/určiý čas|
ὅσον χρόνον (ΜΚ2.19) ἀοκμά Ι χρόνους
ἱκανούς (πα) delší čas — sr. καιοός [54]

xpovoTotBĚm (aor. ἔχρονοτρίβησαλ ἰγά
vie/ztrácetčas(Sk20,16)(1)

χρύσεος νὶ χρυσοῦς



χρυσίον

χουσίον, οὐ, τό 1, Ζίαιο2. zlatý předmět;
peníze [12]

xovoošaKTŮAi0G, ov mající zlatý prsten,
ozdobený zlatými prsteny, se zlatýmli) pr
Stenem/ prsteny(Jk2,2)(1]

PvaÓXiÁoG, ov, Ó chrysolic (drahý ká
men, asi zlatově žluté barvy); (možný
překl-) žlutý topas (Z) 21,20) (11

IOVCÓKpATAG, OV, Ó chrysopras (drahý
kámen, pravděpodobně nazelenalé bar
vy) (Z4 21,20) [1]

χρυσός, οὔ, ὁ Σίαιο; zlatý předmět, zlatý
Ζρενὰ [10]

χρυσοῦς, ἢ, ODY(kontrakce 2 -εος, -εα,
-sov) zlatý [18]

χρουσόω (pf. pas. KeXPŮTOHAU pozlalůt
(Z) 17.4: 18.16) (2)

“χρῷ imp. od xeáopo1
xp, xpwTŮG, Ó pokožka, kůže; (vol

něji:) tělo (Sk 19,12) (1)
χωλός, ἦ, ὃν εὐλγοριῦ| T zMlóv chromý

úd O přen.) [i4)
χώρα, ας, Žrajina, kraj, země,území;

pevnina, pobřeží; venkov; pole k £lc zá
cav pákpáv (L 19,12) do vzdálené!da

ἐεκέ 2εμιξ} οἵ ἐν ταῖς χώραις (1, 21,21)
ti, kdo jsou na polích n, bydlí / jsou na ven
kově [28]

χωρέω (ἴυι. χωρήσω, δοτ. ἐχώρησα) 1,
jit, odejít, postupovat, směřovat: přijít;
přistoupit: dospět (6XGT1 k čemu) 2, udě
lat/mít prostor | přen.); najít místo, mít
úspěch, ujmouí se; uchopit; chápat; obsá
hnout, pojmout, mit obsah | ὥστε μηκέτι
χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν (Mk
2.2) sakže nestačilo ani mlsto u dveří / pře
de dveřmí [10]

χωρίζω (ἴυι. χωρίσω, δοτ. ἐχώρισα, γνέ.
pás. KEXÓOIOHOU,A0T. Ῥ689. ἐχωρίσθῃην)
1. oddělit, odloučii, rozloučiš (manželství)
2. (pas.) býr odloučen/ oddělen; oddělí se,
odloučit se, odejít, vzdálit se [13)

χωρίον, οὐ, TÓ pozemek,pole: statek [10]
xopíg L (adv.) odděleně, zvlášť 2. (předl.

s gen) bez; mimo ἡ ἦτε. χωρὶς
Xotorov (Ef 2,12) byli jste «. bez Krb
al oddělení od Krista(41)

χωρισμός, οὔ, 0 rozdělení,nejednota(v,
Sk 4,32) [0]

χῶρος, οὗ, ὁ severozápad(Sk 27,12) (1]

ψάλλῳ (ρὸν.„brnkat“;fut. ya) zpívas
chvály!chvalozpěv,zpíval,jásat(xTjxa6
šíg v srdci, ze srdce) [5]

ψαλμός, οὔ, ὁ žalm: (obecně:) chvalo
zpěv, hymnus [7]

yevšáčeApoa, ov, Ófalešnýbrat [2]
ψευδαπόστολος, οὐ, falešný apoštol,

Vžlapoštol (2 K 11,13) (1)

Ψψευδοδιδάσκαλος, οὐ, Ó falešný učitel,
Jžiučitel, biudař (2 P1 21) [1]

ψευδολόγος, ον, ὁ ἱπάξ(1 Ττὰ 4,2) (1]
ψεύδομαι (ἔυι. ψεύσομαι, δοτ. ἐψευσά

μην) ἐμάι;οδείβμάναι{τινά ἐ τινί ἱ εἴς τι
va koho), podvádět (12)

ψευδομαρτυρέω ({υι.ψευδομαρτυρήσω,



ψευδομαρτυρία

a0r. Šweučouaorvonoa) | faleřně/lživě
svědčit, podávat faleřné svědectví (5)

ysvŠopaoTvpía, ag, T falešné svědectví
(Mr 15,194 26,59) [2]

ψευδόμαρτυς, υρος, Ófalešný /lživý svě
dek (2)

ψευδοπροφήτης, οὐ, ὁ falešný prorok,
ἰξίρνγογοξ [11]

ψεῦδος, ους, τά ἐεξ,ἰξίνάνϑρονξά; {αἰεἴ
ná věc (10)

ψευδόχριστος, οὐ, ὁ Ižímesiáš,falešný
πη 54} [2]

ψευδώνυμος, ον (αὐζναπῦ,ἀάααύ, πέργα
vý (1 Tm 6.20) [1)

WeÚopa, TOg, TÓlež, neupřímnost, neopra
vdovosi, nevěrnost; Špatný živos (Ř 3,7) [1]

ψεύστης, οὐ, ὁ /hář[10]
ynlapác (aor. dynlápnog, opt.a0r. 3.

88. ψηλχαφήσειεν, 3. pl. -cetov, -o0iEv,
-oa1cav) ohmatat, nahmatac; dotýkat še
(m1čeho); vycítit [4]

ynpíče (a0r. iyýpioa) spočítat,vypočí
tat [2]

ψῆφος, οὐ, ἧ kamének;Alas(při hlasová
bi) ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κα
τήνεγκα ψῆφον (986.αὐτῶν) (δ 26.10)
a když měli být zabiti, hlasoval jsem proti
nim !souhlasil jsem s tím [3]

ψιθυρισμός, οὗ, ὁ pomluva,našeptávání

ὧδε

(2 K 12,20) [1]
ψιθυριστής, οὔ, ὁ ροπιίομναξ,παξερίάναξ

(Ř 1.29) [1]
ψίξ, ψιχός, ἦ skýva, kousek(chleba)(jen

vL) [0]
Wwixiov, 00, TÓ (malý) kousek (chleba),

drobet [2]
“Ψυγήσομαι fur. od ybxouat
ψυχῆ, ἧς, ἡ ἀξ; život;mysl,nitro; živo

čich, (živá) bytost; osoba | ěpůě Tj voxÍi
pov, Yvxů, Exeic „ (L 12,19) řeknu si:
Máš „| yvxai Adel Toroxikuu (Sk 2,41)
así tři tisíce lidí | x ψυχτὶς z duše, ochot
ně, upřímně (103)

ψυχικός, fj, v duševní,neduchovní,(jen)
přirozený [6)

yxopa (fur.vyňoouat) ár sechlad
ným, vychladnout, ochladnout (1 přen.) (Mt
24,12) [1]

WOxa6, 006, TÓ zima, chlad ν ψ̓ῦχος úv (U
18,18) bylo chladno! zima (3)

ψυχρός, ú, ÓVsudený i přen) WTĎwu
xoÓV studená voda [4]

ψωμίζω (δοτ. ἐψώμισα) živir,krmii, syti,
dár najíst; rozdas (na obživu druhých) (Ř
1220; 1 K 13,3) (2)

ψωμίον, οὐ, τὸ sousto(41
ψώχω ἀγοιὴ, νγάγοίοναι (τοὺς στάχυας

klasy) (L 6,1) (1)

O, Tě A omega (poslední písmeno řecké
abecedy, později [od 9. stoL] nazývané
Č něya); konec (Zj LB;21,6; 22,13) [3)

d (citosl. při oslovení n. zvolání) ó/ n. se

nepřekládá [17]

πλίβιοἸωβήδ) (0)



+ ,
WON

πάντα τὰ ὧδε všechno,co je zde | ὧδε
λοιπόν (1 Καὶ4.2) přitom ovšem | Tě ὧδε
zdejší věci,co je zde 2. σεπὶἢἕως ὧδε α
sem 3. (L 16,259) = ὅδε [61]

δή, ἧς, Ň píseň, zpěv,chvalozpěv[7]
ašiv, Cvoa, %(porodní) bolest (i přen.) [4]
ὠδίνω mít porodní bolesti, (v bolestech) ro

dů (i přen.) [3]
Úšic, Tvoc, 1 = dšív
ὦμος, οὐ, O rameno(2)
-ὥμοσα δοι. οὐ ὀμνύω
ὠνέομαι (aor. ὠνησάμην») koupi, od

koupit (tw Rapá Tivoc co od koho; $k
726) (1)

tov, oĎ, TÓ vejce (L 11,12) [1)
ὥρα, ας, Ď 1. hodina (dvanáctý díl doby

mězl východem a západěmslunce)I Tj
ἐνάτῃ ὥρᾳ (Mk 15,34) o hodině deváté
(1. v 15 bod.) | ὥραν ἑβδόμην (1 4,520)
o sedmé hodině Lxevi τρίτην ὥραν (Μι
20,3) kolem třetí hodiny n. 0 třetí hodině
2. čas, doba; chvíle, chvilka, okamžik II
NEdc Ópav na chvili (106)

ÚpaToc, a, ov 1. přicházející ve správný
čas, včasný, příhodný 2. příjemný; krásný,
milý, spanilý 3. vítaný [4]

"Čověa a0r. od dobocu
Wotopcau řvár (např. o Ivu: 1 Pt 5,8) [1]
ὡς 1. (část) jako, jat: coby; jakoby; tak,

jak; asi, přibližně; (sermii.) něco jako; (se
šuperL) co (možná)Vὡς τάχιστα δ Nej
rychleji | AGσταδίους εἴκοσι πέντε
6,19) asi dvacet pět stadií! honů | (udávé
směr) ὡς xi Tův BalXáogav (vl. Sk
11.14) směrem k moři | AG npogůtnv
ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην (Μι: 21,26)
pokládají Jana za proraka 2. (sp.) jako,
jak; jako by; když; pokud, dokud, za
nmco; jakmile (by); proto, protože; aby;
(po sl. ústního projevu a poznání = ὅτι)
že: takže; (s part.) jako ten (aid), kdo I
Óc čv/dáv (+ kon]j.) když, až, jakmile;
jako bylkďyž | dc ἐγένετο ἡμέρα (
22,66) když nastal den | ὡς ἀποστρέ

«ὥφθην

φοντα τὸν λαόν (L 23,14) protože! který
prý pobuřuje!svádí lid | 18kavyoa ὡς
pů Aafóv; (1 K 4,7) proč se chlubíš, jako
bys nedostal | (s inf. úč.) ὡς τελειῶσαι
Tóv Špóuov pov (Sk 20,24) jen když do
končím svůj běh | ὡς ἔπος εἰπεῖν (Ζά
7,9) víz Exoc | oby ὡς τοῦ ἔθνους pou
ἔχων τι κατηγορεῖν (5Κκ28,19) πὲ δε
bych chtě! (doslovně ji: měl možnost) v ně
čem žalovat na svůj národ [504]

Ócavvá (citosl. z hebr. KIT9"PiN„pomoz
přecel“) hosana [6]

doaúTwe (adv.) stejně, právě tak [17]
wWací(část; vl. „jako by“) 1. jako, tak jako

2, asi, přibližně | ὡσεὶ πεντακισχίλιοι
asi pěl tisíc [21]

"Ooné, Ó (neskl.) Ozeář (sz. prorok: Ř
9,25) [1]

-Agi dat. pl. od oůc
ὥσπερ (ξ4531.)právě tak jako, stejně jako,

jako I Goxeo -. oDrac jak(o) .. rak [36]
donspel (část) jako, jakožto. coby (1 K

15.82 (1]
ὥστε (50.) 1. (souřadicí) tedy, proto ἢ

ore foprálapsv (1 K 5,8)proroslavme
svátky 2. (podřadicí, s ind., konj. a inf.)
takže; (ůč.) aby 1 fyavov αὐτὸν ἕως
ὀφρύος τοῦ ὄρους .. ὥστε κατακρημνί
Ga1 aůróv (L 4,29) přivedli ho až na sráz
hory. —aby ho svrhli dolů (83)

„Ava pl. od odg
ÚTÁPI0Y, OV, TÓ ucho, užní boltec [2]
ὠτίον, ου, τὸ κοΐο[3]
ὠφέλεια, ας, Ú užiek, výhoda, prospěch

(Ř 3,4; Ju 16) [2]
dprAty (Kut.Óerlůcw, a0r, ὠφέλησα,

pas. ὠφελήθην, fut. pas. Apeln8n0o
uaĎ 1 Býr užitečný, prospívat (rwvů ko
mu) 2. dosáhnout (u čeho), pořídit 3.
(pas.) mír. užitek, dostávat jako po
moc! podporu [15]

ὠφέλιμος, ov užitečný. prospěšný (τινί
pro koho); výhodný [4]

-ÚpBnv a0r. pas, od ÓDÓLw




